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il • 1400. • 11:700 • " inci • • llOO 

N..-ha•_• . ft_ llııE:__._.~ __ _ 
Sty ASİ İTİBARIMIZ 

lıy l{jmse lnkAr etmez ki, Tür
lçı t, siyası gayeleri en :ı:iyade 
ıııı k ve samimi olan devletlerin 
/ıo. safında bulunuyor. Gerçek, 
~liUkamızda açık olarak ifade 
l llliyeceğimiz hiç bir vaziyet 
~ktıır. Bu iddia, yalnız bizim 
~tan gelmiyor. Bitaraf ve 
'1ıı bize muhaqm sayılan 
· hitıerde de bu kanaat yer
'lıııeııe başlamıştır. 

Kadznlarzmzzzn meb'usluk zamanz gelmiş midir? .. 
Adliye vekili Mahmut Esat Beyin noktai nazarı ... 

~Bütün milletlerin sulha o 
lJı •r muhtaç olduklan bir de
\ dt, beynelınllel münasebeıler
l!ı dur~st olmak, vazıh ve müs· 
~ bır istikamette yurümek, 

drııeııcrin en iptidai ve tabii 
·~ 
I leleri ~lmak !Azımgeli~or. . 
ite, Turklye bu vazıfeslnı 

~Us ile )·apmaktndır. Bununla
•ber, gayeye varmak içi:ı 

~ı düriisthik ekseriya kAli ıı,tlmi
'k Huıusumuza, öarnimiyetimizc 

. alarını da inandırmak rnec
~eUndcylz. 

~kadar sert olursa olsun. 
lıt t .ıdur ki, kendimize 

'Jlan , vakıaları, huduılarıı. ızın 

~n.dekilerc iMndırı;pakta- nor
\t tn çok fazla- mü~külAt fek
\lı~Yi7.. Türklere dair en basit 

Uare inandırmak için yorul
\u bi!nıcyen ve yılmayan bir 

n cc,aret, . ıllhaycti gelmeyen 
~ bir zaman ve tecruheler 

llıdır 

Belediye inti
habında ka
dınlara yer 
vermelidir 

Adliye vekilimiz 
buna taraftardır 

Anadolu ve Trakya
da büyük bir tetkik 
ve teftiş seyahatı 
yapılacak. Kadriye 
Hanım meselesi 

nedir? .• 

Bayram tatilini 'ehrlmlz
de~eçlren Adliye Vekili Mah
mut Esıit Bey bu ak • m An 
karaya avdet edec r. 

