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JŞ BÜTÇESİ 

\fuhtcrcm \Iallyc Veki' miz 
lq~'l-.ıo ,cnc<i bütçc"ni ".ıkl 
'.arak ı~ butçc<ı un var, ile ta\ -
·[ ctmi~tir. Cumhuriyet hukt) 

illeti, milU havat Mhnsında prtn

Plcrc atfettiği chenmivu kadar, 
rıı. 

Çitçi mürabahacıların zulmünden kurtarılıyor .. 

1 
lispcı H feyiz! i~kr ~orme\ 
:Usunat'a da btiytlk bir kı~ r;et 

b'l'ınekıcur. \lazınin puruzleri~ı 

~ter l ircr tasfiye eti"' k, hal., 
Vvct erinden .ıwrl rantl·ma• 

ı.,, 1 
"~ \C, haVtl •(Jt,ck r il 

'Boınanyall lalebe ljan~.ıar tongrası Sebze liatları 
~u~un toplanı1or Terbiye kursunda -----

Şehrimize gelen Ro- Mümessiller dün 
manyalı talebe t~rbi- hususi bir surette 
ye hursunda talımdej t I d I 

Romen be;ı;;;-;,ektebi alisi· Op ~ı:ı- I ar 

Buhran kalmıyor 
Bahçevanlık ıslah 
edileceh. Bu sene 

mal fazladır 

";n rr ~~· v" 1adc le '~ 1 

cakları ,, ngir bir i. • b !ıazır 
_llıak bm c s;ya<ct!"1d~ icumc· 

ı llııljn ı" kip etme tc ( :ltıJ;u c n 

l 
ne mansup 70 kız 40 er k ta· 9eynelmilel ajanslar kongrası 
Jebe dlln şehrimize ge mi erdir. buglln saat on beşte Tarab-

L_=:;;::.....:::_~:':3~i:.:::'.:::"5:~:::::=:::::====~=~;;;:;;:;i'.::::;;:~ Talebe rıhtımda mllfeıtişl umu- yada Tokarllyan 'Otelinde me· 
mt Selim sırrı ve terbıyei bede- resimle kllşııt edilecektir. 

lstanbul Sebzeciler cemiyeti, 
bnhçevanlığı ıslah etmek üzere 
milli bankalardan mllsalt şera-

· ıııe kredi elde etmek için hll
kOmet nezdinde teşebbUsatta 

bulunmuştur. Cemiyetin reisi 
bir muhıırrlrimize şu maıomatı 

vermi~tlr: 

'Yuk ı : ı:;.ı; cdi . 
~ hevlcı btit~e ., ,ıo t h -:ıil 
• t hayoıı ıın, rcr fı:.liı et ah - 1 
qa a ·L , • 

Çif<;ller hakkındaki ltiyıhn ihti~aı ı•ekilinin /ştirahlle 
müzakere edilmiş ııe hazır/annuştır. 

ürk ~if~isi rabal e~ecek .. ıt 'ıız.ycı v. ı::;tı.-nmeı en 
lilsıeren hakiki bir aynudır. llu
. 
1n içindir ki her mcmltkette 
'lllçe 4lcrinin tan1Jmi en ba,lı 
·ır 
~. dev lct mc~eıe~i teşkil eder. 
Utçesini tev;ôn eden, bütçe ine 

~tıılcketin umumi . hayatını ir 
1 ettirecek bir kudret vcrmeğc 

~Vaffak olan ırıllcder, bcvncl
~ el hayatta en müsait bir mcv· 
lıı, -Urlar. Siyasi ve iktisadi istik· 
~diyebiliriz ki bütçe istiklalin· 

başlar. 

~ Cııınhurlyet hUkOmetlnln öte
% bert takip etmekte olduğu 
~e siyaseti, bütlln inkılap 
~ tlerı gibi fazilet, ıhtiyat ve 
h 

1 
nseverliğın daima cnnlandırdı
aaı bır ~iymoettir. Türk mUle
ıın ik 'q tlsadi sahada muvaHnk 

~adı~ını ve olamıya .. ağın hni-
propaganda1.1rln fı ıkbynn 

t llıanJarıınızı u turmak için yeri 
ijrt 
~ 1Ycnın bütçelerin! ve bul'\· 
t~ '.'1eydan~ koyduğu c rlcri 
~lı SUrmck kUldir. Ciha"I v 

~ .. 1:1. harplerındcn .,.ıkıın bir 
t . t ıçin yalnız kendi km ı-cı 
~ ~"'aitı 1k maziyi tasfivc et 
'<ı: halı kurtarmak ve Ltiklıali 

·lrfa k 
1 illa ne hüyiık bır kud 
tıu"e mana ifade eder~ Ellr 

~11 acak dı:rccc e mcı·danda 
tan b 

'\!ıı· u hakik.ıı goz önüne 
r ''Ilı ınq-, ikusad sahnda dn 

ı~f'~~ııri~·ct !ıı.kCımetinin hari
J İtli e •~ferden birini başarmış 
""' na ıman ctm(mek ımimkiin 
"ıa,. 

\ıaı· 
~1 1'i'e \' k•limızin ısartt c·t 

ltı'h" b 'lnı, ' c izım hiıtçdcrımiz 

' •••••• 1 

Köylü elindeki malını müra
bahacılara kaptırmıyacak .. 

Zirai kredi kooperatifleri tesis edil
mek suretile köylünün Ziraat ban
kasından istifadesi temin ediliyor 

Hükumetin, memleketimizde çlfçlleri müşkllattan kur

tarmak ve ziraat işlerini inkişaf ettirmek için hazırladığı 
mühim kanun layihası Millet meclisinden çıkmak üzere

dir. Yeni kanu.n hakkında Ankara muhabirimizden aldığı
mız telgraf şudur. 

Zirai kredi ve kooperatifler 
Ankara, 24 (Milllyet) - Bayramdan eveı muhtelit encümende 

lktıst veklll Rahmi ve ziraat bankası umum m!idllrll Şllkrll 
Beylerin iştlrakile müzakere edilen zirai kredi ve kooperatifler ıayıha
aıaz tadilatla kabul olunmuş ve mnzbata~ı hazırlanarak hey 'eti umu
miyeye sevkedilmlştlr. 

K~yliJler mürabahacılardan hurtarılıgor 

Onllmüzdekl hafta zarfında intacı muhtemel olan bu lı\yıhanın 
1stlhtaf ettiği maksat mühimdir. 

l\öylü sayü sermaye•ı mabsulllnden haklkile istifade ve fennin, 
terakkıyatın lcabatına göre topragını ıslah, maliyet flatını tenzil, 
lstlhsalAlını tez it edebilmesi çarelerini temin eylemektir. 

Tecrübelerden istifade 
K anunun tanziminde, itibarı zirai birlikleri kanununun tatbika

tındaki tecrllbelerden ve dlger memleketlerin bu yoldaki me
sai ve feallyetleri neticeleri hakkındaki tetkiklerden istifade olu
narak iktisadi ve içtimai teşkilatımızın hakiki icaplarına te\ıafuk 
etmesine itina edilmiştir. Bu kanuna yalnız zirai sahada kredi 
lşlerlle i-ligal edecek olan kooperatifler ithal olunmuştur. Diğer 

maksatları takip edecek kooperatiflerin serbest surette teşekkülleri 
daha laldell olacaj!'ı dUşllnlllerek bu kanunun hllkmU haricinde 
bırakılmı~tır. 

Kooperatifler nasıl olacah ?. 

''lı> lllaa, ve masraf cetvellc
t hn '\ırcı tk~ıldir Cut"hurl-

~ "'~csı hu ~eyden t'Vcl l ir , 
Krarııd 

Layihanın birinci maddesi şudur : • l(anunu mahsus mucibince 
şehrimizdeki şahsiyeti hllkmiyeyl haiz olan ve nllfusu yüz 

haneden aşağı olmıyan bir ve ya bir kaç köyle kasaba ve şehir 
çlfçileri, mahsulatı ziraiye mtlstahslllerl ya bunların teşkil etlikleri 
hükmi şahıslar ve cemiyetler mllnhasıren bu kanun ahkAmına 
tabi olmıık, şahsiyeti hllkemlyeyi haiz bulunmak euretile köylerde 
gayri mahdut, mllteselsll mes'uliyetli, şehir ve kasabalarda gayri 
mahdut veya ortaklık hissesinin beş misline kadar mahdut ve 
mUteselsil mees'ullyetli olmak veyahut bu iki şekli mezcedllmek 
suretlle enbllyllk mlllkiye memurunun göstereceği mahallerde 
ziraat bankasının muvafakati ve lkti•at vekAletlnln tnsvibile zirai 
kredi kooperatifleri teşkll edebilirler., 

t ~I ır '\li tin hay~ıırı rdııh 
'•ı 

1
_cdcniyetc do~ru SL \ kede

lrıQ ~'.'taları dcrpi eden. hun-
. ~' nakkuk -ahasınıı çıkmaları 
. uını h 

P >.ırlıyan mUspct ve inal 
t(J~ 

~ ink:amdır fit program her 
~llıt. 

11
-,af ve ıckamiil ctmck-

11, er sene yckOnu knlıartan 
' , letkık edersek görlinız ki 

ı ncak 
ı tıııııc . ıhhnt, irfan su lşlerı 

. · ui tın hayati me'lfaatlarına 
tıı,~ltı tı_ıımaktadır . Dışimizden. 

~ l;(dak arıtırablldi~mizl, 
llııı . 

ıet... Pct Vl' semereli işlere 
~ "'Ck (' 
'"iti~ Umhuriyet bütçesinin 

~~ır. · \'e farlk vasıflarından 
\ıı}~~:ktyc h' 
1 1 ' ad ıç ~uphe yoktur ki, 
· r Cidaf~nılarının de!Alctilc si· 
'~dl ı kazandığı derecede 

1 ilılıy8~idafdo de zaferini ıa-
~n ktır En müşkUI dev-., , mu 

: ~nu Vafrakiyetle atlatıldıjtı 
~ıi ne .. 
«: n Yaltı getı~lince 4 biıtçe-
~ ltnıın n bır atide milleti 

• 'ıııt ne,;~dcccği iktisadi za-
l kab·ı .''lldlden hisset-

' 
1 olııınaz. 

t.,.lt -. Zeki Mesut 
tısa -

6tt ~ lJe ıtalyada 
1 ~'ti flday resmi 
ııı llıı, 8

• 23 [A 
1r8 ~tnı81 • A.] - Buğday 

\ ll.;n~a Çık başına 25 franktan 
ı. tıııllıa , arıımışıır. 
~ı ' ~' ç3 [A 
'ı(tıt 'ntaı • A.] - Buğday 
ıı. ~ n 00 başına on bir altın 

llıı•tır dört altın lirete 

Gösterilecek kolay/ıh ve muafiyetler 
Mllteaklp maddelere nazaran kredi kooperatifleri köylerde en 

az 30, kasaba ve şehirlerde 60 aza tarafından esas mukave
lenin imza ve tescilini müteakip resmen teşekklll etmiş sayıla· 
caktır • 

Çlfçllerl mürabahacılığın zulmündan kurtararak, mahsu
lünü en müsait zamanda ·değer flatlle satabilmesi temin 
edllecektlr. 

J(ooperatlfe borçlu olan ortakların her nevi mahsulleri 

borcun edasına kadar kooperatife merhun hükmündedir. 
Zirai kredi kooperatiflerine giren ortakların iştirak hlsselerlle 

bunlara verilecek faiz veya temettlller, azanın harice olan borç· 
lanna mukabil haczedilerek satılmıyaeağı gibi hiç bir suretle 
başkalarına da terhin edllemlyecektlr. Bu hisseler de kooperatife 
merhun hllkmllndedlr. 

l(redl kooperatifleri şunlardan istifade edeceklerıtir: 

Ht-ır türlü mühellefigetten istisna .. 
t - l(redi kooperatiflerinin 1 

blltlln muameleleri kazanç ve 
muamele vergilerinden muaftır. 

2 l(redl kooperatlflne alt 
bQtlln gayrı menkul gerek hll
kQmete ve ıerek idare! hususiye 
ve belediyelere mlltealllk hiç bir 
verıl ve resme ve harca tabi 
değildir. 

8 l(ooperatlllere alt ser-
maye ve ihtiyat akçeleri vergi, 
resim ye harçtan mllstesnadır. 

4 - l(ooperatlflerin istikraz, 
ikraz, tevdiat ve diğer büttın 
muamelatına taaııak eden evrak, 

ı senededllt ve sair vesaik ve 
kuyudat vemu baberatı ve de

alrl resmlyeye verecekleri ar-

zuhaller pul resmin -den muaf 
olduğu gibi posta Ucretlne ve 
bir gQna harç ve resme de 
tabi değildir. 

l\ooperatiflerin kuyut, defatlr 
ve hesap hülAsalarile sair ev
rak senedat ve taahlltnameleri 
köylerde ihtiyar hey'etlerince, 
şehir vekasabalarda katibi adll

lerce bllaharç resim tasdik olunur. 
l(urakhk, dolu, seylap, yan

gın, sarı, mllstevli hayvani ve 
nebati hastalıklar sebeblle tahsil 
olunamlyan kooperatif matlu
batı, ziraat bankasının muva
fakatile bir seneyi geçmemek 
llzre kısmen ve ya tamamen 
tecil oluııabllecektlr, 

niye muallimleri beylerle ~oman Kongraya iştirak edecek 
yıı sefiri ve sefaret erkanı ta - mllrnhhaslardan Bulgar ajansı 
rarafıııden karşılan mı h r. mümessili M. Popof ve Bulgar 

Saat b~te çapadaki kız Matbuat umum mlldllrU dUn 
Beden terbiyesi kursuna gide· sabahki kon\'ansiyonel 1 I e 
rek kalabalık bir davetli kitlesi Ajans istifanı umum mlldllrll 
önllnde hareket yapılmıştır. l\omandör Morganyı ve mlldllr 
Evelı\ sahaya çıkan Romen kız- l\omanör Kapoletıo ekspresle 
!arı lsveç usuli hareketleri bil· şehrimize gelmişlerdir. 
yllk bir intizamla yaptılar ve Röyter, Volf, Oanimark•, 
çok alkışlandılar. Çekoslovak, Macar ve Roman· 

Bizim kurs kız mu lllmlerl de Yllnın ıRaoor) ajansları mllmes-
yaptıkları hareketlerde çok mu- slllerl ve havas ajan•ı umum 
vaffak olmuşlardır. kAtibi M.Ml11ye dlln saat oubeş 

Romen ve Tllrk erkek tale· buçukta Oaçya vapurile gelmiş
lerdir. 

belerin yaptıkları hareketler l(ongra mürahhasları, Ana-
çok beğenlldi ve iki taraftan dolu ajansı mllmessllleri tara-
sürekll alkışla• kazandı. tından karşılanmış ve Tokatlı· 
Beden harekt· yandaki dairelerine yerleşmiş-

tından sonra lerdlr. ' 
Roue 1 mlltl Sırp C Avala ~ ajansı umum 
kıyafetinde gl- mlldllrll M. Periç bu sabah, 
ylnmlş gençler Leh ( Pat ) ajansı umum kAti-
çok ıııze! bi. bl M. Godleveski öğleden ~on-
'elı.ilde milli 0 ra, R.us ( Tas ) ajansı umum 
yunlarıoı gö • mlldllrü yarın sabah Çiçerin 
terdller. 1 vapurlle gelecektir. 

l(ongra mllzakeratı tamamen 
Müteakiben gizli olacak ve ancak lllzum 

Selim Sırrı Bey görllldllkçe tebliğler neşroluna-
şu nutku irat cnktır. Şehrimizde bulunan mü-
etmiş ve demiş- !tfı7sanıere esna- rahhaslar dlln akşam hususi ve 
tlrkl: -ı1ıda gayrı re•ml toplanarak, bugün 

Yerli sebzeler henUz tur
fanda oldutu için fiaılerl yük· 
sektir. Şimdi 50-60 kuruşa sa
tılan kabak bir iki hafta sonra 
10 kuruşıı dllşecektir. 

Sebze işleri kambiyodan da· 
ha oynaktır. Fiatlar alış ve sa
tış vaziyetine göre sık sık 

deglşlr. 

Yerli kabağın çıkması üze· 
rine Adana ka-
bakları Hi ku
ruşa inmiştir 

Bakla t 5 engi
nar 10, bezelya 
W kuruştur. 

Havalar mll
salt olduğu tak
dirde lstanbul
da ihtiyaca kA-

0
..,........_ 

fi miktarda seb. 
ze yetiştirmek 

mllmkllndUr • liiıııi
Bilhassa Yedi-
kule, Maltepe, Kanal, Pendik. 1 
Edlrnekapı, Bakırköy ve Saray- l 
içi bostaıılım bol mal çıkarmak· 
tadır. 

Istanbul mlllhakatından da 

Haklarındaki tahkikat hitam bulan 
Kadriye H. /it ı'efik ı·e_N.ısır B.ıer 

Netice 
Salahiyettar bir 
za~ın verdiği 

malumat 
Kadriye Hanımın 
4nharaya suikast 
için gönderildiği 
anlaşılmaktadır 
l(adrlye Hanım meselesi ha

kkında şimdiye kadar muhtelif 
neşriyatta bulunulmuştu. Salll
hiyettar bir zat bize bu mesele 

Beden terbiyesinde aynı ga- başlayacak olan kongra mcv-
yeye vusul için O}nt prensip ıuu üzerinde görüşmilşlerdir. 
dahilinde çalışan komşumuz Bu sabah ihzari bir içtima )'a-

sebze geliyor. Her halde bir 
sebze buhranı olmlyacaktır. 

Bu sene mal fıızladır. Sebze
lerin iyileşmesi .Jçin yağmur 
bekHyoruz. !skenderiyeden gelen 
sebzelerin Adana sebzelerlnden 
daha ucuz satılması Adanadan 

t hakkında şu malılmatı vermiş· 

1 tir : 
içinde bir ecnebi de bulu• 

nan blr gurup tarafından l(ııd

riye hanımın Reisicumhur Haz
retlerine ı;ul kast için gllnderil
diğl anlaşılmaktadır. Bu meyan
da avukat Ahmet Vefik lzmir sııi 
kasdinl mllteakik Pııris ve Lond· 
radaiki muhalif rllesn ile görllş
mllşlerdlr. Ve bu temaslıtr bir kaç 
defa da tckerrllr etmiştir. Kad
riyenin Ankaraya azimetindcn 
evci bu gruba dahil olan efraı

tan birinin aparfmanında son 
bir içtima yapılmış ve bu içtima 
neticesinde l(adrlye Ankarnya 
sekedllmişllr • Fakat l(adriye 
zabıta takibatından haberdar cıl
duğu için başka surette hareket 
etmek mecburiyetinde kalmış ve 
leim maksadına muvaffak ola
mamıştır. l(adrlyenln biraderi 
Nasırın dahi buradaki muhalif
lerden bir lklsile temas ettiğine 
dair deliller vardır. Ahmet Ve
fik ve Na,ır her tllrlll ihtiyatı 
nazarı itibare alarak Avrupaya 
flrarlarını temin için pasaport· 
larını ikmal ve ihzar etmişlerdir. 

Romanyanın gençlerini velev az pılacak ve llğleden sonra ilk 
bir zaman için '1.rnmızdn gör- resmi celse murnhhaslarımızdan 
mekle memnun ve mllteşekkiriz 

Türkiye cllmhurlyet ricali 
vücut terbiyesinin umumi terbi
yenin ~sası olduğunu takdir et
tiği içindir ki ona lllzım gelen 
ehemmiyeti verdi. 

Muhterem misafirler bizler 
yani ynnnki Tllrk gençliğini ye
tiştirmekle mllkellef olan mu
allimler llhamlanmızı büyük ga
zi Mustafa Kemalden alıyoruz. 

Bu nutka mukabele eden 
Romenlerin reisi de ezcllmlc 
şunları söyledi: 

Bizim Türklerle dostluğu
muz eskidir. Fakat TUrk genç· 
liğlnln bu kadar llerledlginl 
bilmiyorduk.,, 

Misafirlere bir çay ziyafeti 
verilerek merasime nihayet ve
rilmiştir. 

-~--~ 

Tür~-Yunan nıiizakeralı __ ,.._ 
Atine 24 ( Apoyevmatini) -

Bazı gazetelerdeki neşriyata 

göre, M. Papaya gönderilen 
talimat, Türk ve Yunan müba
dillerin servetlerile alAkadar 
meselelerin tefriki merkezinde 
idi. Resmen vukubulan tebllğa
ta göre, Yunan hllkftmeti böyle 
bir talepte bulunmuştur. 

- -· •••••• 1 • 

Mette~liler 
Müsabakası 
Beşinci hafta 

Beşinci haftanın en mühim 
haberine alt yazıları 29 Mayısa 
kadar kabul edeceğiz 

Altıncı hafla 
12 s ı mayıs cumartesi gllnllnden 

1 1 mayıs cuma gününe ka
dardır. 

Bu müddet zarfında 
gazetemizde çıkan en 
mühiın haberi ~oo keli
n1eyi geçmemek üzere 
yazıp n1üsabaka me
muruna gönderiniz! 

\ 

l 
) 

ı 

Kongraya riyaset edecek 
olan Tevfik Kiinıll Bey 

Tevfik !(Amil Beyin nutku ile 
başlayacaktır. 

buraya okka ba~ına 8 kuruş 
nakliye Ucretl olmasındandır. 

Yllzde 8 kabzımallık hakkı da 
okkada 4 kuruş tereffllU mucip 
olmaktadır • ., 

Belediye binasına 
bomba yiizünden 

lkr!in, 23 ( A. A )- YtZ(hoc 

bdediyc hına. ın:ı bir 1 omha 
· atılmıtır. l la"arat mühimdir. 

ı••························· mllrahhaslar Ankaraya gidec.zk-
lerdlr. 

Kongrnda bilhassa, mllttefik 
ajanslar istihbaratının ça

lınmaması ve mahremiyetinin 
muhafazası ile en seri surette 
haberlerin verilmesi için !Azım 
gelen teknik çareler tespit olu
nacaktır. 

Tarabyada mllrahha~lar lcln 
bir telgraf merkezi ıesis olun· 
muştur. 

Mllrahhaslar şerefine gerek 
burada ve gerek Ankarada zl· 
yafetıer ve gezintiler tertip olu

11\aznunların istlçvnplarında 
ne dedikleri malQm değildir. 

Fakat l(adrlye ve Nasır mille· 
nakıs lfadatta bulunarak lehli-

l(ongra sabah ve akşam ol
mak üzre gllnde iki defa top
lanarak çarşamba gtlnll mesa· 
isini bitirecek ve perşembe gllnU nacaktır. 

'~ ~ 
~ keli ve çok şllpbell vaziyetlere 

dOşdUklerl anlaşılmaktadır. 

Milliyetin anketi ~ 
: Gazinin en büyük eseri 
1 pedir?. -Niçin?:- 8 
l ilk cevap 1 Hazıran-~ ! da çıkacak.. ~ 
~ Milliyetin büyük anketine 1 
~ cevaplar gelmeğe başla-

mıştır. Yalnız kendilerine mek· 
~ tup gönderilen bir kaç zat, 

henuz cevaplarını vermemiş· 

~ Terdir. bu cevaplar geldikten 
' sanra neşre başlayacağız. 

Gazinin enbüyük eseri 

larımızdn bllyllk bir heyecan 
ve alAka uyandırmıştır. ~ 

B ugllne kadar gazetelerde 
yap•lan anketlerin hiç şllp

bhiz en ehemmiyetli•! ve en ~ 
mllhimml ve nafizi olan bu ~ 
ankete gelen cevaplar tasnii 
edilmektedir. 

~ nedir ? - Niçin ? Gazinin en büy~k eseri 
~ suali, memleketimizin gerek nedir ? - Niçin ? ~ 
~ mlltefekklr ve muharrirlerin- sualine verilen cevaplan, ı 
~ de, gerek intolectilel karii e- hazirandan itibaren neşre ba
~--rimizde; hlllı\sa blltlln okuyan- Jıyacağız. 
~ -~, - ~ ~ 

-·-

Nasırın hemşiresine gönder· 
ditl ve gazetelerde çıkan mek
tubun şifre mahiyetinde olduğu 
da tahakkuk etmiştir. Ve kad
rlyenln Reisicumhur Hazretle
rine mllracaatına sebep Olarak 
göstermiş olduğu hususatın 

kAffesinln hllAfı hakikat olduj!'u 
bu defakl tahkikat ile tezahllr 
eylemiştir. 

Aldığımız malQmnta göre 
mUddel umumi muavini Cemil 
Bey iddianamesini hazırlamak 
üzredir. Ancak 400 kllsur sayfe 
ve yirmiyi mlltecavlz dosyaların 
tetkikinden sonra yazılacak 
olan bu iddianamenin pazartesi 
veya salıya doğru ikmal edile
rek kararnamesi tanzim edilmek 
üzre mllstanlik Hikmet Beye 
verilmesi muhtemeldir. 

Fellıl beyin harekeli 
Bir tevakkuf devre 1 geçir· 

mekte olan ( Tllrk • Fransız ) 
mllzakeratı hakkında hOkOme 
tlmlzln son talimatını hamil 
bulunan Parls sefirimiz Parise 
dönmek üzere bu ııın An karı• 
dan hareket edecektir. 
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~ TEPEOELENLI ~ H ALİ PASA vt VASlLIKI ~ 

Ceylan bakı,ıı ıözleri varılı.. 

:\llLLIYET GlJl\1A RTESİ 25 MAYIS 

HARİÇTEN ........... 

münaS\.bntı L,.erındc mc~·ut teı>ir· 

!eri o!<lcaktır. ~Toulon,.. ve F
ran ayı terkctmezrlen evvel en 

hararetli temennim but' r. 
Karaya inildiği sırada dahi A 1-

man a kert ve mlilkl memurları, 

Toulon, 23 (A.A.) - Zcppelin 

yolcuları, s:.ıat 19-40 ta balona 

hlnmişlcrdir. Cuers kumandanı 
Centreue rızlmet harekAtını idare 

etmiştir. Saat 20-25 te Zeppelin 
uçmu~tur. Balon 21-40 ta :\!ar· 
sil ya üzerinden gcçmi~tir. 

Zeplin avdet ~tti 
Fricdrichshafen, 24 (A. A) -

Zcppelin ~aat 2, 1 O rla karaya 
inmiştir. 

/iransı:ı tayyarecileri lçi11 
Cuer.-, 23 (,\..\.) - Zeppcli· 

nin zabitleri, mühı·ndbleri vcsair 
rakipleri (Dixrnude) felaketinin 
hatıra.ını teyit için rekzedilmiş 

olan abideye çelenkler koymu~· 
)ardır. 

Vergiler hafifletiliyor 

ALDIGIMIZ 
lllyriı 'ilim~ aleymde hir ter 

kilal oıey~aoa çıkarıldı 
Moskova 23, (A.A.) Devlet 

siyasi müdüriyetinin nesrettiği 
bir tebliga nazaren demir yollar 
nakliyat ameliyesile altin ve 
platin istihsalatı amelesi arasın 
da haricten gördüğü muavenet
le Sovyetler aleyhinde çalışan 
mukabil ihtililacı bir teskilat 
kesfedilmistir. Teşkilatcılar ya
kalanmış ve bunlardan ücü ida
ma makiim olmuştur. 

Afganbtanda rıazlget 

Moskova, 23 (A.A.) - Ka
bilde vaziyet gergin olmakta 
berdevmdır. Arnanullaha taraf
tar olduğundan süphe edilen 
kimseler kitle halinde tevkif e
dilerek idam edilmişlerdir. Bas
macilar tarafından muhafaza e
'''lmekte olan Anthoy şehri A
manullah taraftarlarının eline 
geçmiş~ir. ---·---

Aptallar züriyet 
yetiştiremigecekler ! • 

Dansing, 23 (A.A.) - ( Mlş
iganda ) Vali aptallarla akli 
melektUının hepsinden istifade 
edemiycn diğer eşhasın akim 
yapılmıtsıoı natık bir kanun Ul· 
yıhası imzalamıştır- Bu kanuna 
göre takim ... ameliyesi ancak 
alakadar şalısın muvafakatile 
yapılacaktır. 

Petrol meselesinin 

mDzaheresi 
Vashlngtoıı. 23 ( A.A. ) -

M. Hooverin petrol istihsal eden 
hilkOmetler velllerinl 6 Haziran
da Colorado Sprlnrs de akdet
meğe davet ettiği konferansa 
başlangıç • olmak üzre bu gün 
petrolun muhafazası umumt 
meclisi azası ve Amerika petrol 
enstltasll mllmesslllerlnin resmt 
bir içtima aktetmlflerdlr. 

Bu içtimadan maksat hllkO
metler arasında bir ltillf vücude 
getirmek suretfle burgulan tah
dit edere petrol sanayliade 
yagma t mes'elcslnl hallet
mek im nı müzakere eyle
mektir. Harbiye, Bahriye ve 
Ticaret nazırları ile petrol ens
titüsü r tlsı 1ve petrol sanayii 
rüesasından bir çoğu ,içtimada 
hazır bulunmuştur. lçtimaın ni
hayetinde hiçbir karar ittihaz 
edilmemiş olduğn işrap edll
miştlr. 

--•..ıı--<D<:l'f-+-l •-
'7'D'Q0$1& VYH.~ 

Tasarruf yapılıyor 
Bel~rat, 24 [A. A.) ·Tasar

ruf maksadlle Yugoslavyanın 

Berfin, Viyana, Roma, BUkreş, 
Buenos Ayreıı başşcl;beoderlik
ltriyle ikinci derecede payltaht
lardeki şehbenderllkier Ilga 
edila:lşllr. Gene tasarruf ıuaksa
dlle yüksek rlllğebe 60 zabit 
tekaüde sevkedilmiştir. 
Hıroatlar tevkif edilmedi. 

Belgrat, 2t (A.A.) Avala 
ajansı, Matcseckin veyabut di
ğer bir takım kimselerin tevkif 
edilmiş olduğu• dair olaa ha
berler! yeniden tekztp etmekte
dir. 

E&bah başvekilin nutku 

f:s.,cn, 23 (A.A) - ;'il. Wirtb, 

bu p;ün irat etmiş olduğu bir 
nutukta l'aris müz:ıkcratında ııi· 
hayec siy;ı,,i mtilahazatın hakim 
oldu~71u beyan etmiştir. Hatibe 
göre, ı\lınanyanın aynen tc~li· 

mat kahiliycıi ancak Ş•)yle büylc 
muzakcrı! e<lilmi tir. 

Cemiyeti akvama muzaheret 

1adrit, 23 (ı\.,\.) - Ak\·am 

cemiyetine yardım bey'ctleri bir
liğinin umumi içtimaında verilen 
bir kakrirde mecburi tahkim lii

zumunun cihan dkAn umumi)e
sin~c tm;dik, Lnhidc kabul e<lilen 

ihirazl maddeni!' bütün ht.ktimetle 
rce im1.ası.gene butün huku.nıctlerin 
umumi tahkim muııhede,ine işti-

rak ve iltihakı, aksam .cem yeti 
ve Paris mi ·akının tatbikine ma

tuf olmayan hcrıürlıi it• afoun 

men'i ukv0 --ı cemi) et nin kara, 
deniz 'e han kuvvetlerinin mü

essir bir kontrol ahunda tenki
. · lııtkikatle tirnıck için bir tah· 

didi te>lihat kônferansını içtima
a da>et etme i temenni cdılmiş 

or. 

1929 

HABERLER 
Inpll&ere~ 

~ıca~ar IJaf la~ı ----1922 senesinden 
beri mayısta bu 
kadar olmamış 
Londnı, 24 ( ) - Uu gun 

lagilterenin cenup • şark, şark ve 
merkez kontluklıırmda sıcak mın
tıı.kalara has hır hararet hııkı.im 
sürmckt~-dir. 1 ()!!2 ı.c'.lc indeki 

şiddetli :ıcaklıırdan hen Mayıs 
ayında bu derce<.' yuksek lıir ha
rarcı derece i görulmcıııiştlr. 

luglltere-Ar jantın tlc~nfi 
Londra, 24 ~ .A.A~ - Tican.t 

nıı.zarcti, lngilcen: hıikOmetinin 

Arjantin ~ .;iliyi ziyaret edecek 

iktı,adi bir heyet tc,kil ctmi~ 

oldu(!;u'lu bildirmektedir . Bu 
heyet, lngfıtcrc ile lıu iki mcm· 
Jckct arnsımlaki sınai, ticari ve 
mali muna>cbctkrl ve ticaretin 

inki~afı için en eyi çare ve va

sıta ne olduğum. tetkik edecelc
tir. Heycre lort rl1'dcrnon riya
set edecektir. 