Yeni anunların tatbikı 

Mahmut Eıat Bey dün sa-

Müttefik ıtjanslar kongresi dan açlldı. Resmimiz kongreyi aran Tevfik Kamil 
beyi nutkunu iradederhen giJstermehtedlr. 

~~~~~~~~-~"'""==-~~~~~~ 

Ta~liSİJH İileri Ajanslar ongresi 
•••••••• 

· Bir cinayet 
Bir talebe onbeş 
yaşındaki hala
sını öldürdi•' 

Kendisini de vuran 
genç tehlikeli bir 
vaziyette bulun

maktadır .• 
Evelki gece Kasımpıışada 

bir aile faciası olmuş ve Bur
hanettln isminde genç bir 
mektepli, 15 yaşındaki halası 

MUeyyet Hanımı tabanca ile 
OldUrmUştUr. Galatasaray lise
sinde talebe bulunan ve 18 ya
şında bulunan Burbanettln efen
di, Senbenuva mektebi talebe
sinden MUyyet Hanım aileleri 
ile birlikte l(ağathaneye gitmiş
ve MUeyyet Hanım bir aralık 
ata binmiş, gez.nlştlr. Burlıa

nettln efendi halasının böyle at 
llzcrinde gezme~lnl hafitpıeşrep
llk telakki ederek kızmıştır, 

Akşama kadar bütün alle 
gWüp eylenmişler ve akşam 

Kadımehmet mahallesinde Übe
ydullah sokağındaki evlerine 

r/J;r'"ce'V'aP t 
Buz meselesi ve 
Yunus Nadi Bey 

-+)!<~ 

Şereminl Muhiddin bey, 
evclkl gün g .. zetemize beya
natta bulundu. Beyanatı ara
sında, dedi ki ; ( Buz işi için 
flddetll ne,riyat yapan Yunus 
Nadi boy, fahsan bir buz 
fabrlkaslyle alakadardır. Bu 
meselede bitaraf kalmamış. 

Ker.dl lflni memleket işi gibl 
gllstermlştlr.J 

Yunus Nadi bey arkada
şımız dünkü " Cumhuriyet ,, 
le bu beyanata cevap veri
yor. Nadi beyin Şehrcminl:ıe 
verdigi cevap ne kadar yu
muşaksa. gazetemize tevcılı 

ettiği itap o kadar serttir. 
Arkaılıışımız cevabında di
yor ki ; 

~ı . 
r:seıa, herid slya!'etimlzin 

\ n Varmı~ bulunduğu nokta
'nc k 

bah Birinci hukuk dairesi 
reisi Feyzi Daim ve Müddei 
umumi kenan Beylerle A2"ır 
ceza, Birinci ve ikinci tlca· 
ret mahkemeleri reislerini 
ziyaret etmiş vo } nr kanun. 
ların tatbiki üzerine yapıla-

Kongre dün Tarabyada ilk 
içtimaını ahdetti! 

Ecnebilerin muaveneti 
olmaksızın ıörülecek .. 1 dönmüşlerdir. 

- "Şehrtmlnl, buz mese
lesini şahsan bana hava!.: 
ettiği bir taaruz ile ha:ıu fas
lettlğl zannında bulunmuştur. 

Bazı gazeteler, Şehremkıinln 
hiç bir esasa istinat etmeıliği 
halde nahak yere muhilll lıay
slyet olmak kastını ihti ·a 
eden bu beyanatım, sanki 
mal bulmuf mağribi gibi, aıı
laşı1'1!az veya kolay anlaşılır 
btr şcvku heve•le neşre şltap 
etmişlerdir." t~ a bu merhalelerden ge-

boylc bir azmıi tahammül 
l 'erek vasıl olduk. 

, ~~k. .cumhuriyeti, bu 5ayedr 
\.· •ıya et ve kuvvet nnıva· 

ın~e h ı· b" ! 
cak teşkllılta dair gör- f· 
tür Feyzi Da ey d 

e cınm"yet ı ır yu 

1''r. ulb işlerir:in ıarzirn \"e 

?l!<ir.ilc muhiın bır onıı 
r. llu yüzden de, dunyan.n 

ı1~larafında nufuz ve itibarı 
r. 

ı,_inı h • 
')~ a. .atırlam:ılı ki. bu ne 
i ~ l\ııllctin mlistesna kabili

.~ i~dar, onu itidA! ve basi

"ıun are eden büyük şeflert 
(' bulunuyoruz. 
"çen h 
r1,. afta, hııtçeslnin mu-

'iı.ı: esnasında. son Avrupa 
• Odak\ mli~ahedelerin den 
"en 1 . , . 
u farıcıyc vckilı de, Mec-
' • SQzJcri 'ôykmişti: 

~ Ru 'eyahat mlişahedderi
' her ı,-t yerde, buyuk Re!-

~ kar~ı izhar \·c ihraz 
~i~ haklı itibarı ve hüköme
~,~ lakip ettij';i açık ve sami
<ı tin tevlit ettiği itimadı. 

q Ve . J g,, . menım .. nıyet c arza 

1 , ·1~ı turLnı. " 
~, Ulıııayacak haklkatlardan 1 

lıc luıJur- j' r d 
. tı, 1 f\Jctin ~iyasl ve hnricl 
> UahiJ' · 
'' ı vaziyctile vatan- ' ~ arl\.\1 ı 

n Oda mevcut ahenk ı 
Udiın 1 derccet-ilc a!Akadar-

~~ 
Vata d ti ~I ~ n aşhırı, lıugıın ara-

". ahdet, ll"saniıt ve mu· ' 
·~t ' 
. Y~ru"ltrundn feragat yol· 

ltıde "1ckte devam eder
t o tnıı 

il<ıliıtk n olabilirler. Böy-
~I ~t rn a, yeni Türklyenln 

Ilı bir aıı itibarını aruran 
nııın olur 

Mahmut 
~ Siirt mebusu 

~İq llGON 
l ti' 
ı~~ı 1 •hlfernfzde • 
, .,.. \t tl11~. • 
<tı. .. , V._, 1u"''Zı Tcpedelenll AIJ 

-..ıı ıı. l' 
'-ıı. "keıı .. 

~ tltı' 

Q~tQ 
lı · ,, '11hllenıfzde: 

~. flı•btı 
1 %. Parçal•ndı, ı..ı ladın 
Q~tQ 

1 ~'• , '11lılfenıızdeı 
' 'Po '• 

kil Beyle blrR~J~ 
gidecek ve 
kllatını tespit için op n -
cıık olan komisyonun mesa