Irlanda intihabatı 
Llclfa,r, 24 ( .\.:\.) - l 'lsterdc 

icra l"<.lilcn uımınıl intlhabar, hli· 
ktinıct fırkasına lıüyiık lıir ek c
rlyet knıin etrtıi,tir. ::;iındıyc ka
dar intihap edilenler, :H ır ıha

fazaklr, 1 1 !illiyctpervcr, 1 Sos· 
yalist ve 2 mii<takildir. 

~in.de 

iki ceneralın kavgası 

Sangay, 22 ( A. A. ) - Cc· 

ncral Fcng · Yuh · Shyang 
Nanken hükumeti rci~i Çang -

Kay . ~eke hitaben nc~rcttiği bir 
beyannamede diyor ki : " Ben 
Çııng - Kay • Şek ile dasdarını"' 
ortadan kaldırmağa memur sd!
rnet ordusunun haşkumandanlı

ğına intihap edildim., Fcng-Yuh
Shyang, devletlerden tam bir bl
tararlık istemek, ihti!Al ordusunun 

Nankinde te<ckkul eden gayri 

meşrn hukumetc tayyare veya 
cephane vermek için mezkör 
hükılmctle akdcdilmi~ olan dil';er 
mukavele ve itilMları muteber . 
addetmiyeccgini bildirmi~tir. 

~'eni( . Yuh · Şl:.ını; ecnebile
rin h~yat ve emvalinin mahfuz 
kıılacatı;ını vadederek hcyanname· 

sine nihayet vcr'Tlişrir. 

Akademide merasim 
Paris, 23 (A .. \) - Fransr/. 

akndemisindc romancı 1 knry 

Bordcaux, Robcrt de ~Flcrs~ in 

yerine intih•ıp l0dilmiı olan mu· 
vcrrih Loui · .\ladlini mutat me
rasimle kıılıul etmiştir. 

- -
Zepplln hareket ediyor 

Toulon, 22 (.\.A) - Bahriye 
nezareti Zcppliniıı hareket! için 

lüzum görülen müvdlidilmavı 

vermi?tir. Balonun hareketine 
yardım etmek üue bu gece 
Cu< rse 500 ıı;;kcr gönderilecektir 

Zepplin ancak yarın saat }'&

rımda uçabileceği zannolunuyor. 
llcrlin , 22 ( A. A. ) - ll'IL 

f:Ckner Zepplini Friedriclıı;hafene 

götürmek için Cucrse gitmcğe 

karar >ermiştir. 

Friedriclıshafen, 22 (A·A.) -
Kumandan Eckner in Zepplia 
balonu Frledrichshafene götllr
mege yllzlta~ı Lehmauı memur 
ettiği söyleniyor. M. Ec.lmer 
yarın akşam mezkOr limanda 
Zepplini bekllyecektir. 

Küçük itilaf 
konferansı 

Paris, 23 (A.A.) - ·Temps,, 
cazetesl yıız.ıyor: l(Qçllk itilaf 
koaferansı beyııelmllel vaziye 
tin heyeti umumiyeırinde gayet 
•llsalt bir intiba hu ole ı-etır

nıl~tir.Oç metnleketlıı sıkı wıarı, 
hiç bir lnttrlkaıua haleldar et
.melli mUm.küa olmıyaa ve Qç 
devletin bntıust ihtiyaçlarını, 
meafaetlerinl ihlal etmıyecelı: 

surette ilk kıymetini muhafaza 
e4en bir kuvvet teklinde tecelll 
etmiftir. itte lıu eıastıldyettlr ki 

k lti!Afa her tıırıa vulyet
lerle lntibalı: etmeııhıe ve "azl
fesl(ll itimat ve hürmet telkin 
edecek surette ifa eylemesine 

-~~so11 Haberler·-
-... - .. _ •. 1 ~ - 1 

inkara ve merkftzi lna~olu~a ~aIDfinr 
Ankarada bir ev yıkıldı . ~ 

Ankara, 24 Milliyet ) ' Ögleye dogru Ankııruda şldd'1

1
11 

·ar~ 
yagmur yagmnğıı başlamıştır. Yagmur eiUasındıı caddeler suı ~e 
dolmuş murur ubura mani olmaştur. e• 
· V an ,yııgmur neticesinde ŞengUI bamamı yımındll bir ,rı ~~l 

yıkıknıştır. NOfu ça zayıat l tar: Gazi mekteplerinin bahçe il1' ~~ 
yıblııuştır. 

BCltfin merlrezl Aaadohıya ruıfi yagnrarlar )-ıtgımştır. 

An ara~ "nkü al yarı,ıarı 
Anknrn, 24 / l\lılliyet ) - 1 Jıı,·ıı.ya r:ıgmtıı bu gi. k at '., 

rı.şları parlak ol mu~ ır. Yıırış rnalınllind<.: meclıs rdsi, ba;;,·ekil • 
1 

killerle aileler] \ e fari' ~crı...ımiz hazır hLlı.ınmu,lardıJ. 

Bın'"lcı ko~ Ja A!--rıc C•etıdlrin Giigi ayımı hayr<.t lılr [ıngıı.<111 
neti "ndc birinci clmi,;tir ·ip bir~ on dön [a-k g .. tirıııi<tir. 

ikinci koşuda yyiı, ..ıçı.. ctı k~'Ud.a Alce)1aıı, dörudncii koıli' 
dıı l)lgu lıirincı v;clrr:,.crdir. 

lnkaranın kafi ~~nı bu~üo anla~ılacal 
Ankara, 24 ' . lil yet) ı\nktTa 'ehri nl-'n.l rı.nı t~kik cı~ 

olan J ri hey'ctiııin .tetkik Lncumerıl rnp :ı: ıu hazır!amı,ıır. Rıt" 
Cclt E,-:ıt Rey tarafından kıılcme al mı.ştır. 

Cumartesi topl~nacnk olan .luri hcv'ctiııde r1p r obln 1~ · 
karar \ crikcektir. 

Spor -
Lik ~ları ~an son ü~ncüsll Japıt~ı 

Galatasaray : 8 - Sülegmaniye : ~ 
Vefa : 3 - Beykoz : 
Fenerbahçe : 3 - beşik/aş : j 

Dun Taksim stadyomunda lik 

maçlarından ·son üçüncüsü ya· 
pılrlı. Bunların içinde ıabiatiylc 

ikincilik dola),sivle en hararetlisi 

Fener · Beşiktaş maçı oldu. 

* * * 
tık maç : Ge.la tasara y • Süley · 

otilı 
fırsatlar, böyle nıaçlard•: b" 
oyunda analı:: tıç beş ti ~t;ılf 
Jirea fırsatlar. Fakot Pet; , 11 

muhaclmleri bu f ı r • • ~-"' ~ 
llst Uste kaçırdılar · 

0 
çıl' ~ r,ıı 

cezasını da çok geçınede ıı•1 \ı~~ 
tlleT. Top ayağına ıcçeP ,,. "t 1 

topu sol ayatıtıtt dc'freıtt• ,,r 
fi~ ıddafil bu• ..-- ır 
retti. Hailtül b1I vaz'JY~.pd' 
ldJıln Mrbeat şut çcJıeflie ,;p' 
dokaaıı dokuz goı y•P'ar' 
artık beşlk!e'd çocutlıır ~ 
mı~ttT. Maman p'I laf .,.... ...ıJ 

maniye. Günün en calt bir ı:a
rnanı. Gal.aıuaray ÜÇÜtX.'U takım 
kalecisi ve üçüncü takını müda

fü1e sııhayıı çıktı. fohacım hatb. 
da fena bir şekilde ıdi; açıkta 

oynaması IAıım gelen oyuncular 
i{.:eride oyna~ orlardı . Bundan 

başka sarı kırmızılılar yorgun ve 
hitkin bir hal gösteriyorlardL O 
kadar ki adeta <inlerinden geçen 
topa bile koşmuyorlardı. Bu dur
gunlug-tın neticesi olarak Süley· 

maniye ilk sar1>1nı yaptı •• 
Galatasııray bir az sonra müsa 

van temin etti ve tamamlle ken
disini koyverdi., Artık bundan 

sonra bütün mücssiri~et Süley
maniyelllerde. Muntazam fasılalarla 

yaptıkları iki sayı ile birinci dev
reyi ;ı. 1 lehine bitirdi. Ru nasıl 

şey? Yok.sa şampiyon takımı klııne 
sonun usuna mağlup mu olacak·/ 

En kuvvetli takımlara bile yenli· 
miyen G. S. ne oldu? 

ikinci devrede G.S. açıkta oy
nalllbı l.:l.zım gelenleri yerlerine 
geçirmiştir. Oyuncular da. umumi
yetle daha canlı oynamğa başla· 

dılar. 

Bu .suretle ilk devrede ı:aat
hip vaziyette bulunan şampiyon 
takım ikinci dCl'ecıede yedi sayı 
yaparak .son maçın 8-3 ıbidrdi. 

* *. 
ikinci maç ; Vefa - Beykoz. 

ilk devrede lıer iki takuu az 
çok mütevazin oynadı. Vefanın 
daha ~uurlu O)'Unona Beykoz 
gayret ve sıtr'atlle mukabele 
etti. Her iki tarafın kaçırdıkları 
sayı fırsatları arasıada Vefa bir 
gol yııpmağa muvaffak oldu, 

Halbuki Beykoza daha mi· 
salt t.saUar uıjıur etmişti. ilk 
devre l - O Be)"kilZUD aleyhine 
aetieelen dL 

1kincl dettede Vefa umumi-
yetle daha hakim oynadı. Bu 
hakimiyeti de temiz ve fenni 
oyunfle Beykozurı gayret ve 
ı11T'atını tedricl blr surette azal
tarak temin cttl. Vefa bu dev
rede de iki sayı yaparak 3-0 
maçı kazandı. Vefalıların buton 
ilk maçlarında en temiz ve g'llzel 
bir takım olduğunu kaydetmek 
isteriz. 

* * * 
OçuncU 11e ıı:ııtıhlm .maç ife· 

a«babçe·Befikt8' Hakem ,Adil 
Bo!j'. ikincilik bu maçın netice
sine bağlı. iki tarafta hararetle 
oynuyor, Bidayette Beşlktaşın 

< • f11"':ıı 
al Zektntıı şııttııın tot111• Jı;:llıef 
tan sonra •• tekrar 
içine bıraktı. il 

Bundan ııanra Bc~kt•i 1~> 
aınlL On dakika 5011r~, .. ~ 
taşın yapu~ bir ı;ayı 91"" 
temin etti. nu ı;ayıd•0 ~ •' 

devrenin nihayetine :ı /;'~ 
ikinci devrenin ilk yı gaıef ' 
kr.sında Beşikt • ço 
hakim oynadı. ~ 

k fcnef ,;!/• t Hatta bir anılı 1' ı. ~~ 
faasmda bariz yorgu0111 

1. 

görülmeıı-e haşladı. ııacıf1'1 

Neye yarar ki ın~00on . 
müessir olamıyorlardı. . .(1.: 

1 k de' r' -" ceımsını çektiler 1 , ,,., 
ı~ re,. 

duğu gibi • aynen J.:f 
Zeki topu sol ayağıV, ~ı;tı" ~ 
Müdafiler ~eyircı. ı H, 1ı~~~ ve •• .1.•· 
şüt Kaleci gine tuttu tıı"' 

·~ıne .ı.l 
sonra da kalenin 1 . rb6n 5'": 
Beşiktaş lalecbine :: ı.ıld~p 
"ordıı netekiaı bir 

5 
1 , _.,j\ 

gösterdi. _.pt" t:I ...- , 
Ilesikca~ ta kuvv ,Jdrılı;t' ı 

kırıldı. BfştktoşıJl. p riJl . ı 
gayreti fı:aerı:, heJıC -eÇI~ ~ 
luğtı da BeşU:tıış& tıiel n 
liOnnı Zekinin yap. ti- Vl~ 
_gol meseleyi hııllcııtl'.:_.,;rıı-

.r- er~ ı 
~onuna kadıır .•' e . c ıl 

ıclııl' 1 Netice Fener ı, 
•etli f>' 

,, c'·')·e afer ., ·o !· • ,, "" ' ı:1crı r 
Be•a ... - l1uocıı sen n' 
~~· ı ırn . 

slnd~ n sonra 
0 crbC,J . ' 

. . ...., d 5 .ı;~ ı• 
geçırır~e, '"' d ·ınr"' ııı c > 
sanız gol acanı , I 

//il ,,,11< ııl'' 
Atletiz tl'":Aı· 

ııe sııv" 
GaJauısaraY eri Jl(ll ıfl~~'. 

tnglllz ınekieı>! çı çol' ııf ' 
W atletlzdl rn~:ıel alıfl 31 ~ 
zam ve çök 5ıır"' ı' 
neticede -011Jııtll ıe ıı' • 44 jll) 9 
yıya ıka~ı " efl' 

8U 111" ıl " .gehn iştir. etrfl c ııt 
bllhassa 100 111 f• ıı ~· 
yukset atıar•CJ 4()0 'e 1 
atlaJ CJ Zarlf,ııldıtfl ıt~,.. 

'.'ltyazl, Ha) ttııllt f,'ı. 
400 mctrocıı ~ 
leci .Ali, 100 ye 

I 
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İLLIYE~İN ŞEHIRVE MEMLEKET HABERLERi · ıstanbul nasıl eğ'leniyo~ 
25 MAYIS 1929 3 