isine iştirak edecektir. 

Ankara ve Trıikyaııin lef/işi 

Vekil Bey, refakatında Feyzi 
Daim Bey bulunduğu halde Hl 
Haziranda Orta Anadolu adli
yesinl teftlşe .çıkacak ve tenımuz 
iptidasında lstanbul adllyeılnl 

teftişe gelecektir. 
Mahmut Esat"3eyln burada

ki tetkikatı on beş gün sUrecek 
vo sonra teftişat Trakyaya teş
mil olunacaktır. 

Vekil Beyin izahatına göre, 

M. Esat Bey 
memleketimizde M ah k em e"iz 
bir kaza kalmamıttır. 

Miktarı ( 2000 ) kadar olan 
nahiyelerden ( 300 ) ünde ~uıh 
baklmllklerl açılmıştır. 

Kanıırılar tamanıaır 

Yapılan 9 ana kanunla adli 
kanunlar serisi ikmal edilmiştir. 
Memleketimizin her tarafında 

kanunu medeninin tatbiki çok 
faldeli olmut ve yeni devrin 
lhtlyacına tekabııı etmlyen eski 
Mecellenin mucip olduğu şika
yetler kalkmıştır. Mahmut Esat 
Bey, artık adliyede tebeddıııaı 

olmıyacağını, Temyiz mahkeme
sinin Eskişehlrde kalması muh
temel bulunduğunu ilave etmiş
tir. 

Mahmut Esat bey, Had-

' 

riye Hm. 'l ahhihatile meş-
._ ____ -!. gul olnıağa lüzum görnu.-

Celse Tevfik Kamil Bey tarafından 
açıldı. Kongrede neler görüşüldü?. 

Dün gece murahhas/ar ve matbuat 
erkanı şerefine Şehremini tarafından 

bir ziyafet verildi 

M tte At tııal' ngrewt n öyleden so ra aat 
3,45 te Tarabyada Tokatllyan otelinde açılmıştır. 

lçtlmaa kırk kadar ajans mümessili iştirak etmekte idi. 
Marnafl bu mümessiller bu sene kongreye iştirak edecek 
azanın heyeti umumlyeslnl teşkil etmemektedir. Bazı 

mümesslller henüz gelmemlşlerdlr. Bir kısmı bu &'Ün 
geleceklerdir. 

Koll9re nasıl açıldı? 

Kongre Tevfik Kamil Beyin mümeHillere hofamedl beyan eden 
bir nutku ile açılm111tır. 

Bu nutku müteakip merkezi büro azasından ajans Havas 
mUmesslll ve mezkOr ajan111n idare mecliıl reisi M. Meno azanın 

lslmlerlnl okudu. Bundan ıonra intihabat yapıldı ve M. Meno 
reis intihap olundu. ikinci relsllte Falıh Rıfkı ve Rllyter mümes~lll 
Mr. Klemena, katlpllte da ispanya ajansı müme~sill M. Amato 
latlhap cdllmlflerdlr. fntlhabattan sonra Tevfik Klmll Bey yerini 
M • .Meno'ya terkettl. 

Gazi Hz. ine tazimat 
M. Meno riyaset mevhilni işgal edince bir teşehhUr 

• nutku irat etmiş ve bunu milteakip Reisi Cum· 
hur hazretlerile Başvekil ismet Paşa hazretlerine kon
grenin tazimlerini ar.zeden birer telgraf çekilmesine 
harar verllnıiştir. 

Bundan sonra umumi rapor okunmuş ve saat 4,5 ta celseye 
hitam verilmiştir, 

Azalar celseden sonra bogaz içinde gezinti yapmışlar ve Ana
dolu aahlllne çıkarak tenzzDh etmişlerdir. 

_Dün ahş_!'m_hi ziyafet 

Azalar evelce yazıldığı gibi Anadolu ajansının misafiri olarak 
Tarabyadakl Tokatllyan otelinde ikamet etmektedir. Otelde 

her türlü lıtlrahat esbabı mükemmelen temin edilmlttlr. 
Kongre hey'etl terellne dün akşam saat dokuzda fehremlnl 

Muhittin Bey tarafından tokatUyan otelinde mükellef bir ziyafet 
verilmiştir. 

Kongre hey'etloln şehrimizde bulunduğu esnada azalar için 
pek zengin bir program hazırlanmıştır. Bu akfanı Anadolu 
ajansı tarafından BüyUk adada Yat klübünde bir ziyafet verile
leceğl gibi yarın matbuat müdüriyeti umumiyesl ve salı günu 
Türk matbuat cemiyeti tarafından öğle ziyafeti verilmesi ve Salı 
akşamı Seyrlsefalnin lzaılr vapurunda bir balo icrası mukarrerdir. 

Son celse ne günil ? 

K oogre pazartesi ve ialı gUnlerl ögleden evel ve sonra iklter 
içtima yapacak ve Çarşamba sabahı son celsesini akderek 

Pertembe akşamı Ankaraya hareket eyleyecektir. 
Ankarada Cuma günü ögle yemeğinde Harlçlye Vekilinin mıı

sallrl olacaklar ve llğleden sonra şehri ve Gazi Hazretlerinin 
Çiftliklerini ziyaret ederek akşam avdet eyliyeceklerdlr. 

J Konğranın arıtması müna.Yebetlle Tevfik Kamil 
Bey tarafından irat edilen nutuk son haberlerimizdedir} 
- ---
mlş olup bunun adliyeye j batına iştirakine ta

. intihal eden dlger mesele- raftardır. 
lerdeıı farklı bir ehemmiyet Bnnu iyi ve tabii addettiğini 
ı•e hus11siyeli olmadığı ha- söyleyen Mahmut Esat bey, ka• 

dınlara meb'usluk hakkı veril
mesi zamanında mevzuu bah
sedileceğini, kadınların ne za
man hakim olacağı meselcslle 