1, Emanette··· Memlekette Maarifte Bayramı biz de böyle geçirdik 
~~~ Temizlik Urla bikİIDİ Muallimler Matbuat gezintİSine ait intibalar 
ijsturah a~alll Yangın yerleri ....... -. Birlik bu sene .... Herkes birbirini aramakla meşguldu: 

ve mecralar fhsanZiva bevi yeniden _faaliyete ~ekçinin s~ratı 
~sıı parçalandı? 

~ ~~I g;e T:ksimde BeytlO
acı sokağında iki kişinin 

~v kapusu karıştırdığını 
'Q b tııahalle bekçisi Ahmet 

Unları yakalamak irin 
ıc. ~ 

'4 b tıne gitmiş, ıakln bu es-
unıardan biri Ahmet ağanın 

•c b. · d' k u ır ustura ın ırere m -
(Utette yaralemıstır. Yapılan 
1~1 neticesinde ~ütecevizber
~nıo bundan bir kaç gün evci •r heplsanesinden tahliye 
ıu" ~ahkOmlerdan Znfren
~ Nıhat olduğu anlaşılarak 

•nııııştır. Arkadaşı da a
~~ladır. Bekçi Ahmet ağa 
•neye yatınlmıftır. 

1~ ·~o/6rün marifeti 
,ı ır .. 
1~ ••aıuıdin ldaretlndeld 2-

nuıuaralı otomobil dün 
~ ~•dıköyünde nlıhm cad

\ :n ıteçerken Osman otlu 
l/iı sıııınde birine çarparak 
/1;~1ftır. Şoför yakalanmı, 
1. hastahaneye yatırılmıştır. 
'lı,. llltkında takibat yapıl-

"'t. 

r;P 
ce yarısı güril/tü 

•oı~ 
ı,11°Ylinde Osmanata ma
l esinde ka~ap Hlrlsto 
ı ttce ottı.ı Koçonı.ın isim 
~ :11duğu için 11aat bir bu-

Yılno ve gramofon ça
\ıı~~ruııu ettitinden hakkın-

lı11te ba,ıanmı,tır. 
~n 
~ 1/Jr .. 
~·~~1 " alt111da11 gelen 

't,ntece köprü altından 
~, kurtaran yokmu? bo· 

uııı ... diye sesler gelmiş. 
D P Ustunden geçen halk 
~ b:llsi l:aberdar etmişler
~ blUn telıarrilere rağmen 

Ulunemamıştır. 

~ ... 
ı, f'VNtkı nakliye 
~"1an 

P•r Yılda bir şebekenin 
~ a htıal ettlgl işidildl

~,,~:htl1ttiLde alil.kadarlllfa 
liı. 1~ bulunmaları blldl-

~111 
lıt,11" Vekili gidiyor 
\ •ıtı • 

t Ve1ı'. _Şehrimizde geçiren 
.l.n~ıtı Mahmut Esat Bey 

•raya avdet edecek· 

\~l ----
~rı it • Hatıke1Jir 111acı 
' '· 2t ıııub Milliyet - Ba-
~ Ilı teııuıe Bursa san'at

•çı 
1 ı Q Pek harareti( oldu. 

b11 •lıkeslrlller sıfıra 
Say 1 ı le galip geldiler. 

Biraderi 
ı an <ı 14 

t · ı · c. c. (Na) yı gördün mü? (Sı) nereye 
emız enıyor öldürenler geçıyor kayboldu kuzum ... 

Şehremaneti lstanbulda umu
mi bir temizlik yapmağa karar 
vermiştir. Bu temizlikte yangın 
yerleri ve lagımlar temizlene
cektir. 

Otomobil fiatları 
Taksilerin ilk açılış fiııtleri 20 

,er kuruş tenzil edileli bir hayli 
zanrnn oldup;u halde henüz oto
mobiller tenziHtı p;iisteren taksi 
kullannıağa ba~lamamı~lardır. Şeh

remaneti ı hazirandan itibaren 
ilk açılı~larında buyuklerdı: .rn 
kuru~ , küçüklerde 20 kuruş 

gü>tcren taksi kullanmayan 
otomohilerin sahiplerinin şiddetle 
tecziyesini 'c dcP;i~tirmemektc 
israr edenlerin ellerinden ehliyet
namelı:rinin a:ınmasını seyrüsefer 
merkezine tcbliıı; ctmi~tir. 

Kazalara karşı 
Büyiikdere · \laslak ı.,<ibl şehir 

haricindeki yollardıi 'ukua l\'Clen 
kazalara mani olmak için oto
mobillere birer kontrol aleti lrn

narak süratlarinin kontrol edilme
'ilnl ve ka1.a e>nasında suratli gittp;i 
anlaşılan sofiirlerin ~iddetle teziye 
olunnıa,rnı teklifcdcn ~eyriisefcr 

idarc,iııin raporu l·:maııet hey'eti 
fenniycsincc tetkik cdılnıcktedir. 
Hey.eti fenni rece ta" ip edildiği 

takdirde hutlln otomobiller bu 
aleti hulundurm:ık mecburiyetinde 
tutulacaklardır. 

Müteferrik H. 

Har~of tou~rasi 
Şarka ait tetkikat 

yapılacak .. 
L:kraııyada l larkof ıehriııde 

2 haziranda toplanacak - Şarka 

ait tetkikat n knngrasına Danil
fıınun Emini Dr. Ne;et ()mcr, 
fatebiyat fakültesi rdsi Fuat ve 
Clızel san·atlu hirli~i Edebiyat 
şuhe>i kAtilıi umumisi Peyami 
Safa ye musiki şubesi reisi l\le
sut Cemil bcvler da ,·et cdil
mi~lerdir. 

:\[aariF Yddlctinin, lıu hususta 
ı•zım gelen te,hilAtı giosterecei 
anla~ılm1~tır. 

Kimsesiz çoc11klaı· /ç/11 
:jehrcmaneti tarafından A \'ıt

so!iya medrc,;esindc nıı:udc "C· 
• M 

tırilccek ulan kimsc>iz ı;alı~kan 
çocuklar yurdunda hıızırlıl..Iar 

bitmek uzredir rapılnrnkta olan 
eleJ..trik tesi>:ıtı ikmal cdilnıi~ıir. 
Ahlaki ,·e fennt eglcncc y l'rkri ,ıe 
h:ı;wlannıakta olup htınlard:ı 

biter lııtmez yurt :ı,ıl:ıcaktır. 

i'1Jkiidar lisesinde veda 
llıın L\kudar erkek lisesinde 

mn >ınıf talclıc,;i tarafından hlr 
\C lıt nır:.-a 111crt.':·d ,·eriln1i~tir. 

T. Ocağında konser 
Dun s, :ıt on be~ buçukta 

Turk oc·aj!;• ıda hir knnser Yui! 
mi~tir. 

Aı•u11dıık zadelerl11 t•azlyeli 
( .cçeıı ,ene hali :ıı:ze dti~eıı 

* 1h unduk zadı:lcr,, manifatura 
ticarethane>ı ile ;ılacaklıları ara 
st'1daki ıntiz.tkerat itilarla netice 
lenmi~tir. Bı. hu,usta hazırlaımı 

konkordıtto 2:- \fay" pazartesi 
gunu al~kadarlar tarnfını.lan im · 
azlanaı:aktır. 

Ce11ap Bey bir lıigat 
hazırla yor 

Avrupadan avdet eden Cenap 
Şehabeddln Bey bllyük bir TUrk 
ıocaıi hazırlamaktadır. 

Bu IOgatln tertibine bida
yette merhum SUlcymaa Nazlfte 
lftlrak etmlftl. 

Cenap B. bazı husu3farda 
mutah• ı !uın flklrlerlnl sor-

aranıyor 

Crla l lakiml Ihsan Ziya heyin 
katili hakkındaki tahkıkat hitam 
bulmuştur. 

Faillerin yakında meydana 
çıkacağı ümit edilmektedir. 

işten el çektirildi 
~ile ve civari orman yangın

larında mes'ul gönden bir fen 
memuru ile ahit muhafaza me
muruna i~ten el çektirilmi~tiı. 

Bursada nıtmari ko11ferans 
Bursa 23 (Milliyet - TDrk 

Ocağında profesör Mehmet bey 
tarafından TUrk aan'ad mlma• 
rı ve in kifafı hakkında bir kon
ferans verilerek bu mıvzua alt 
olan Tllrk aaarı projeksiyonla 
cösterlldl ve çok alkıflandı. 

Pamıık iıdasyoıuı yapılacak 

Manlsanln Çoban lsı. ve 
Hacı Halil köyleri arasında bir 
pamuk istasyonu tesisine karar 
verilerek istasyon mahalll de 
tespit olunmuştur. ,Yakında in
şaata baflanacaktır. 

Tarla faresile nıilcadele 
Manlseda 5000 dönümlük 

bir saha dahilinde tarla faresi 
görUlerek derhal mocııdeleye 
başlanmıştır, 

Ko11yada idnıa11 bayramı 
11asıl geçli? 

1'onva, (.\lilliyetJ -idman hayrımı 

Knnyanın çayır me' ki inde l'ah
rettiıı ve Sabit P~. 1 iz. lc~ile va· 
Jimiz lnet tt. ve bir çok memur, 
muullimlerin hazır bulundup;u 
büylık hir ııwr:bimlc yapılmı~ 

ve kız muallim, kız orta mek
tepleri öğleden C\ vel yemeklerini 
orada yimi~lerdir: Erkek muallim 
mektebi iijl;leden sonra ,;aat iki de 

225 gi~ilik mua1.1.anı bir kitle \C 

hep,;i de kısa kollu ~ K.L.) armalı 
be)'aZ fanilAl;ır ,iyııh lkivertpaııta 

!onlar giyiıııniı ı:akctlcri knllarında 
olduıtıı halde pek çok alkı~lan:ın 
muntazam hir yiıriı)'iı,lc gddi. 
Jimnastik talimleri ,;:ıat uçtc 
ba~Jamı;tır. 

iptida Kız muallim mektebi, 
önde Kız orta mckctıl arkadu 
oldup;u halde :\ldek hanımın u
mumi kumanda,, :ıltıııda ,;aluva 
girdiler. \ili\ Jffokıyetli tıir turdan 
sonra p~k çıık :ılkı~Lınaıı hir da· 
p;ılı; harl'kcti yaptıkr. 

lkind dd:t i!ııdc l .bc, 

lık oriıinal 'ıir ~ekildc :ırka,l:ı 

l·'.rkck muKIPnı mcktdıi nrnn;.:a 
halinde- ktl\Yetli \C metin :ıdtnı· 

l•rla "ıhy• ı;irdi. !lir yuriıy"i~. 

munıa 1. :ım hir d:ııtılı~tan ,;ıınra 

Lise bedeni tcrlıh·c nıu:ıllimi Su
rcyy:ı IUfııt heyin umumi ku · 
mand:t>ı altında hareketlere ha« 

' !ad ıl:ır ... 

l•'.rkek muallim nıcktehiııin 

~enliktcn sonra yaptı)tı l\'uzcl hir 
asker! yllrll)·u~ herkesin nazarı 

dikkatıııı <.:elhetmi~tir. 1 lele kız 

muallim mt!ktebi izcileri rurafın 

dan yaptlan murnffakıyetli bir 
tur pek çok ıtlkı~ ve taktirlerle 
kar~ılandı. 

ifa '"nad~ Fahrettin l'ş. 111.. 
lerinin arzuları ıızerin,· yiiriiyu~ 

vt hareketlerin hir lilimi nıu

alındı . 
\ ali izzet hey tarafından hü

tiın mekteplt!r ~ezilerek ayrı ayrı 
tebrik edildi. 1 lıılasa idman bay
ramı bu sene gcı,:en senekine 
nazarn mukayt!se k41ıul etmiyt!
cek kadar güzel Ye muntazam 
olmuştur. Geçen sene merasimi! 
l.isc, .\luallim mektebinden 100 
ki~i htirak ettigi halde bu sene 
Liseden 22.'i, l~rkek muallimden 
ıoo olmak iizre ccm'•n :12;; 

~(·. 

Muallimler blrliğl iki seneyi 
mUtecavlz bir zamandan beri 
filen kapalı kalmıştı. 

Yeniden hayat bulnn birliğin 
yeni hey'etl idaresi muntazam 
içtimalar yaparak muallim ve 
talebelere neli olabilecek şeyler 
hazırlamaktadır. 

Birlik hey'eti idare>! irlan 
ordusunun tarihçe meçhul kal
mış bllyUk simalarının hayatla
rını ve bazı nıeseilerlnl tetkik 
ederek blldirmıge karar vermiş
tir. Bumun için konferanslar ve· 
rllecek ve muallim mecmuasın
dan istifade edilecektir. Hayat
ları uzutı uzadıya anlatılacak 

bllyllk simaların başlıcaları 

Ziya Kökalp, Salih Ztkl ve şark
taki isyanda r;-ehlt olan Zeki 
DUndardır. 

Mı.ıalllmlcr blrlltı bu aene 
ncfrlyat lıayatına da ehemmiyet 
verecek ve muaUlmlerlmlze re
hber olacak eserleri tercllme 
edecektir. 

Muallim Hanım Efendi 
Öteden beri mekteplerin ha

nım muallimlerine muallim ha
nım denilmekte idi. Maarif ve
klletl bir kararla şimdiden son
ra mualllm hanım efendi denli
meslnl bUdlrml~tlr. 

Şu bayramlar ne büyük yor- rında mehtaba karşı şöyle bir 1 Fakat, neş'eler hala kıvamı· 
gunluktur. En kabadayısı dört deniz tenezzühü yapmışlardı. nı bulmamıştı. Kara haberler 
günden fazla sürmez. Fakat yor Doğrusu az eğlenilmedi hani ... üst üste yağıyordu; 
gunlukları aylarca devam eder. Her nasılsa bizde aralarında bu - Bira bitti! 
~aha ~ir ay evelinden her keste lunduk. Gazeteci ve umumiyet- - çatal kalmadı! .•• 
bır tela§: le yazıcı esnafının eğlenceye tah - Bardakların hepsi müşte· 

- Önümüıı: bayram! der de sis edebilecekleri zaman pek az- rilerde ..• 
bir daha demeyiz. Biraz dünya- dır. Hele böyle hep bir arada Çaresiz bekledik. Vapur, A
lığı olanlar, kesenin ağzını çö- bulunabilmek tesadüfün nadir daya yanaşınca bira tedarik edi-
zerler: bir lutfudur. lecekmiş. Dişarda büfenin önün 

- Şu lizım, bu lizım.- Ço- Heybeliada vapuru, gündüz de viskiye fazlaca rağbet eden 
cuğa patik, annesine manto, bü- seferini yapmış, ikinci kafileyi bir arkadaş kulağnna eğiliyor: 
yük annesine çorap, ihtiyaçlar almak için iskeleye dönüyordu. - Ortadaki kargaştlığı görü· 
birer birer sayılıp dökülür. Der- Arkadaşlardan biri dikkat et- yorsun ya .... Canının sıkmtısı
ken terzi geldi idi, gitti idi me- miş: nı defetmek istiyorsan iki tane 

imtihanlar başlıyor s~les~. Evin içi Mahmut paşa ser 0009 . .. dehşet ı ... diye ba- de sen at!. .• 
gılenn: döner. Şurada bir ku- ğırdı. . . • Tavsiyesi veçhile bir ... kaç 

ilk ve orta mekteplerde vt 
llselerde yakında imtihanlara 
başlanacaktır. 

imtihanlardan eveı bu mek
teplerde sıkı bir teftlt takip 
edilecektir. 

iktısadi H. 

Tüfün i~ri 
..... 

Bu sene tütün az, 
fakat iyidir 

Tiıtun inhisar umum mUduru 
Behçet Bey, Ankaradan avdet 
ecmi~tir. 

\ldıp;ımı1- m310m:ıta ı!Üre, lliı

yül millet meclisine verilml~ 

olan inhisarlar k3nunu ile yenl 
kaçakcılık ve temdidi ııuiddet 

kanunlarının bugünlerde meclis
ten çıkması muhtemeldir. Yeni 
ka.,:akcılık kanunu, iııhbar mc
murlıırına taharri hakkı 'ermekte 
ve kaçakcılığa mııni olacak cezal 
hülrnmlcri muhtevi bulunmaktadır. 
lnhi,:ır idnre,i Ttırkive sahillerinde 
tütün k:ıçakçılıp;ının ününe geç· 
mel< tızrc l:\f!ııt gelen takibat 
için ,·akında l '2 motiır mühav:ıa 

' . 
edecektir. Yeni hutçebc varıdatı 

safivc (2-ı) milı•on liradır. 

Ti.ıtün mıntakalıırını tahlit 
mcs't!fe,i .;ok 
görülduftlınderı 

kalmı~tır. 

muhtacı 

p;dc(Ck 
tetkik 

SC'llC\'C 

K:ırton fabrikası in~ası için 
yarın münakıı;:ı açılacaktır. Son 

yıtğınurların tutun zcr'ivatı için 
çok iyi oldu~u :ınla~ılmı~tır. 

llu sene tlıtün az olmakla 
beraber cinsleri iyi ve ihraı:atı 

hararetlidir Kom~u nıcnılekc ti e
rin aleyhimizdt: yaptıkları pro
pagandalar ı a\·a; ya,·:ı~ ccndıi 

mcmlckctlcrdc kendi zararlarına 

olarak tc,iriııi ~ö,;termi: 'c Türk 
tiıtiiıılcrinc rağbet artmhtır. Tütün 
inhi,ar idare,; .\ vrupadıı reklam 
i~leri yapılnıa,ınu ehemmiyet 'c 
rcccktir. Bu sene h.:y'iyc teşki

l~tı takviye olunacaktır 

Şlrkeli11 yeni t•apuru 
Şirketi Hayrlyenln yeni aldıtı 

74 numaralı Altın Kum vapuru 
H11llce girmiştir. 

Karadenlzde sbı 

Samsunla Hopa arasında ke
sif bir sis yllzllndcn vapurların 

seferleri intizamını kaybetmiştir. 

A.vrııpaya gidecekl~r 

Ziraat bankasının lklnci de
recedeki ınlldürlerl yakında bir 

seva a ı a ac•klarıl.ır. 

maş yıgını, ötede bir makas şı- - Ne wr? tane de biz attık. Vapur da bu 
kırtısı, beride bir makine gürül- Vapuru gösterdi: arada küt diye iskeleye yanastı. 
t~s'ü. Haddinizse ağzınızı açıp - Alay bayrakları ile donan- Viski sayesinde keyfi yerine ge-
bır şey '>Öyleyiniz. Cevabı ağzı- mış ! len bir zat soruyor: 
nıza tıkıverirler: - Tabii dedik, alay köşkü- -Yahu ... biz mi iskeleye ya 

- Ne yapalım bayram bu!.. nün bütün yaranı içerde ... Bi- naştık, yoksa iskelemi bize ya
Vakıa doğru, bayram ama ıaz sonra biz de aralarında idik. naştı? 

kazanç ne ise yine o ... Masraf Bu esnada her kes birbirini ara- Hele neyse biralar geldi. Fa-
ise habire kabarır durur. Siz o- makla meşguldu: kat bu defa da bize sefer görün-
lun da işin içinden cıkın baka- - (Na) ye gördün mü? dü: 
lım. ÇKa~ kapı: - (Sı) nereye kayboldu, ku- - Çıkarmıyız, çıkarız! ... 

- ım o? zum.... Ada iskelesi önündeki gazino-
. -. - Kim olacak, mahalle bek- Ellerinde nevale paketleri ile farda l:ıizim ellerimizde yeşil 

çısı. · . . vapurun içinde öteye beriye ko- yapr\klı dallarla güle eğlene 
Mübarek bayramınızı tebrike şuşanlar tanıştıkları bir simaya çıkışımızı seyrediyorlar. Nızam 

gelmiş! ... Onu savdınız savma rasgeldikçe hemen kucaklaşıyor caddesindeki köşklerin pencere-
dınız arkasından bir «çat cat» !ar: !eri açılıyor, ve biz, mehtabın ö-
daha: Davulcu ... Kapıda' da- - Vay... nümüze serdiği yeşil gölgeli yol 
vulunu güınbürdetip duruyor. - Vaaaa ... y!.. dan geçerken, sarışın başlı Ada 
Bahşişi almayınca gidecek gibi - Vaaaaaaaa. . . • krzları ile karşılaşıyoruz. 
de görünınüyor..Hiç olmazsa o- Galiba bende böyle bir kaç Kara Davut müellifi en ön-
na da iki yirmi beşlik toka etme- kişi ile sarmaş dolaş oldum. de, kafileye rehberlik ediyor. 
li. Fakat iş bu kadarla kalsa yi- Sarmaş dolaş olmak kolay ama Arkada yeni neslin en kuvvetli 
ne iyi. Üstünüzü giyinirken ha- yer bulmak güç. . . . şairi Nazım Hikmet, 
her verirler: Davetlileri ağırlamak vazife- «Batıyor kayık, 

- Müvezzi geldi... sini üzerine alanlardan bir ta- Çıkıyor kayık ... » 
Ve akebinde elinize bir kart nesine yalvardık: şiirini okuyarak ilerliyor. 

tutuştururlar: Kenarında bir - Ne ol:.ırsa senden olur, bi- Osırada çok sevilen bir arka-
güvercin resmi ve güvercinin ağ ze bir masa bulsaydın! daşımız Tevfik Necati Maestro 
zrnda mini mini bir zarf: Yeni -Azizim, masayı bulsam ev vaziyetini takınarak bizzat ter
harflerle «İdi Saidi Edhanızı vela ben çökeceğim. Hakkı da tip ettiği bir şarkıyı ( !) hep bir 
tebrik ederim!» İnce bir buluş: var. Vapurda servis ve büfe is- ağızdan okumaklığımızı teklif 
«Bütün sene mektublarınızr si- !eri karmakarışık. Vuran tuta~ı ediyor. Dediğini yapıyoruz. Biz 
ze kuşun kanadile getirdimıı de- bilmiyor. Osrrada biri kolum- böyle tatlı tatlı eğlenirken va
mek istiyor. Sanırım ki lirayı cian çekti: Baktım bizim katibi pur da acı acı düdüğünü öttür
çok görmediniz. Fakat dedim umumi bey. meğe başladı. Koşar adımla 
ya, daha bitmedi: - Ne bekliyorsun dedi hadi ters yüzüne döndük. Vapurdan 

- Çöı,,ü.... yukarıya çıkalım! Koca kama- çıkmayanlar, tabii neş'elenmek-
- Bakkalın çırağı.... \ ra, he;~"Tlizi alır. te devam etmislerdi. Avdetimiz 
- Sucu. . . . - Hayallah razı olsun sen- de onları bir d~rece daha fazla 
- Ekmekçi. . . . den. Kamaradakiler arasında bulduk. 
Ve sonra mahallede yüzlerini ilk gözüme ilisen «Milliyet» in Tarihi tefrikalarını herkesin 

görmediğiniz ne kadar konu sevimli muhasebecisi oldu: lezzetle okuduğu bir arkadas 
komşu varsa irili ufaldı çocuk- - E ... <le<lim. artık endişe yangın yerine dönen masasının 
lan ile ik~_şer üçer düşmeğe baş- kalmadı! Kasa yanımızda de- başında, ellerini oğuşturuyordu: 
!arlar. Dunyada bu bayram zi- mektir. - Mahvoldum ... Elli liralık 
yaretleri kadar can sıkan ne viski içmişim, yahut içmişiz! 

vardır acaba? Ziyaret edeni de Mevhum gazetelerin Gelene ısmarlamışım, gidene ıs-
ziyaret edileni de üzen bu adeti marlamışım. Asıl garibi bazıla-
kaldırmak kolay değil. Kendili- Sa/ıipleri rını bana ısmarladılar sanıyor-
ğinden kalkmasına dua etmek- Polis mUdUrlyotl ikinci 'ubesl dum.Meğer onlara da ben ısmar 
ten başka çarede yok. Bence bazı mevhum gazete ve mec- lamışım ! 
bayram, mev'ut istirahat gün- mualara abone yazan ve ken- Vapur, gece yarısından bir 
!eridir. İstirahat ve biraz da eğ- dllerlne gazeteci sUsü veren uç saat sonra köprüye yanaşırken 
lence günleri. Fakat siz olunda ki•I hakkında tahkikat yapmak- iki aşına arasında şöyle bir mu-
gelen gidenden fırsat bulun da tadır. havere kulağıma çalındı: 
istirahat edin, yahut söz verdi- - Sen kaç para harcadın ..• 
ğiniz bir yere vaktinde yetisin Cemal Reşit Beg - Vallahi iyi bilmiyorum a-
bakalım. Hasılı bayram bu ~e- Konservatuvar muallimlerin- ma, yüz lirayı geçti galiba ... ya 
nede evelkiler gibi ziyaretler ve den Cemal Refi! Bey Perin sen? 
mütekabil ziyaretler arasında giderek bestekarlar scrıısıne - Hepsi üç liranın içinde. 
geçti, gitti. iştirak edecektir. İnsan bu kadar hesapsız ha-

« Yeşil ay» lilar kızacak ama reket eder mi? 
zarar yok, bayram, bir çoğumu- Bakkalları11 tenezzüh() Öteki bu ithama kızdı: 
zu içki masası başında buldu. Bakkallar dlln Şirketi hay- - Azizim, biz senin gibi ka 
Hemen herkes birbirine şu su- rlyenln bir vapurlle Bujtazda bak çekirdeği yemiyorduk. Pa-
ali soruyordu: bir tenezzüh yapmıflardır. ra yiyorduk! para ... 

- Nerde içeceğiz? Her zaman başkalarının na-
Bu, bizde <<nerde eğlenece- Sahtekar/ık l/BPltlllar sıl eğlendiklerini yazarken bir 

giz?» manasına gelıir. Eevet ner gün de bizim ken<li ar.-mzda 
iktisat vekiletince bir kısım 1 · ı 0 · · · · · ak · de içeceğiz ..• Yani nerde eğle- nası eg en ıgımızı yazm ıs-

neceğiz?. . . tacirler hakkında iplik Uzerlno tedim. 
sahte demıa vurduklarından ç k ·· · · d ··ı ·) Gazeteci edip, s.air, ve muhar o gormezsınız egı mı. tahkikat yapılmaktadır. Bu ta 

rirlerde l bir kısmı A 
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,. •il• d 1 ta Yath birisinin beni beklediği- oynayamayacağız. Mühim bir 

EGLENCELERİ 

1fr -~ ni gördum. Geldi, elimi sıktı ve it için İzmire gidiyorum. a 
:4 Jt-iJ ' bayram~~ıtık. Hiç görduğum a- «15-20 gün sonra tekrar gö ~--

ASRIJ' l'MDJ:SI •MIU.IYIT. 1U 
dam degıl. rüşiirüz. Hürmetler ederim kar- ~ 
Faka\ itin fenası ben civar köt deşim-Şeref.» 

25 Mıvıs ım 

t 
B ,.,~, <0 HAVA 

Uiln hararet azami 22 ugarl 

ı .ı derece ıdi. Rugün haHnın poy 

klerde oturanları tanımadığım 
İçin adamcağzın hüviyetini ao- 21 Mart - Tavla oynayacak 
ramadım.Komıusunu tanımıyor başka bir arkadaş buldum. 
diye tayip etmesinden korktun. Sevimli bir genç. Beş on gün 
Osustu, ben sustum, o esnedi, denberi kahvede görüyordum. 

( 

, e k •men halutlu olmı<ı ben esnedim, nihayet dayanama Bir masa başında pinekleyip o-
dım: turuyordu. Kim olduğunu, ne iş 811 günkü yeni 

- lımi ilinllıi hatırlayama- gördüğünü falan bilmiyorum. 
~uhtemddır. bilmecemiz ı Dünkü bllmecemlzln 

halledilmiş şekli 

1 
dım? ııülümıedi ve cevap ver- Yalnız Türk olmadığı simasm-

an IO yazısı medi. •• • . dan ve lisanından belli. Ama ba 
' - Bu cıvarda oturuluyor de- na ne? •.. Tavla biliyorya, kafi 
ğil mi efendim? ve vafi ! 

~twa Nafi &baya atfedi- Yine gülümsedi ve cevap ver Kazandnn, elli kuruşunu ai-
len zarif bir hikiye vardır: mecli. Ay! içime fenalık geli- dım. Hayatımdan memnunum! 

Bir Kurban bayramında Ba- yor. 
ba elinde bir torikle Rumeli J:li- - Hava da nekadar güzel! 11 Nisan - Tavla oynadı
aan çarıu~n~an ııeçerken ahıb- dedim aynı suretle tebessüm et- ğm. gencin, bana bir şey sormak 
basmdan bın sormu!: ti ve ağzmı açmadı. Artık ben istediğini halinden anladım. İki 

- Me o Babafendı! Al~m ba- ümidi kestim kendimi vukuata ile; gündür, karşınıda yutkunup 
yramda koyun keserken sız T o- kaptrrtım. Pencere camını geç- duruyor. 
nk mi kurban edeceksiniz? meye çalııan aptal sinege, ağaç Nihayet bugün sordu: 

- Evet erenler! Bu sene Sı- dalmda canbazlık eden kuta ba. - Affedersiniz, isminiz ne-
r~tı bahren geçmek niyetınde- karak vakit öldürmeye çalıııyor dir? Bir kaç kere ötekinden be-
yım! dum, derken sizinki baıladı: rikinden duydum ama, pek iyi 

Böyle zarif cevaba her zaman - Beyfendi hazretleri! Ace- anlayamadım. 
tesadüf edilmez. bi Cenabı Hakla nerede görebi- Gülümsedim: 
Eğer filhal rivayet edildiği lirim? - Siz beni affedin, dedim, 

cibi Sıratı kestiğimiz kurbanla- Amanını! Ba§ım dönüyor. kendimi tanıtmadım ... İsmim 
ra binip geçeceksek lstanbul Herif galiba deli .... Ne yapa- Evcldir ...• Murat Evci. 
toförleri omuz üstünde geçecek cağımı dütilnmek için vakit ka- Kaşlarını çattı: «Ya!» dedi. 
demektir. Nafi Babanın sözünü zanmaya çahıtım: Oyuna devam ettik. 
bilenlerden birinin elinde bir ıi- - Anlayamadım! Birdenbire hatırınıa geldi. 
te rakı gördüm ve ıordum. Meçhul misafir aynı sözü tek Ben de onun ismini bilmiyor-

- Siz de kevserde yüzerek rar etti. Tam o sıra kapı açıldı dum. 
mi geçeceksiniz? dedim, cevap ve hizmetçi bana itaret ederek - Sizin isminiz nedir? dedim. 

Soldan sata: 

1- Elmas (7) 

2- Çlğne (2,Uzak nidası (2) 
3- Yazık nidası (3, Dinsiz (5) 
4 Ayı yu,ası (2) At ys,rueu (3) 
5- Gümüş (3) 
6- Pren,ip (4) 
7- Zeybek (a) Resim (5) 
8- Su taşıyan adım (3) Basıncı 

çalan (il) 
9- ı 'lşan~dh (5) 

Yukardan •t•tı : 
1- !' ·nln ı~aboysi (5) Ruzgtnn 

yapııAı • nri hazır. (2) 
2 ~lıırnredc okunan ( .. J Ktıçiık (4) 
S işe sadedilen şey (4) 
4 Fırlat (2 ı Nida (2) 
~· Tahkir (7) 
6 Nida f~) 

; Etajer (3) Zarzavat (:!) 
8 - Ely•fın müfordl (3) 
9 (,.'arpışmak (8' 

Emlak ve Eytam banka
sı lstanbul şubesinden 
Pazarlıkla kiralık emlak 

E.c:ıs nuın1ras 

16 
9 

Mevkii 
Şiılide Büyükderc cac' d in 1 , t.arıj 
Galatada k.ir•çkapıda Erzurum hanı 
mnştemilltından dükkAn 
Şişlide izzet paşa çifili~i ırazi>I 
dahilinde ııı~la furunu 

Senevi icarı 
2100 
850 

2'IO 

147 F:>ki Hocapaşa M•liye ~ubesi blnrn 300 
BalAdıı yazılı F:ml•k pazarlıkla kiraya ttrllece~ind•·n taliplerin Bankamızı 

müracaatları· 

•erdi: dıtan çıkmamı istedi, çıktım. Canı sikildi. Uzun uzun yü- ~"!'!!""."!'!!!'~--~~~"'!""!"'!""!"'!""!"'!""!"'!""!"'!""!~"'!""!~!'-~~-~"'!""!"'!""!'!'!!'"'!""!"'!""!"'!""!!!'!!!! 