henüz meşgul olmadığını ilave 
etmiştir. 

naaluıdadır. 

Vekil bey, kadınla
rın belediye intiha-

Jirkel müdiri Necın6ddio O.in beyanah 
Yeni tahlisiye teşkilatı ka· 

nunu bltmlstlr. Yeni teşkilat 

bUtün Türkiye 
sahlllerlni şa

nıildlr. 
An karadan 

avdet eden tah 
llsiye mlldilrü 
umumlblsl Nec
mettin Bey bir 
mu harrlrlmlze 
demiştir ki ; 

- Ankaraya 
tahlisiye bUt
çesl ve yeni 
teşkilat kanu
nu için gltmlş
:im. 

Neemcttin Bty Tahlisiye büt-
çesi bu sene eskisinin aynıdır. 

Kadroda tebeddül yoktur. 
Yeni teşkilAt kanunile eskiden 

yalnız Kar11denlz sablllerlne 
münhasır olan tahlisiye tefkllatı 
bütün Türkiye sahlnerine tef
mll edilmiştir. 

Bunun için icap eden ehem
miyetli noktalarda can kurtaran 
lstasyonlan yapılacaktır. 

Bu istasyonlar en asri ve
saitle techlz edilecektir. 

Bu tetkllata ecnebt tlrketler 
lftlrak etmeyecektir. 

Müdürlyetl umumiye şimdi
lik burada kalacaktır. 

Kadriye Hm. 
Kadriye H. ve arkadaştan 

tahkikatı müddei umumlllğe ve
'rllmlştl. Evrakın mütalaasına 
devam olunmaktadır. 

Talepname bu hafta içinde 
yazılacak ve bir karar vermesi 

• için evrakı tahklklye müstaıı-

tlkliğe iade olunacaktır. Maz
nunlar hakkındaki lhtllAttan 
memnu'lyet kararı görUlen !U
zum Uzerine tecdit edilmiş ol
duğundan blrbirlerlyle görüş

türUlmernektedlr. 

Me~te~liler 
--«- » 

Müsabakası 
Be,inci hafta 
Beşinci haftanın en mühim 

haberini seçmek zamanı bu
gün akşam bitiyor. Yazıları 

29 mayısa kadar kabul ede
ceğiz. 

Dördüncü haftanın 
zılarına alt neticeyi 
mayısta blldlrecetlz. 

ya-
28 

Üçüncü haftanın en mühim 
haberini bulup yazmakta 

iklnclliğl kazanan yazı Uçüncü 
sahifemizdedir • ...................... 

Gece yarısına kadar 
Bıuhanettln akfam avdet 

ettikten sonra mahalle imamı 
Mehmet efendinin evinde saat 
on ikiye kadar oturnıuştur. 
Burhancttin gece yansından 

sonra eve gelmlf ve annesine 
şunu söylemiştir : 

Bilmiyoruz, Yunus Nadi 
bey bıı me eledc bizim ale
yhdıırar.e bir maksat takip 
ettiğimize neden zııhip olu
yor? Anlaşılmaz veya pe · 
kolay nnlaşılııbl!lr m11k 

- Anne, Müeyyed! uyandırıp 
niçin ata bindiğini soracağım! ' 

mız ne olabilir ? 
Biz de dahil olduğumı 

demiş ve birden bfre kızın 
odasına fırlamış ve uykuya 
dalmış olan kızın üzerine beş 
el silah atarak kendisini öldür
müştür. 

Annesini de vurdu 
Hadiseye müdahele etmek 

isteyen annesinin gllzüne ta
bacanın dlpçltl ile vurmu,ıur. 

Tabancayı hendi kalbine .. 
Burhanettln bundan sonra 

tabancayı kalbine tevcih ederek 
atet etmiş ve kendisi de ağır 
surette yaralandıktan sonra ye
re yuvarlanmıştır. 

Sebep ne? 
Clnavetln sebebi me~buldllr, 

Burhanettin Mü,_vy~ı 

Müeyyet hanımın ata blnm~slnln 
cinayete sebep teşkil etmeye
ceği aöylenmektedlr. 

Burhanettlnln, Müeyyed! sev
dlltl ve cinayete bunun sebep 
olduğu söylenmektedir. 

Tabanca nasıl taşıyor'! 

Burhanettln ller vakit ta
banca taşımazmıf, tabancası 
mektepten aldığı lzclllk taban
cası olduğu söylenmektedir. 

Müeyyet Hanım bir sene evol 
mektebe gitmek üzre Kasta
moniden şehrimize gelmişti. 

Müeyyet Hanım dUn defn 
edilmiş ve Burbanettln de Sen
jorj hastanesine kaldınlmıştır. 

Hadiseye Müddei umumillk 
vaz'ıyet etmiştir. 

Telefon üc
retleri 

Yeni telefon tarifesi hazi-
ran iptidasından itibaren 
tatbik olunacaktır. 

Abone ücretleri yüzde 10 
nispetinde arttırılacağı için 
Şirket bu zam farkını abone
lerden istemek niyetindedir. 

halde ŞehreırıruıcH~. • nt. 
aleyhinde zaman zaman ne
şriyat yapma~tayız. Kendisi
ni müdafaa için Şehreminine 
imkan vermemek gazeteler 
için dürüst bir hareket olur· 
mu idi? 

Nihayet Muhiddin Bey,blzc 
muhalif bir grubun Valisi 
veya şehir mllmesslll değir
dir. Şehremini Muhiddin Bey 
aynı beyanatını Cumhuri)·et 
gazetesine de verebilirdi. 

Eminiz kl,bizzat Yunus Na
di Bey arkadaşımız bile bu 
beyanatı kendi gazetesine il 
koymaktan imtina etmezdi. 

Kendi tabiriyle "muhilli 
haysiyet olmak kastını ihtiva 
eden,, bu beyanatı gazete
mize koyduğumuz için Nadi 
Bey güceniyor.Halbuki Şehr
eminine verdiği cevabın met
ninde buna asla temas etm:
yor. Demek ki onu muhilli -
haysiyet bulmuyor. l::ğer ' 
aksi vaki olsa idi m• hilll J 
haysiyet dediği tarizler üze. 
rinde tevakkuf eder, onla~ı 

cerh etmeğe çalışırdı. 
Halbuki arkadaşımız sa

dece buza inhisar konur mu, 
konmaz mı? mes'eleslni mU
nakaşn ediyor, yapılan m_a
melenin teşkilatı esasiye ka
nuniyle taaruz teşkil ed;p 
etmediğini araştırıyor. 

Bu meselede nahak yere 1 
en ziyade sevdiğimiz bir dos 
tun şitemlerlne uğruyoruz. 

Ne yapalım bu da kaderimi-
- z.!_n _bir ı;abı .'il!''-:: _____ J 

r<:V - MLNaU~w. 

Gazi Hazretlerinin 
teşekkürleri 

Ankara, 25 (A.A.) - Riya· 
seti cümhur katibi umumiligin
den: 

Reisicümhur hazretleri k.ır
ban bayramı münasebetiyle tel· 
graf ve mektupla tebrikte bı; 
lunan zevata teşekkür ve mem· 
nuniyetlerinin iblağına Anadolu 
ajansını tavsit buyurmuşlardır __ ,... __ _ 

Anharnın planı 

Ankara, 211 (l\\illlyet) - Jüri 
hey'etl Ankaranın planı hak
kında yarinki içtimada kararını 
vereektlr • 



TEPEDELENU ~ 
~-M.-t .... P. ... ~ .... A_.ı_VA_Sl_Ll_Kl_~ 

Kaz kızartması yerken 
lokması ağzında kalmış 

Ah t şu keder dolu ıztıraplı 
geceyi bir kere geçirselerdi 

Milliyelil lell'iiası: IS .. : YHA '"! 

Ali pa!JBnın bu gece çok kederi vardı 
Vasiliki söylüyor, Ali Paşa oradaydı. Kendi ini beklıyordu. 

dinliyordu. Ah 1 • . Bu ses, bu Tepedelenli sordu. 
ses! .. Seksen yaşındaki ada- - Ağoya söyledin mi? 
mm her şeye kanıksamış bezgin - Söyledim Paşa. . Uyku-
yüreğini oynatan Allahın afeti dan uyandırdnn. Ve kapıların 
değil miydi? İhtiyar Aliyi deli tarafını kendi adrrılariyle tuta
divane eden bu ses değil miydi? cak ... 

Vasilikinin sesi, mesçit kur- - Sen burada kal. Kardaşın 
şunluklannda tüneyip ağız ağza nerde? 
vererek dem çeken dertli kumru - Kahve ocağında .. 
larm sesine benziyordu. Öyle Selfo yalan söylüyordu. Kar 

Almaııayada 

Cumhuriyet 
Mildafaa kanunu 

temdit ediliyor 
Berlin, 24 (AA.) - , 'azırlar 

meclbı, cumhuriyetin mlldafaas 
hakkındaki kanun müddetinin üç 
sene daha ıemdidine karar ver· 
m!~tir. 

Alacaklılar ve Berlin 
gazeteleri 

Bcrltn, 24 t \. A) - Beri in 
matbuatı mütth.ı«ıslar arasındaki 
miizakerattan mtitevelllt vaziye-

[ tin buhranlı bir devreye girdi
p;ini, mütehassısların da bulun
makta, müttdiklerln muhtıra

sında zikredilen bazı tnlepler 
deği~tirilmedilti takdirde konfe· 
ransın nasıl bir akibctle karşıla

ş:ıcağını tayin etmek imkAnsız 
olacağını be)an etmektedir. 

Bcrlin, 24 (A. A)- Rayhls
tag mc<Jisindckı natlonalist gru 
pıı mutehas ıslar komite indeki 
Almnn murahlıa ·ı M. \ oer;l~rin 
ıstifası hakkında kabul ctti~i bir 
karar suretınde miıtcbll$lslıır 
ura~ındaki miızakeratın kesilme· 
sini tavsıye ve iltizam etmi~tir. 

Hallı hareket değişnıiyecek 
Bertin, 2-1- (A.A) - .\lali ye, 

iktısııt ve hariciye n.ızaretlerinin 
a;Akadar daireleri alacaklı devlet-
!erin dun vürud eden son teklif
lerini tetkik etmişlerdir. Hu tet
kikatın, P&ristcki Alman hev"cti 
mürahha>asının hattı hareketi 
üzerinde hiçbir tesiri olmıyacağı 
resmen beyan edilmektedir. 

den1ndan geliyordu. Derfuıdan. deşi kahve ocağında filan değil- :Fr-•adn. 
ve nurdan bir makaranın nazlı- di. Akşamdanberi ortalık yer- ll k 
ca çözülüp sökülmesi gibi •...• den srrro~up kayboluvermişti. Mareşa ı 

Ali Paşanın bu gece çok kede Kardcşı Elmasın nerde oldu-

ri vardL Gürültü_ i~~d~. geçen ~u ~elfo da bilmiyo~d~: ~e~ç Artık kimseye tevcih 
seksen uzun senelik omrunde bu lık halı onun her hangı kotu hır • 
kadar üzüntü geçirdiği yoktu. kadının yanında gecelediğini edilmıgecek 

Senelerdenberi ortalığı kasıp sanıyordu. Tabii öz kardeşini 
kavurmuş, yedi ikliın dört huca- çekiştirerek: «Bilmem meydan
ğa Ün salmıştı. Neye yarar? İş- larda yok! .. ıı diyemezdi. 
te akibet her yandan sıkışıp sı- Ali Paşa başını salladı: 
kıştınlmıştı. - Ya. • . Pekala o da senden 

Yanya kalesine kapanalı iki ayrılmasın. Anladın mı? dedi. 
KD& ..Wacekt• Yavaş yavaş kud Zavallı Ali Paşa şu saat El
retten düşüyordu. Bütün dost- masla Ağonun kiminle bulun
ları onu bıra!mnşlardı. Her biri duklannı bilseydi ... 