- Hayır, bulut olup hava ta- Meğer bizi ziyarete gelmit olan züme baktı, sonra mmldandı: İasen?. ·•Bizim hannn da uyan-! 

nkile eeçeceiim. Bu mübarek biçare cıvarda sakin bir akıl - Miloş.... dı: Kalk, dedi, Murat Evel beyi •--• 
papası uçurur da beni uçurmaz hastası imif. Tekrar içeri girdi- 13 Nisan - Her gün 4-5 öldürüyorlar galiba.·•· 

il.ANLAR __ _ 

mı? ilim zaman kemalı sükunetle parti oynarken, bugün 2 parti Komşum, sözünü bir mükte-
Bana aoraalar bu kaideyi ber' fU cevabı verdim: oynayıp bıraktık. yle bitirdi: 

akı ederim ve kurbanlann, bize - V allaha pek nerede oldu- Bir hafta evel, bir iki saat be- - Halbuki Miloş çoktan öl-
binmesini tensip eylerim. Bu iu bilinmez ama tu kartıdaki raber oturup konuşmaktan zevk dü !. · · 
suretle dünyada otomobil altın- camiye bir kerre bakm! Adam- alıyorduk. Eğer bilse.··· Bilmiş olsa ... 
da kalanlar ahirette - velevki cağız tefekkür ederek çıktı git- Birdenbire ne oldu bize? 13 Mayıs - Hergün, kendi 
yalnız Sırat üzerinde bile olsa- ti ben de evdekilere çrkıımaya Üç gündür, birbirimizden a- kendime: 
otomobile binerler. Zaten et ve batladun: dcta kaçıyoruz. Murat Eve! oraya gitme ...• 
koyun fietleri böyle ala bildiği- - Yahu içeri girenlere bir Şimdi karşılaştık mı, o ben- Murat eve! o adamla konuşma .. 
'>e giderse günün birinde koyun kerre bakmak yok mu? deli mi, den sıkılıyor, ben ondan kaçı- Murat Evel kendini koru! ... di-
ycrine kimimiz otomobil, kimi- akıllı mı? yorum. yorum. Fakat hergün, gene ora 
miz motosiklet, ve daha fakir- - Biz nereden bilelim, deli Halbuki ilk günler arkadaşı- ya gidiyorum, onunla konuşu-
celerimiz içinde canbazlığına olduğunu? Valde hemen söze mı sevimli buluyordum. yorum, kendimi korumuyorum. 
güvenenler birer bisiklet kurban karııtı: Yavrum Murat Evci!... «Ona» rktuğumu belli c-
edeceklerdir. - Haklısın oğlum akıllı a- Bu .... bu... bu Miloşu se- der miyim hiç? ... 

• * * dam bayramda seni tebrike ge- vimsiz bulmakta mana yok... • 
Bayramda ziyareti ahibba ta- lir mi? yel kayadan ne alır? Bu genç sana ne yaptı yahu!... 20 Maypı Feci! .•• Efca! .. 

raftan değilim. Çünkü biyhude FELEK Ben ... herkesin melek gibi a-
hir merasim ıebebile vakit öldür r-~ ~~ ~~~~ _ıs Nisan - Bu gü~, Mi. .... dam dediği Murat E~cl, öldür
oekten başka şeye yaramaz. ~ KIJçiJk hikaye ~ Mı ..•. (hastayım galiba, clım düm ... Evet, katlettım. Yarm 
~5.kin yine bu kabil ziyaretler-~ ~~ı:.<ı-ıııuıııı ı ı J titriyor) Miloş, cebinden bır bütün gazeteler yazacaklar: 
den mahrum kaldığımda ender intikam portakal çıkardı, garsondan bi- Feci bir cinayet 
d:r. Bayr~ın ilk günü §Öyle el- f * J çak istedi. Mura,t Evci, Miloşu 
biaclerimden, tasalarımdan ve Ba hiUycyl, tarihi rotavra Titremedim, ürpermedim, bu katletti! 
muhitimden uzaklaşıp batımı şe~llndlcbaly:ızaııd . arkada ıara na eminim. Yalnız sarardım... Şimdi ne yapayım? Firar mı 
d. 1 k ' · · H b' ' 1 e l)orum N d d b ' d · ın eme ıştemııtım. er ın- 20 M rt 19 • B .. e en sarar ım aca a.... e cyım? 
mizin arada bir başımızı dinle- .. 1 d a · · · · ~~ h'f!'~· Bu esnada Miloşla göz göze Hayır. Firar etmeyeceğim, 
mcmiz haklı ve lüzfunludur, zı· oy e ekn ıkılsondra, mu 1 a ı- geldim .... Derhal garsona ha- gidip teslim olacağım. 

b. · b"t·· 1 na, ço 5 un. k d A" ahk · · ra ızım u un mana r ve mana Ö 1 d ak d • Y ır ı: . • . gır ceza m emesının 

ıız, gürültiilerimizi o dinlediği ~ en 50.~~ ~al og- - Bıc;ak istemem! adil hakimleri huzuruna c;ıkaca-
için bizun de bilmukabele onu ru, ~ye ~ı mı, v ~- Portakalım clile soydu. Bir ğını. Her halde hakimler bana 
dinlememiz becadır. Amma bu nanmG · u

1
. gunb'. oynafyamad. · türlü tavlaya devam edemedik. hak vereceklerdir. Beni mah-

h 1 b. arson c ıme ır zar ver ı. l k"-- · · k~ k er zaman muyeseer o an ır E 1 be wıı ctmelennc ım an yo tur. 
saadel değildir. Bayram sabah- N v~ ~ . d 6 Mayıs - Ihlamur içeceğim Eğer ben onu öldürmeseydim, 
lan bilmem neden?- ben dai- A k deşe Şıraa f ancsm ~ !azını gelirse ilaç alacağım ... tekrar, bir kere daha o beni kat-
ma geç kalkarım ve bayramın b r a aşdını· ere 'şu me u- Artık gccelcrimı uykusuz ge- !edecekti .... Bir kere daha, 
'lk d · · B b u yazıyor u • · · • t h "!" k im d M'l E ı· k 1 ı günü e gıyınmem. u a- A . . M t c;ınnege a ammu um a a r. ı oş, Murat ve ı ama aya-

d b d . b « zızım ura , B d .. d" k b · · .. yran a u a etı ozmaya se- B' k . . 1 tavla u gece c aynı ruyayı gor um. ca tı .... Ben u cmayctı mu-
.. . . l"k' h d' « ır aç gun senın c K dd . d k k B b . . .. .ep gormemıştım, a ın a ısat osova ca esın en geçer en, ca tı. . . en u cınayetı mu-

ıcbı.r etti. Beni görmeye gelmiş [*] Birinci sultan Muradın, Ko- üstüme biri atılıyor ve beni bi- Mademki tarih tekerrürden iba-
bir zatin beklemekte olduğunu sova meydan muharebesinde, Miloş çaklıyor. . . . rettir, Miloşun beni öldüreceği 
öğrendim. Alel acele giyindim tarafından kat1•dil<1iğini bilmeyen· Sabahleyin komşum sordu: muhakkaktı! 
ve aşağı indim. Orta halli ve or- ler, bu hikayeyi okumasınlar. - Bu gece sana ne oldu al- SELAMİ İZZET 

Sıvas A !iye hukuk mahkml

sinden: 

Hacı Zahit mahallesinden kö

rnllrhi oğltı \khıııtt kerimesi 

Sıdıka hanım amurcsi ınezkftr 

mahalleden Komürlıi oğlu Abdul-
~ 

lnhm hundttn on he; sene evci 

a~kcrc gidtrel; ;inıdi}'t'degin ha

pı 'c mcmutından a,Ja hlr ha

btr alınaınamı~ olmasına binaer. 
ııailılip;inin ıahı ·aram ahnmıı

sını taleb etmiş ve· d lıa>ını ikame 

ettiği şuhudun şehadeti ve ahzı 

asker şube riyasetinin kayıdi rcs
misilc teheyylln etmi~ oldujtun

dan kanunu medeninin 32 inci 

maddesi mucibince birinci de
fa:,ında bir sene ,.c ikincisinde 
alu ay müddetle gazete ile ilanat 
icrasına karar verilmiş olmağle 

birinci itam 3 mayı> ()28 tarihli 
Sıvııs gazctesile ilftnııı icra kılın

dığı halda ı;a1hi merkum abdul
lah hakkında muayyen olan hlr 
sene müddet zarfında hiç bir 
kimse tarafından mahkemeye bir 
mesrln bulunmamış oldugundan 
ikinci defa olarak alu ay müd
detle i!Anat icrasına karar vcril
mi~ olmajı;a gaibi merkum hak
kında malômatı olan kim~cnin 
bu hususa dair olan malftmat· 
!arı i~bu muayyen olan i!An 
müddeti ~.ırfında ~ivas Asliye 
l lukuk mahkcmcsiııc bildirmee
lerl lıi7ııınu l!An ı lunur. 

•.Mnılyct. lu<debl tefrlkııaı 61 fakat Tosun un sesi karanlıkta çişine te ekkür etmek istiyordu. - Emine, aç kapıyı, sana mi 

ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

arik ve hayat üzerine sigorta muanıeJesİ 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındad 
/\cıııı•sl ubuınınayan ~elılrlerdt- 11ı•ı•11h• arannıııktıııtı 

Telefon : Beyoğlu - 2003 

L·T·PIVER 
PARIS 

FRANSA ÇİÇEKLERi 

KOLONYA suYlJ 

EAU DE COLOGNE 
AUX FLEURS DE FRANCE 

Porfumilrl L . T. P 1 V E R A • Ş. , 

Şlfll Ahmet Bey sokak No 156 . Tel. Bayolllu 304.t 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYYARE PiYANG~SU 
5 inci keşide 11 Hazirandadır. 

Büyük ikramiye: 
5(),()()() liradır 

Aynca : 25,000 15.(XX) 12.(XX) tO.COO ııralıll 
ikramiyeler ve 10.<XX) liralık bir mOkAfat. 

Bu keşidede cem'an : 3,9()0 
numara kazanacaktır 

ZAMAN Eoıa ve lıriyaı Depo1Dndı her ne• ea11111 •• kotol• tıı1" 
lannın zengiu ceıltlerJ meveattar. IOI kurutlu& mlilh•Y ... 11 

ı.ıı bir itqto KllEll SllıON tualet rodruı M ECA NEN takdllll ··""" 

lıtanbuJ, Bağçe kapu No. 3?. (Sabık Mısçyan Ecyanııll 

Mekatibi aliye mübayyat komsiyonuııd 
Nevi 

Ekmek 

Nesuretle mtinakosayı 
konulacağı 

kapalı zarf 

ihalen!Jl f~ 
Müddeti 97,~f bir sene , 

Et (koyun, kuzu, sıp;ır) 
Sadeyağı 

, 

• 
slerl milnıkası 

• 
" ' 
• ' Zeytinyağı, sobun zeytin 

Kok ve maden lı:ömtiril 

Odun ve mang•I kömllril 
Arpa, samın, kepek 
l\lalı:ama, şartlye, un. nişasta 
Pirlnç unu irmik 

• • 28 ~ 

} 
Pirinı;, ı~z, fasulye nuhuı sodal 
kırmızı mercimek, siııh mer- J 
cimek, Ç•) 

• 

• 

• 

.. 

• 
• 

• 

• 

~ 

• 
Paıatls, yumurta, kurusoğın 

beyaz, ve kaşar peyniri, i_\ıüm} 
erik, kayısı • 
Y ış sebze • ıltı ıylık 

J\lülklye ve Yük•ek muallim mektcplcrl için Haziran 929 ::rrı' 
Mavıs 930 nihayetine kadar lüzumu olan balAda müfredatı mu pıet 

- k~ 
w -•lre hlZ!larında gösterilen günlerde Fındıklıda Yüksek ıııe .. ,re 
~ibi mc,ulli~inde ihale edilecektir. Taliplerin şeraiti anlaıııık =-ıcılP 
mckıehi müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve iştirak ed. eıfıı' 
gunünden eve! teminatı muvakkateyi muhoslbi m<'ullik vetII 
ile makbuz nlmalın 'üz,ımu il~n olunur. 

~·-

.'\ılahalli teslim 
Mardin S•vur Seyhan Sımroh 

Ekmek 38~63 30559 24637 20367 

Derik 
22.q67 

4818 

' 

' 

, 

K •• h k" • hatıften gelen bir aksi seda gi- - Doktor, dedi. Kasabada safir getirdim. oy e im 1 bi onu bırakmiyordu. bekleyen yok. Daha çok yolun Suat Naci artık mukavemet 
- Peki doktor, bunun dok- var, gece bastırdı. Karanlık ta imkanı bulamadı. Onun havası- i 

Bilrhan Cı.hıt torlukça bir çaresi yok mudur orman içintlen gitmek güç, işin na karışmış, onun hududuna ~ 

Arpa 
Samnn 

69642 144394 142~88 4818 
642.JO 1 ~.~ '90 1321.10 4.180 

4380 .• 
<t-'8 

452 ~~ 
Yağ ııuı tı~8 547 452 2828 ~ r.un un halini, Emine nin hara- köyün hocası bu kadar kitap :,_.: kuzum. Bizim Acı badem ima- yoksa geceyi bizde geçir, sabah girmişti. Şimdi Tosun davetin

kf'tini düşünerek b.ı çapraşık, L.• okumamıştır... Kasabadan mma gec;cn gün bu işi çıtlattım. sabah gidersin. den vaz geçse, onu selametle-
üziicü davayı nas:! halledeceği- basma alır, terlik alır, taşlı ta- O kabahati bana buldu. Ve onun cevap vermesine hı- mek istese belki gitmiyecek, gi 
roi şaşırıyordu. Tosun un son cü- raklar alır, getirirsin sevinmez - Ne dedi 1 rakmadan ilave etti: demiyecek, orada Prenses le be-
n~lesi ona bir ip ucu verdi. Arasira vali l>eğin hanınıı ona - Suratıma baktı, baktı da, - Merak etme bizim köroğ- raber kapının yanında bürülüp 

ıl .. 
"" ~ c: 

"' 6 

Koyun eti 5.18.1 4243 3420 28'.ll ıı828 •<f 
Keçi eti 538.1 424.1 ;1420 2828 452 '7t 
Tnz 861 678 547 452 452 ı~ı 
So~ın 861 678 547 452 ıv97 w1 F.,ıııve 3230 2545 20053 1697 ı697 ıı'ı 

İşe mahrcmliğe kalenderlıge, kitap yollar, ben kasabaya uğra tuh sana be, dedi. Kadın kısmı lu pufla gibi yatak çıkanr. kalacaktı. 
arkadaşlığa vuru; gibi: dıkça postaneden verirler. Onla- kendi havasına bırakılır mı.Sen Suat Naci çetin bir buhran ge Emine elinde küçük lamb~-. 1l 

- Aşkols•m s:ı.ıa c;aVL:~. de<li rı getirdim mi evin içinde düğün onun keyfi gelmesine ne bakı- c;iriyordu. Emine nin yakınında yla kapıyı açıp kar1jısında ıkı ::: 

Nohut 3230 2545 20053 1697 ı 131 l~ 
.\lcrcimek 2153 1697 1369 ıısı 1697 'sı'. 
Pirinç 3230 2545 ll053 1697 11197 "'' 
Hulgur 3230 2545 2053 1 tı97 3::' "' 

Dişarıda keyf çatmak için tam var sanırsın. Artık o kitapları o- yorsun. Sen dilediğini yap, de- bir gece geçirmek büyük bir sa- ada~ ~anyana ~örünce balmu
hrsat ha! Ama hakkın var... kuyup bitirinceye kadar keyfin di. adetti. Fakat bu, kendisi yeşil m~ gıbı oldu. La~b3:run sar~ ı
Kim bilir belki seninkinde bir den durulmaz. Kitap bitti mi Suat Naci şu dakikada Acı yuvanın bir köşesinde kıvrılıp şıgında Suat Nacı nın oldugu 
hastalık vard:r. O!ur, a, bazı ka- hiç yanma varma. Suratından badem imamını bulsaydı saka- yatarken bir adını ötede onun, gibi Tosun un da gözünden kaç 
dmlar doguşta böyledir. Yanlar cl"sen bin parçadır. lından tutup parça parça edecek bu Acı badem imamından kadın mayan bu heyecanı kocası onun 
na yaklaşımaı. Onlar binde fıir- Çam ormanına girmişlerdi. ti. Dişlcrni sıktı. bahsi için akıl danışan erkekle s~kılg~~ığına, d?ktorun vakit-

Pekmez 717 565 456 377 J71 ~I 1 
Kuru üzum 717 565 4.56 3~ 'JlgO 9 ~~ 
!\uru ot 2:010 540'.!0 53090 21 

1 
fil erz•k1~,ıjjl"'. 

Sa, ordı 'cyyar 8 j. alayı için yukarıda yazılı 16 ka 8~101çakııt'· 1,1 • 
knpalı zari " 13 kalemi aleni münakasa usulıle 54~1~ ıııeıku' ' 
s., ıırda 1 l laziran 92<l Cumart<'i aaat 9 da Mardin!' ~er. 
ft'4hında pılacakıır. Talipler her gün morscllt edebı ır 

dir. Ama belb piyanko sana çıh.- Hayvanlar yollan daha eyi bil- - Ah yobaz. Diye ic;ini çek- yatışına şahit olmak tahammül sız ge~şın~ _verdı. 
mıştır. Pek üst'erne düşıneğe dikleri için dizginleri bırakmış- ti. Tosun bunu ifşa etmiş olmak edilmez bir işkenge olacaktı. ~~ne ıki adamın beraber • tI 
gelmez.... lar serbest gidiyorlardı. tan sıkılır gibi ilave etti: Genç adam cevap vermeden bir gcliş_ı_nden fen~ ~alde korkmuş- CUL O~ 1 

Tosun artık tarcıaıunle :ıç:l- Suat Naci engin çam ormanı - Dedi ama böyle işte zor- an içinde altüst olan dimağını tu, şuphclenmıştı. Kocasının.?u p:::mlJlıı> SERJ YOL ti*" 
n•ıstı. Karanlik, yalnızlık, dok- içinde, biraz sonra sevdiği ka- balık olur mu, bir, iki adamın i- bu vartadan kurtannağa çalıştı. ~~cerayı_ haber .a~ıp onları yuz- 'JJI şir1'e_,,. 
tonın lfıvbaliliği ona cesaret ve dınla bir çatı altında kapanacak çi .. rahat etmez. Değil mi ya. Gö . Tosun onun cevap vermeyişi- yuze .. g~tırm~~- ı~ın. b?raya ka- §§ Aero-Ekspres ltalyan anon~ . ,ey•bl ,..ıı~' 
riyordu. adamın yanında giderken bazen nul rızası başka şey. nı muvafakat manasına aldı: dar suruk.lcdıgı fıkn bır anda ka :: H 

1 
d k. defa hareket eden posta m'arelerı ıle 4 ~ ll'1 

- Başa gekn çt>kilir, ne ya- bu müziç gölgenin arkadaşlığın Köpek havladı. Uzaktan yeşil - Seninle sabahleyin dere ba fasında şımşe~er ~aptı. Faka~ :: /taba 1~ ı Ad 5 , ,\tinadıın Brendi~~~· .• rı~""u r1 
parsın, dedi. Fakat ona da a.:ıy- dan sıkılıp hayvanını mehmuz- yuvanın sarı ışığı göründü. To- :şında bir süt içeriz doktor, son- ~osu~ un s~~~ hali.' S~a~ N~cı §§Mevıc:t: 1~ : kol~a~~stals•;;~1,; nakli ıç;n [,o\'ıd f ı~ıio' fllu 
orum canım ... Akşamakadar yal lamak heve~ine kapilfyor. On- sun ne zamandan beri ahpaplık ra sen içine, ben işime. nın giller yuzudvazıye~ı er al 55 

1 
d Y C 

1 11 
M h deki vokıı dar• an• 

ız başına orada eglenir, d ırur. dan evci y ıl yu\aya varıp E- ettiği, ısındıgı doktorun düz yo- Evin önüne gelmişlerdi. Kö- an~~s~a yar ırn ettı. 55 °& un a 1 atı•arav • um ane r.111. 
Bir yere itmez, k mseyle konuş mine ile bir saniye olsun• yalnız lu bırakıp kendisine arkadaşlık pek efendilerni g~rünce susmuş Ic;en gırdıler. :- olunması~ ı 

11 
Telefon Beyojthı 2490.212 4 1 
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Dain1a beynelmilel bir mahiyeti haiz olan 

v İş İ (VICHY) 
Kaplıcaları 

Zllrlf ve ki ar nıahlfllr. mensup zevatın mahalll telAklsldir. 

Cihansumul bir söhreti haiz . ' 
GRAı D - GRtt,tE 

HOPITAL 
CELESTINS 
CHO fEL 
LUGAS 
PARC 

1\1RSDAME.5 
1. c · ıa ı •ı nclııı m" cfa: 

(.,u\ Lr<..'ln il\ • lkyuk hafta 1 1 18 luıziran 
POLO Al' \ILS.\B.\K\SI 

lıeyneimild mu ıbakal:ır 20 l·:ızır~n ilıl .1 • temmu;r. 

Şöval darm 'amplyonluğu 
Dı<i .ıt vırı !arı: llazira'l tcmmıc •"'ısto. avlarında 

"' " "h"' -
ı,200,000 hınk! k ikramiı;clcr. 

Vh;I (vıchy) lıiıyuk ik-amiyc-1 

nt ımn'ııl ya-\: rı 17 J s :cğ·ı tc.-) gilıı ~por eı;ıcncelcri, 
ha ırr \l' 1L' Jh~ın bı 'uııanluru' sert \'C 

len k nct1cr :ıa' ,eyler 
yı ınıı:u kı~ i~in 

• 

Yatlllerini;lda 
Vl'1Yi ziyaret cdı ıi~ 

i\:OLİNOS dişlerinizi, diş etlerini-
zi ve ağzınıı:ı ıtemwer. ıf<olino u 

vücuda getiren terkibat ağıulaki 
tehlikeli mikropları illlha eder. Di;ı 
ağrılanna, di~ etlerini• şişmek gibi 
nıhatsıslıklanna ruanioour. Kolinosu 
lc.u~u bir!irfl üıoıe~i"!e koyarak dişle
rınızde tecrul»e edınız ağzınızın na ıl 
temi:r.len.ip ferahlandığını hiıtsede
ceksiniz. 

KOLYNOS 
OENTAL CREAM 

fürklve içiıı depozllerl: MAURlı:E fARAGGI 
8eyoğlu0\l-dik Sıabğı, lhra.him P"l" apartımanı 

ı'ıtakinasıyJe çektiğiniz fotoğrafla ınızdır. 
~Odak filınleri, yegane emniyet edip menı
tın kalacağınız fiJimlerdir. 

~ dak maki .arı ve filimleri ile 
VELOX kiğıtlıt 

Alanıinüt fotoğraflar için 

Harikulade mülayemet ve uysallır,rı 
itibariyle Priz direkt ile beş kilomet
reden yüz kilometreye geç111ek ha 

sına nıaliktir. Bugün fenni n1ihaniki
nin ve sanayii nefisenin nail olduğu 

en yüksek derecesini ve terakkıyatın 
bütün evsafını haiz olan 

NASH OT~M~Bltl 

gerek şehir dahilinde ger.ekse arızalı 
yollarda 111ütenıa yiz bulunduğu evsaf ve 
ha ,·ası hususiyesini izhar ve ispat eder. 
Onlar terakkiyatı fenniyenin en ali de
re~·esine va!>ıl olınuşlardır. 

NASH A101'0RS CO~IPANİ 3 muh
telif tip in1al ediyor: « STANl)ART » 
23,5-50 HP «Specialı> 255,6S HP ve lüks 
ve n1utantan bir araba olan «Advencciı> 
28,5-80 HP otoınobili rahat \'e refahı 
en yüksek zevklerle n1estetn1iştir. 

VeklU u--'leri: 

Konstantin Dasira ve Jorj Dasira 
Galata Voyvoda eııddeı;i No 66-70 

...-... 

llBlllP!l ... ıİlll!ııımm:cı ... Dl'llllZI• 
Merkez Acencss~ (;~ kt'iprü 

bışmda . goyoğlu 2361! , ube 
.aı:enıesı: 1aluıw4i ·e ilanı aluıda 

l'tanbul 27 ·o 

( (\ m'ııırip::t ) vapııru 27 
i\Tayıs Pnzartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebo!u, 

ııınsun, Gir son. Trab1.0n, Riz 
Hopaya gidecek ve dunüşte, 
Pazar. iskelesiyle Rize, urmene 

Trabzon, Tırebolu, Gırc on, 

Ordu, i.'Inve, Sa un, lnebolu, .. 
7.on~ldıığa ıığrayara gelecek· 

lir. i larekct gunu yıik kabol 
olunmaz. 

Antalya po>'a~ı 
(Ana.farta)' apı.ru 26 l\1ay1 

?azar ı O da Gnlatıı rıhumındao 
hareketle lzmir Kı:~bıc lkıdı um 

ados Fethi) c Fiı.;. , .\ntıılyar 

gidı:cek \'e oönuşte mczkOt 

i kelelerJc b:rl kte I> ') •n • !ıır· 1 

maıis Sakız Ça.,akknle Geli -
bolun utrl\·a•ıık J!;clecektır 

im - Menia sür'at tıBSlası 
~ \lahıııut ~cvkct pa~a " 

vapuru 2 la) ı· · Iı 12 d~ 

Gal ta rıhtımından lı.ırek.,tk 

lzmir, Antah a, A!Al} e, !ar İnl' 
giıkcek \C Ta uı;u, Anamor, 

.ı.J.ii}e, Ant l}a. fi.u. ı.. lz 
mire u!!;r~ 

\ek t 
u. HTJ . EKsrı:ı:s 

POSTASI 

1. - .. 2 ·~ tın onu ~isııı 2s ına 

C rtes. f,'Ünıi ~ltDIJ nat uma lıs de irkeci nht· 
---:::--------------------- ıııından hareketle ( MÇ3 elıir, 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkziser
tababetinden: 

l\krkezimLı:c ait Büyükderc ;ahili Sıhhiye idaresi önünde me\'Cut iskelenin tıımi.d aleni münahsa 
suretiyle mevkii m ünakasaytı rnz ve yevmi üookasa 2 Ha7.irarı J 929 tarihine aı P.aur olarak 
tespit edilmiştir. Taliplerin ~artnamc ve ke~i.fnarpı~yi ~örmek ii7.re her gün Gehtada Kara Mustafapaşa 
sokağında kain merkezimiz la\'azım şuhl'sine ye münakasaya iştirak etmek üzre ycYmi mezkllrde 

14 sa.ıt ~lkı'ı r mıncz~rk~zd~ mliteş:ıtlf3 l!lhale koınisyonuna müracaatları ilan oluııar. 

Darülfünun Tıp fakültesi Eczacı ve Dişçi 
mektepleri müdürlüğünden: 

:'llünhal bulunan J).i~çi mektebi müfredatı tıp ve fenni tedavii esnaıı muallim muavl~ ~çiıı 
açılan mtisahakıı imtihunı 18 .\ğustos 1929 Paz11r ~unü icra edilecektir. 

Şeraiti duhul: Türkiye tıılıaııı;ındıın olmak YC talip bulundul!;u ~ııbci ilmi)Cl!cmas:rtl şahsiyesinl 
müsahit eseri imtihan 1'lll'undcn;) vel heyeti imtihaniycce binctkik kabul edilmiş oln:ak, Frımsıza. 
Almanca ve lngilizccdcn birine :ış.ina bulunmak şarttır. 

imtihanlar atideki suallerin 1'İrinden tahriri, ~ilah! olarak icrn edile~cktir ve me eke ait bir 
kitaptan tcrciimc yaptırılacaktır .. 

olan 

lıntihan sualleri berveçhi atidir 
- :\!uzadı taaffünat h:ıkkında mutaUai umumiye \'c tedavii ı.:snaoda aı k: mcl 

ımızadı taaffliıı edvi yı 

2 J·:dviyci iyodiye 

3 falviyci zcybakıvı: 

+ ı·:dyiye! 1trsinikiyrnin mlirckkebatı gayrı uzviye,;i 

li l<:ddyei ar<lnikiyenin m[ırckkcbatı uzviycsi 

h f,dviyei k:ılbiye 

7 - l\lulıtıli hissi umumiden kloroform. eter, morfin, skoplamiıı 
1' - J\lu btıli hissi mcnliler 

9 - J\lıincvvimattan kloral, baraldeit, tin·oııal, vcronal 

1 O - Seroriı ve a~ılar hakkında maluaıatı umumiye, milıanikiyeıi tesirleri ve serom tarbib
tındıın tevellüt ederek mabwrlar ve mihanikiyeti 

Bu hususta izahat almak ve kaydolmak arzu edenler mektep idaresine mı.irııcııat t:tmdtdirler. 

Alaph, Ereyfi. 7..ıınguldık, 'Bartın, 

Amasra , Kuma \ e Cide } 
iskelelerine azimet ·e a ·det ede· 
cdait. 

MÜt'ICUt mahali Emin &rii l.mıir sobk 
ııiiaero ro T ddoıı; fqpıbnJ 1899. 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

lznı~ ıür' al posıası 
'!I 'e lsmetpaşa nl)Ql'• 
26 p .. Ü 

.\layıs azar :;::n ıssı: 
ı Galata :e!':.,~tzmire 

hareket edecektir. 

TafsllAt için Sirlı;.ecide yelken
ci hanında kAin acentlllna mü

racaat. Tcl. lstanb l 1515 
ve Galatad.a ferkez rıhum 

hanında Celipldi ve ta!llopaıl 
acaııtalıp;ına mliracaat telefon 

BeJoğlu 8$4 

Açıldı 

BEŞ ÇINAR 
Baltçesl 

Her akşam 

Mükennnel muzika 
.....,. lçtıı ... 

ALE.\JIJ.\.H ZAUELEll 
YAPt Hl., 111 

~eri, luks kır ı; nız po ~ası 

Millet '"'V .':'. 2
(, 

Pazar ~ııı i I· uı ı 
., f 18 ( 

Sirkcd rıhtımından h kcd 

[ Zo~ •·' a' lo,lx !u, n 
Sam .m, i. ~) ~. Ordu, (.; , 

Trati,, ın, Rize ı ) e .ı,. ;K, 'c 
'Vakf·kcbir, Gorelc) i k<' ' r' l 

de Clgra arak a det ed cktır. 

llfura :aat r ıa ıL1lı i ı.ı ılı 
1eymcnct hanı cltmd:ıkı ' ·1.1 

hıınc. 'f e fon t taıılııı' I 154. . ) 

• -\1 t \'APL'RL.\ 1 

1zmir postası 
Seri, ınks •c mııııtazaın <ıl '1 

D AN Y .r. 
'.\ 1l\1 ., 

27 inci PAZAHrr~ı 
bunn 16 d Gılatı n '.111 <l1 ıre 

ketle ( lzmire 'e Çar-ım · g.n 
lzm den lsıanbula hareket 'c 

(,alau Ga ilk 
Frar.se Janmıb ı ~ na a 
mi ac:,talı~n• 

Be\'oğlu: 10.JI 

-llOYCE LE\'\. T LI n 1 • 
Hımlııır", Hruıı, ı' 
l tan bul ve B.ılırı. 1 ı a 
.rnıda azımet ' 'a'd t nııı • 

1.am r~ tası. 11. ıııhuı U• 
:tc uı, Am , · ,. il :ı 

dan limaınnı•'l. ııı ' ı 
L ki• ıer. '<tf•H .;ır ; 

ira "apuru lııruı. ımı, 13 

• forea .,, 28 Lı\ ·.;a doğru 

Alcksandriıı,. 2 ,, ,, 

Derince ., 30 ,, ., 

BYrgaz. Vllill1, Kö ence, Kı!:ıs 

•·c lbrait için lim;ırunıızdan 
hareket edecek \'1purlar: 

Derince vapuru 30·81 Mayısta 
tııhmildc 

Ostse \apuru 10-12 Haziranda 

tahmllde 

Hulbıırg. Brem, Aım~rs, Rotmlm> 
ve Dançig için yakında limanımız 

dan hareket edecek vapurlor: 

Sira vapuru limaımwla 

Galil"8 ,. 26-27 Mayıscc Tııh 
Mor<a ,, 26-31 ,. ,, 
abisimıı ., 2-5 Hızirand4 ,, 

Kııriben Londr&}ıı gidecek 
•·apurlar: 

• forea vapuru 21-31 !\la nstıı Tal: 
Fazla tafsilat için l; lataıb 

Ovakimyarı Hannıda k!iıı 

l
uınuml acenteliğine muraraat 
Telefon: Be1 ğlu 641-674 ................... 

MesaJerl Marftlm ve Pake 

l a1J1lm111 npıırları ile 
Güzel sayahatler 
Her hıılta .. farsilva ,, ya ha-

reket eden npurlar Pire ve 'a· 