bir yana savuşmuştu. Üstelik ka İşte bu yalan dünyada sağ gö 
le içinde bulaşık hastalıklar da zün sol göze inanıp emniyet et
çıkmıştı. \memesi Iazımgeldiğini bununla 

Bu gidişle yanında kalan bir bir defa daha anlaşılmış oldu. 
avuç adam Yanya gibi bir kaleyi İhtiyar Tepedelenli Selfoya i
daha uzun müddet nasıl müda- zin verdi. Kendi yine Vasiliki
faa edebilirdi? Düşmana gelin- nin yanma döndü. Oh! .. oda 
ce: O günden güne kuvvetlen- şavk doluydu. Ocak çıtrrdıya-
ip topanlaşıyordu. [*] rak yanıyordu. 

bitmedi Evet, bir gün gelecek Hurşit 
Pa!!a şu canım saraylara girme
ğc muvffak olacaktı. İhtiml Ali 
Paşanın kimselere boyun kınp S d • tk 
egilmiyen başını kesip kendi el- nov enın nu u 
leriyle yaptırdığı kale bedenle- Londra, 25 (A. A.) - Amele 
rinden gelene geçene seyrettire- fırkası, mevkii iktidarda iken 
koyacaklardı! maliye nazırlığında bulunmuş 

Ah! . . Kim yann ne olacağı- olan 1\\. Snowden dUn Irat et
m kestirebilirdi? Bunun için ih
tiyar Tepedelenli en güvendiği 
adamlarını İç kaleye çekmişti. 

Gece yansından sonra da 
cSelfo Bono» yu kalenin teftişi
ne yollamıştı. Selfonun fanuslu 
Arnavutlarla kaleyi gözden ge
;irmeğe gittiği zaman Ali Pa
şanın burnu dibinde en felaketli 

·kararlar veriliyordu. 
«Silahtar• llyas Ağonun ku

lesinde idi. Tcpedelen~ bir 
şeylerden haberi yoktu. Selfo 
kale mazgallarını gözden geçir
miş: - Tekmil! haberini getir-

mit oldutu nutukta tamirat hak
kında ve yahut duyunun ı .. vı
yeslne mütealll~ beynelmilel bir 
konferansa davet edlldttJ tak
dlrcle lnglltereden daha zengin 
olan memleketlerin menfaatla-
nna lngillz menfaatlannın feda 
edUmesloe müsamaha etmlye
cetiJıl beyan etmlttlr. Mama
Ueyb demlttlr ki: 

- •Mevkii iktidara &elen bü
kO.metln, .. kl bilkO.metlerln icra
atına zaruri olarak batlı olma
sının lazım oldutu flkrlada de· 
ğlllm • ., 

rnişti. Fransa, ltalya ve diğer mil-
Nöbetçiler hep yerli yerinde lotlerln harp borçlarına milte

idiler. Hurşit Paşa ordusunda alllk Churchlll ıtııanarına nakli 
hareketsizlik vardı. kelam eden M.Snowden lagil-

Yanya kurdu, bütün bunları terenin Amerlkadan istikraz 
dalgınlık içinde dinlemişti. Son etmiş olduğu meblağları tediye 
ra kapıların Ağa tarafından mu- etmek için Amerikaya vermeğe 
hafaza edi im esi emrini vermişti. mecbur oldutu para mlkdarının 

Selfoyu Ağonun kulesine gön bu mllletlerln tediye edeceğln
dermişti. Ağa ile Silahtar İlyas den fazla olduğunu söylemiştir. 
kor!<°tan ~e~e ziyaretinin aslı Sulh ve ilim gayesi 
da ışte bu ıdı. 

Ali Paşa Selfoyu Ağoya yol
ladıktan sonra tekrar Vasiliki
nin yanına dönmüştü. Genç ka
dının dizleri önüne oturmuştu. 
Vasilikinin sazı elindeydi Fa
kat çalıp soylemiyordu. Çünkü 
Ali Pasa düşünüyordu. Bir kere 
Ağadan da tekmil haberini al
saydı o zaman azbuçuk ferahlı
yacaktı. 

Aradan çok geçmeden Selfo
nun geldiğini söylediler. AH Pa
şa tekrar selamlığa geçti. Selfo 

[*) Kuvveti dolup taşıyor. 

Londra, 25 (A.A) - "lmpra• 
torlulı: gllnD. mUnasebetlle dDn 
akşam lı.esıt bir kalabalık huzu. 
runda Hayd Park ta bir nutuk 
Irat etmiş olan batvekll M. Bal
dwlo, imparatorluğun muhtelif 
kısımlarını birbirine bağlıyan 

rabıtalardan babselmiı- ve im
paratorluğun bugllokll idealinin 
sulh ve "lllm., kelimeleriyle tel
his edlleblleceğlni söylemiştir. 

Mumafleyh, ilaveten demiş

tir ki: "lngiltere, zulm ve ltlsaf 
esasına mllatenlt ldarelerln öm
rü pek az aDreceğlae dair ta· 

b 1 n 

Parls, 24 (A.A.) - Nazırlr mec
lisi artık Fransada hiç kimseye ma
reşallılı: rütbesi tevcih edilmemesine 
karar vermiştir. 

MüstemlekAtın iman 
Paris, 24 (A.A) -Nazırlar mec· 

lis~ Fransız müstemlekltının iDıra· 

nına sarfedilmek üzre üç milyar 
franklık bir istikraz akdine me· 
zuniyct verilmesı talebini mütezam
mın bir llyıha tanzim ve tevdilne 
karar vermiştir Meclis aynı zamanda 
bava kuvvetletlnin umumi teşkil!tına 
alt kanun IAyihasının meb 'usan mec
lisine tc,·dlini de karar altına almıştır. 

istizah takriri 
Paris, 24 (A.A) - Meb'usan 

meclisi ruznameıi tanzim ettiği 

sırada 1 Mayı, gtinü hakkında ve· 