poli llmanlanoa dahi uıtrarlar. 

Tafsi!J.t almak üzere Karaköydc 

Lorant Rebol ve şürek!sına mu· 
racut olanınası. Telefon Hey~u . 
203 - 204 - 1704 

(EMVALi METRUKE İLANATı 1 
Kadıkiıy Caferağa llıdema!tı 4 mu dükkAn k~gir panayırciyan apartmanı 12500 lira sekiz taksitte MiN~TEROS KARTLARI 1 Semti l\Lıhallesi Sokaj!;ı ·o. :\'C\i Kl\·mcti mulıımmenesi 

l\lüştemilaa : zemin katile altı kattan ibaret ve dört daireyi ha\i ve taraça kısmile beraber tahtında bir bap 
,~ .... len ilanınız. Htt yerde satılır ~ dükk:ln ı müştemildir. Birinci dairc;i üç oda bir mu'.b~ hir hald 2, !1, 4 üncü daiıderi dörder odıı birer ızmdıolc: 

1 

t 
ı 

1 .. 8 a.Ylarından itibaren •Utten keellme umartı 
ve n9fv0 nUma.. eenaeında ıettmaı edllen ve 
--- emNlalz bir uneuru &ıcı&ı oı&n' ---

~ ve bırcr hah\ altıncı kat taraça kı;ou lup burada iki ods hir nıutbak \'e çı'llaşırbğı we ~ır asmııga malı. 
'-.:'-0.~arenlere Katranı k1 Ekre tarnça>ı vardır. Odunluk \C kömürlü,tii zemin kaıt~dır kunponya Sll\'U ten • ~· . . FOSFATİN 
~- • Balada evsafı muharrer maa dukan apartmanın bedelı seklr taksme n:dıye edılmek üzre 12,500 Ura bedeli mulwnmen • 

FALIER 
JUBOL 

~ır 
lllkların nazımı 

JÜBOLt 

BaTAkları yeniden 
tamir ve ihya eder 

N~ BAZ 

iLTİHABi Ell 
USRETI RAZtM 

JllGREM 

mustarfıı 

ile ve kapalı zarr nsuliyle J0·.5'929 tarihine müsadif 1 erşcmbe gUnü saat ı 5 de mazaycdesi mükarrcrdir tal.iplerin 
bedeli muhammcnin yüzde yedi buçuk hesabile teminat akçeleri veya muteber Banka mekıuplariyle emvlli 
metruke satış komısyonuna. mürdcaırtlan. 

Semti 
Roğaziçi 

l\lü'temilltı: 

cı tamirdir. 

* * * 
:\lahallcsi Sokağı No Nevi Kıı·metl mııhuımeaesı 
Oru~>y Mütevelli atik 2 mau!ıahçe ahş•k hane 850 lira döıt uL;iııe 

lludrum ve çau arası ve iki kattnn ibaret olm•k üzre heş oda bir l!Ofa e "ki lıal nnlır mnhta· 

Edime kapu emi bubarf kapu harici A28·28m.l'20·22 nalbant dükHm 175 lira · pora ile 
BalMa e\'safı muharrer cınlılkin hizalarında gösterildiği veçhile ve tahmin edilaı beMltt ile .()-92!1 wifılne 

nıüsadif .cumartesi günü •••t 15 te müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin bedeli mııh:nnmeniıı 'fiizde 

sayegfncıe temlrı edlllr.,. ,.oefaıı" Faller 
yavruların yüzterlne tazelik ve penbetlk, 
acıeıata kuvvet verir. •• onları clirbOz. 
kılarJt 

Vaırtı& b..,. 'oa9ltın vaı-e11r , 

o da FOSFATIN F ALIEFi dir. ru;.e>"'J 
(A-U""11uı 

u..111.~DCN lcTlllA~ cOllll2 es ...,. ~llD• .. ,..,. 

qDesahile pey ntkçcletrile \'De ya muteber ~anka mcktulpllarlle emvali metruke sa:;;.m:::_ Karacabey Karası müdiri-
ev e emıryo arı Öksürük şurubu yetinden: 

u mu mi i d ar esin d en ÔksllrDk e ada darlıtt Kanc:abey 1\:1!&51 koyunlanndan tahminen aln bin ... MerlnoJ kO\'Unla 
iç.hı pek tcsltll nndm da Wımincn 1600 olı:ka yapağı muzayede ile ve ayn ayn sanlaca 

Ih ·daı:p· a--l'c'lldit ııra&ındı i l<yen be.nliyô kaıarlııı:ında seyahat ed n II6çtır • pchn talip olnılmn 27 f:ryıs 929 pazartesi gilııü saat oadorue Kan 
yolculara mahou• ücret uırife&i tebdil \e tenzil ediimıştir. Y'l!Mlan tcnzlllt meı\'.ez!ııcle hazır bulunmaları il!n olunur. 
llasdaçµaşa·Uustaııcı .;ırasındaki i6ta>)Onlardın J\ü~ükıol~ .\laltcpe, Kmal ve M * * .., 
1'.cndik isı.asyonl:ırına n müıckabilc.n gidip gelme ücretlerine müoha;ırdır. ama llaziran bidayetinde Burs:ı ciherı~clekı lllud•ğ yıı·lal••ın• çıkacak olan 

!lu Hni t:ıı:1fc J haziran 19W .tıırihlnden itibaren uıılıil< eclileCı!kıır Dı·. Hakkı Şı'nası· Hara kı>yunlarındın dört hin koyunu11 s&ğı'oç>ık .<llıleri hümiıza\'cdc satıla· 
1 1 numaralı olan lıu tarıfc hakkındı fıızla malumat alm&k ;,ıerenler caıınııan talip olanlanıı 29 ~layıs 929 çarş•mba gunü saat on diınte Bursa 

············••Li.·::••ıaf:,s~on~l~an:!!m~ı!!za~m~lir~a~ca~at~et~m~el~id~ir~lc~r.~-----------.'..._-_!t:~n_:s~ı~hh~!_:c~o~c~uk~-J!<~Id~ııs:'.·ı~-_'._~~~a y~ta~r~müdiriyetinde bulunmalaı1 ilin olunur 



flNSiNE 
;Jiilliy~t 

BiN SÖZ 
BiR RESİM 

Ajanslar kongrasına iştirak edecek ecnebi murahhasların mühim bir kısmı dün 
geldiler. Resimde Ruyter. Volf ve Romen mümesslllerl görülmektedir 

Dün nkşam Türkocaıtında konservatuar talebe 1 tarafından verilen 
konser çok l!:Üzel ve muvnffaklyetll olmuotur 

Oün şehrimize gelen Romen talebesi Çapadaki beden terbiyesi kursunda 
müsabakalar yaptılar ve şereflerine bir ziyafet verildi 

Konyada mektepli Hanımlar tarafından idman bayramı milnasebetııe 
güzel tezahurat yaoılmışt.ır 

.,.-ıc-_ \<XlC:t;J:J<;OOOcooooooco:ıoo:xıoıJ()C(:ococxoc=ooocooooocıooocco~~§.l 

~~ ~2 ~oa~tilo ~anıınlar 
Kendilerine istimali ör· 

retllmek üzre gazterıılJ 
tertip makinesinde çatır 
makı arzu eden hanımla· 

'fit, TflKDİRllTIN!f fflfZfllfR Olf'fU~TiR J~ 
b:d~oocxxxıoı:ıo:xıooo~ooooooocıooc=oooooc~ ~f 

rın her gün öıtleye kadar 
idare müdirlyetlne ınil''" 
caat eylemeleri. #' 

• • 1' 11 11 

1 Di yarbekir \' ı 1 ;İ y~ ti mtcıı 
• 1 ~ 

------------------ ]);, . ., ıckır \/arc'in • ıun 
0 Devlet demir yolları ve li- 41 .ı.~ ~'>ıı kile ın , .,ı " · 111 

·" 
J0~86 lır• 42 ko u 1 cdc'i •<>1' 

manları umumi idaresinden: bır ol mLdde' m~nak 
edi up 1.) 'ıa ın ııcı t • ır. 

Ek ı erik ır..ılzcmesi mü:-;ıkasası 4 -~ 9:Z<J ptr cmbl' gıınti s.ıat / 16) 
da D~ı !et demir yolları m.ılze:mc dair• <tndc icrn cdilc.:cktır. 

sadıf cum:ırtt: i "•Jn 'ıat ı _ t: 

p•'. zo·f tNıli\lc ıh•k ıcıı 

cui(f
juVZ--

\lur;,ıka ;ıya i~t:rak edeceklerin teklif nıckt.ıı "ırını H' tcmi~atı 
m Hkkatl'ler,; i ycvm: mezkôrda saat (IS .. <O • ıı kac'ar ı.munıl idare 

)"'·' ı~ILTİ nııid• rlıı~t,..c vcrmE'eri ~1zımdır. TaEpler nıınaka;;a ~.ırt
namclcrim 'JOO) k.r.;~ rııu'·.ıl: inde Ankıırada nı:ı:7.cnıc dairL,:nden 
l laydarpa~ada nıubaıaat komisyonundan tedarik ukbilirlcr 

• * 
1 

• 1 
Diyarbck . ar ın " 

2 74-0 .'>CJ , 60 ucı kııc mlt J, n ı J<' 
raıı J~OO liro 'J,'i k m, kc;ıf · \ 
livle ve k'rk ~tin muddeı'c ınu1" 

. 2" t3 

j) Istanbul muhasebei hususiye n1üdüflü!!.ıinden 
• ~ chapeatı... ~fa-ı-ıf" Ilazi in~aata nezaret etmek iizre şayanı k:ıbul ~craiti haiz ol-

sava vız tdi!Up ~.'1 h.ızir~ :ı 0 
rJ J 

hine mü<adif sah günü ,;ıat 1-k 1 
kapalı zarf füulıylc ihalc;i iaa 1~,ı nacajl;ından dah ı ziyade uf,ıM 8 ııı' 

i dukları halde i'tihdam edilmek iizre istihUm z:ıbitlil(irıdm mı:ıckait 
ıcvatın idard hususiye hcy'cti fenııiycsinc miıracaatları. 

.- 111cn 
isteyenlerin \ilayct daimi cncu 
müracaat eylemeleri. ___./ 

Ha ydarpaşada demiryollar 
mubayaat komisyonundan: 
Aşajtıda yazılı malzeme pazarlıkla alınacagından taliplerin 28 ma\1' <alı-

gtinü ~:aac onda komis)'onda i~hatı \ ücuc ttmeleri. 

20 kilo Beyaz d<i~emcd çh i>i 25 mm 
10 adet l\uçük brblt el lamhas 
20 • .\lor ı,11mpa 10 hüyük ıo kıiçıJk 

100 " Karbon kaj!;adı kırmııı 
25 • Vagon için çerçeveli beyzi ayna 
S • Dereceli yazı cet\el o. 75 

:.!5 • J\lakinalı kla;ôr 
150 

10 
3 

so 
400 
100 

7 
7 

2~0 

metro 
kılo 

adet 

• 
• 
n 

" 

llcı hortum .50 mm 90 mm 
~ilıclik pamuk temiz \e atılmış 

IHor 1 .. 10 '" 2 m 
Düz freza lı~lı maden \idası 25 X 3 8 
Çimento karo 
t'ıialı çini 
llır.-ız 

l.J.ıı ıı an•htan 
J\~rbiı meme>I 14 liralık 
1 -~ıik 'e madeni damga 2 

20 
1 7!10 " kilo 

Salıit buhar makinalan için u ıes,iye şiıesl (nümun• Jrlbl) 
Kaynamış ıürk beziri 

:1 
100 

5,80 
4700 
.1000 

2 
15 

1 
100 

1 
JOO 
.ıoo 

I! 
1000 

:; 
5 

18 
~4 

1 
15 
10 
5 

2.'i 
24 

13000 
500 
500 
500 

.'iO 
1 

800 
200 
20 

5 
7 

.160 
50 
.50 
5 
2 
1 
7 

adtt 
ll1l(f0 

n .. 
adet 

" 

,, 

kilo 

adet 

" 
" 

kilo 
adcı 

kilo 
adet 
kilo 

adcı 

merro 

" 
" kilo 

" 

adet 
kilo 

" adet 

• 
elit 

\tıvarlak baılı tırnak eh aıa SO \ ;ı. 8 
( 'am kiremit 

i\lafsallı çelik zindr bisiklet dereıin için 
llakır izole ıel 1,5 mm 
Kordon tel 1 mm 
l\ad•\"o fırçası 

( :ümme komiıaıör 6 amperlik 
. l:ıııycınlu elektrik zili 1500 om. 
Kar.l:ıon ampulü 2:l0 x 50 
Yaıı takımı kri<tAI orta 
Benzin 
J.ama demiri SO x 15 
Yı;varlak lokomotif camı 
Bezli ~ımpar:ı. kftğ"ıdı , 'o: 1,5 2 
f;dmme knrnitatör 
Ampul mum şeklinde 220 - 16 
il:nrmagrnf markalı yazı ~ablonı için iklıer adcı uc (muhtelli) 
Norm:ıgrof markalı ~·azı şahlonı (muhtelit 
l lazineli şablon kalemi 5-20 numaralı uclanyle beraber 
Şablon ( muhtelif ) 
,~azı tamponı 

( ;ratu;ır 
llakır boru o 8 
~ahlon 

Pis gaz 
/.ımr.ara kiıgıdı N. O 
l\urşun üscübeç 

Çinko 
Ddimon ya~danlık camı 

Delimon yap; tulumbası tam 
Jiakır izole tel 4 mm kare 
~erit tcsıerc lambası 30 mm 
içi hck1.0ni telli 14sıik boru 30)( 42 mm 
A,falt verniği Tecrit için 
Kupilya ro, '130 
Kaynamış ıürk heıiri 

Yatak çarşafı 
Muşamba cilası 

~lektrik için izole çatal \;, i 
Kalın camcı elması 

Planya ıezgAh mengenesi 
Kanunlarımız ismindeki eser 1-7 cilt 

l(apah zarf münakasası 

• 

/ 

Is tan bul ~ wan~aray 21ncl unundan 
cin51 
t:kmek 

asgarl 
kilo 

Q(}()()() 

azami 
kilo 

100000 
15000 
11000 

Sıgır eti 
Koyun eti 

Tubzc·n: Maçkada: l , 'o. ja. i\lekıebi Md: 

12000 
10000 

Yukarıda cinsi ve mikdarı yazılı erzakı mUtencvvia 1 Mayıs 929 tari
hinden itibaren komi yond•n alacakları musaddak şaruıamılere nuaran 
bedeli muha.moıeninln yüzde yedi buçuk nisbetindeki teminau muvakkaıe 
akçe,lnl ve yahut kıymeti muharreresl üzerinden latlkrazı dabi!J tahvtlAunı 
ve ya borsa fiatından yüzde on noksanıyla diğer mllll eaham ve tahvtlAtın 
mal sandıklarına ıesllmlnl havi makbuz sentdini ve ya banka kelaleuıameslni 
hamilen 20 Mayıs 929 Çarşamba günü öğleden evci saat dokuzdan on ildye 
kadar Maçkada jandarma mektebi mildüriyetindeki komisyonu mahsusuna 
müracaat eylemeleri llzımdır. Bu husuMa izahat almak laıeyenlerin !halel 
kaı'iye gtlnil olan 25 Mayıs 929 tarihine kadar her giln ötlechn IOnra ko
ınlllJODa mllnc:UdUI ilin Olunur. 

ODEON· 
Memleketimizin en 
güzide hanende ve 
sazendelerinin işti· 

rakile son olarak 
imla olunan 

YEN 1 

O ~-l~ş?.. ~r :r~e~r~y~ı~ R' I - . . ~.· ....... , .. ,.. . 

FlJAT 

SAÇ 

SUYU 

Saçların 
dökülme -
sini men' 

eder. 

" ~ ...... .!. S.:,.r..~ • 

J ö ZEF PUULIOES IOMiSYUN TICAHETHUHSI 
YAPRAK TÜTÜN SATIŞI 

~:manet tahvilat için avans şerait gayet miisaftcir 
Hıımburg: Rathaııstr .. 27 • Dresdcn: Permoser Strasse 1 O il 

>Cııôôc() Beyoa"lunun en güzel bahçesi olan 

''PANORAMA,, da 
Mükemmel ince saz ve fevkalade orkest~~ 
31 Mayıstan itibaren Londra birahanesini 

ASRİ MUSİKİSİ 
icrayı ahenge başlayacaktır ~ 

,,.,,,... 

Müz'iç OksOrOklerl ın 
çabuk iyi eden ilA9 

Krezival 

hııauaf ambalajınA E9 ______ ..... ~::;...-/ 
Deılel ~emir yolları ıe limanları umumi i~!~~i"'! 
ldarembe lüzumu olan font boru \"e ıeferruan '.'1uo icra edı ır'ıır 

Cumartesi gilnil •aat (16) da Ankarada, malzeme dalresı~d;SO) 1"iirl'. 'ıc11rl 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mekıuplannı Ye ~ ' uınuını Je;iııl 

teınlnau muvakkatelerini yevmi mezkOrda saat 15,30 a ka •: şarınaJllC<:;,p 
"flZI itleri müdUrlüğtine vennelerl l&zımdır. Talipler m~ka> Haydaıt""'" .• 
(500) kuruş mukabilinde Ankaradı malzeme dairesınden, 
mubayaat komisyonundan tedarik edebilirler. 

MES'UL MU-DUR: B 

l 