rilmiş olan istizah takrirlerini M. 
Tardiyfinün müdahalesl üzerine 258 
reye karşı 326 rey ile tehir etmiştir. 

Bir oapur tutuştu 
Bordo, 25 ( AA ) - Nevyork 

po<tasmı yapacak olan "Rousillon. 
vapurunun kıç tarafında dün gece 
bir !angın çıkmıştır. mürettehattan 
iki kişi alevler içinde kalmış, ve bir 
lombar deliğinden kendilerini atmış· 

!ardır. iki saattenberi devam eden 
ateş, kadınlara mahsus '3lonla bir 
sıra kamarayı tahrip etmişcir. Vapu
run 29 l\1ayıs olarak te<pit edilen 
hareket gününün tehiri muhtemeldir. 

Tayyare sürat rekoru 
Bourget, 25 (A.A.) - Tayyareci 

Weiss ile Girier. kapalı bir saha 
dahilinde 5 bin kilometre mesafelik 
sürat rökorunu kırmak üzre uçmuş
lardır, Rökor, şimdiki halde "Ferrarin 
Delperte. e aittir. 

Tamirat nıilzakeresl 

Parls 24 (A.A) - Alacaklı dev· 
!etler mütehassıslan malôm muhtıra 
hakkında l\t Schacht ın ileri sürdüğü 
lhtirozl kapılara karşı murahhas hey· 
eder ara;ında. olmak üzere fikir te
atisine devam etmişlerdir. Şimdiki 
halde mütehassıslar muhtelif nokta! 
nazarlann birbirine yakınlaştınnağa 

çalışmaktadır. Geçen güne bir hazır
lık ve beldeme devresi nazarile ba· 
lılabilir. 

NIUnaka'a ve kur,un 
Paris, 24 ( A. A. ) - Pariste 

lspanyol ve Amerikan Jisanlariylc 

neşrolunan " Amerika ~ mecmu
asının salıibt ve mlidtirü İs
panyol Ruizardenday işe müte· 

allik bir münakaşa esnasında iıç 

kur~unla yaralannıı~nr. 

Yeni bir buhran çıktı 
Loodra, 24 (A.A.) - Tim es 

gazetesinin parls muhabirine 
nazaran, mütehassıslar komite
sinin mesaisi tetkik edilmekte 
olan Projenin muvaffaklyetl lh

erlnl tenkis eden eni bir 

___ ,,......___! 

~ebriıniz~e loplanan ajanslar 
kon~resinin ebeınıniyeU 

Kongreye iştirak edenler bü~lin arzın 
sathına şamil olan bir istihbarat 

şebekesini temsil ediyorlar 
•••••••• Teofik kllmi/ Beyin nutku faaliyet vasıtalarımızın vasfı 

ıstanbul, 25 ( A.A. ) _ Bey- mümeyyizi olan surat ve emnl-
nelmilel müttefik ajanslar dür- yetten dolayı ajanslannızln bl-
dUııcU kongrası Anadolu zmetlerl muhtelif kıtalar ve mu-
Ajansı hcy'etı urahhasası re- telif milletler arasında mukare-
lsi ve lstanbul meb'u~u Tevfik net tesisi sahasında kuvveti 
Kamil bey atideki nutku ne git gide arımakt olan bir 
açılmıştır : amildir. 

Efendiler, 1 Murahhas efendller, Bu ga-
An dolu Ajansını temsil eden yenin tahakhuk edebllmeslnl te-

ıırkdnşl rım, size hoş geldiniz mln yıılunda içtlmalarınızın ifa 
demek vazifesini bana tevdi edeceği rölil müdrik olduğum 
etmiş olduklarından bu gilzel halde gerek kendi namıma ve 
vazifeyi yapmakla bahtiyarım. gecek, bu husustaki mes'ut te-

Efendller, Bundan iki sene şebbüsleri sizi burada toplan-
evel Vatşlıvada birbirimizden mış gDrmok şerefini temin eden 
ayrılmadan eve! dUrdUncü kon- arkadaşlarım ve dostlarım na-
granızın içtima mahalli olarak mına muhterem mecllslr.izl bir 
şehrimiz Jntihap edilmiş, ve bu kere daha selamlamak isterim. 
intihap bizde bllyQk bir memnu- Mesalnizde tatn bir muvaffakl-
nlyet uyıındırmıştı. ÇUnkll be- vete nail olmanızı da avrıca !e-
men hemen vrupanın lıer kö- menni oderlm •• 
şeslnden ve Amerlnadan gelen Tazimat telgrafları 
murahhasların lşlirakile topra
ğımızda beynelmilel bir içtima 
akdedildlğlnl görmak bizim için 
fabru mubahatı callp bir hadise 
olacak idi. Fazla olarak bu iç
tima murahhaslara memleketi
mizde yapılan muazzam teced
düt eserleri hakkında bir flkr 
edinmek fırsahnı da verecek idi. 

Bu uınumt mUlabazata diğer 
muıahazayı daha ilaye etmeli
yim Beynelmilel mahiyette olan 
bllllln içtimalara ha• ehemmiye
tten mada sizin lçtlmalannızın 
husuıt bir ehemmiyeti haiz ol· 

Konırrcnin içtimaı münasebe
tilc kongre tarafından Reisicum
hur bazrctlrrile Başvekil ismet 
pa>ja hazretlerine atideki telg
raflar ke~ide edilmiştir: 
Ankarada Türkiye Relsl
cilmhuru Gazi Mustafa 

Kemal Hazretlerine 
Dördüncü umumi konferans· 

!arını akdetmek üzre Tarabyada 
toplanmış olan miittefik ajımslar· 

murahhaslari zati devletlerine 

duğunu, Ajan•ımızın mllesslsle- en tazimkAr ihtisaslarını ve Tür· 
rlnden biri sıfatlyle iştirak et- klyemn refah ve saadeti hak-
mek ist:>rlm. Siz, feaallyet saba- kındaki temennilerini arzetme 
sı mahdulblr mıntıkaya munha· bahtiyardırlar. 
sır olmlya lıelkl buton arzın Ankarada Başvekil ismet 
ı;athına pmU olan bir lstlhba· 
rat febekeslnl temsil edlykrsu- paşa Hazretlerine 
nuz. Seivlslerlmlzin esasi ve Türkiycnin mihmanncvaz top· 
bikmı:tl .vucudu olan neşrü ve ıağında umumi konferans halln
tamim kuvvetine hiç bir şey de içtima etmekle bahtiyar olan 
müsavi olamaz • 

mütteHk ajanslar murahhasları, Efendiler, kJtalar arasındaki 
mllnasebatın harlkO.Jade inklşa- zatı dc\·lctlerine en hürmetkar 
fa mazhar olduğn bu zamanda hislerini takdim edcrlerler. 

~~.-. ... <><.-.--~ 

TaJJare ceıniJeti nınuıui merkezinin ictinıaı 
•••••••• 

Cemiyetin( 5 )aylık geliri, piyanho hariç 
(2)milyon (234)bin liradır 

Ankara,25 (A.A.) - TUrk Tay- 6 aylık varidatı arasında hemen 
yare cemiyeti umumt merkezi bu hemen hiç bir fark olmad1ğı 
gün afyon meb'usu Ali beyin riya- zikredilerek denilmektedir ki; 
setinde içtima ederek merkezt OUnya mllletıerlnlnl asil TUrk 
idare heyetinin 6 aylık mesai mllfetlnden ayıran hususiyet 
raporuyle müraklplerin tefti\I her fırsatta göze çarpan vatan-
raporunu tetkik ve tasvip et· perverllk cevheridir. Kuraklık 
mlştlr. 11\Urakip raporu cemiyet yüzünden bu sene Çlftçllerlmize 
muammelatının hesabatının ve 300,000 lira klymetlnde tohum-
lşlerlnln usule ve nizamnameye luk ödünç verimll~tir. Cemlwe-
uygun ve muntazam bir hadle Y , 

muvaffaklyelle cereyan ettiğini tin son beş aylık geliri plyıtB-
tesplt etmektedir. ko hariç olarak iki milyon 234 

Merkez! idare bey'etınln ra· bin lfradır. Cemiyet beynelmilel 
pOrunda lktlsadt vaziyete rağ- hava birliğinin Hazlrand Ko-
men cemiyetin ğeçen seneni ilk penhagda yapacatı konferansa 
6 aylık geUrl He bu senenin Hk !firak edecektir. 

~~.-....-o..>-.--~-

Meclis on güne kadar mesaisini 
ikmal edecek 

' Ankara, 25 (Milliyet) GUmrük layıhası ile muhtollt encü-
menin m..zbatası meclis matbaasında basılmaktadır. BUtçe encü
meni tetkikatını bu gilnlerde ikmal edecektir. Muhtelit encUmenln 
yaptığı tadilat aynen kabul edllecelı. gibidir.Tarifeler hafta sonuna 
kadar hey'etl umumiyede mllzakero edilecektir. 

Belediye ıayıhası da Mecliste tatilden evvel müzakere edile
cektir.Meclis on gllne kadar faaliyetini ikmal ederek tatil edecektir. 

Mecani leyli talebe 
Ankara,25 lMllllyet)- Meca- bul edilen talebeden babası şe-

nl leyli talebenin mecburi hiz- hlt olan veya kimsesi& olduk-
metlcrine dair kanuna lllve lan resmi vesikalarla ispat edl-

dl !enlerden şahsen bir taahilna-
edilen madde aynen şöyle r: me alınır. veya ayrıca kefalet-

•· \uatılm mekteplerine ka- name alınamaz. 

Gece sabaha doğru Istanbul 
karanlıkta kaldı 

DUn gece sabaha doğru saat iki ile Uç arasında fabrikada 
çıkan bir arıza yüzünden elektrllı. cereyanı lı.esllmlt ve şehir bir 
müddet zulmet içinde kalmıttır. 

Bitarallar ve Yunan sefiri bariciJe~e 
Ankara, 25 (Milliyet) - Vunau sefiri M.Papa ile mübadele 

erler· 
Türkiye - Bulgaristan 
Uzlaşma muahedesi dün 

mecliste kabul edildi 
Hariciye Vekill•i•kf ·~emleket artı" 1 
sındaki dostluğu mecliste anlattı 

·ıs>" Ankara. 25 (A.A.) - Büyük ra bu hususta bir kelime 1 ııt· 
Millet Meclisi bu gün saat on ve tekrarına lUzum kalmaflllŞ y 
dörtte reis Vekili Refet beyin Benim burada arzedeceğiıtl ~ 
riyasetinde toplanmıştır. Mua- büyük meclis arkadaşlarııtt jJet' 
mele vergisinin birinci maddesi- huzur ve tasvibinize arzed r 
nin tefsirine dair Başvekalet tez muahedenin işte o hislere ~ 
keresiyle maliye encümeni maz gun olarak tanzim edilmi~ 01 e~ 
hataları kabul olun--nuştur. Tür ğunu ve iki komşu milletın fil )'il 
kiye cumhuriyeti ile İsviçre hü faatlerini karşılıklı bir anls 1' 
kfımeti arasında imza edilen uz- ve idrakinin neticesi olara~ 
laşıma,adll tesviye ve tahkimmu pıldığını ve onun lfıtfcn rn~ 
kavelenamesi ile hükfımetiınizle celiyetle ve tasdik buyrulrn j)Jı' 
Bulgaristan arasında akit ve im arz ve istirham etmektir. F ğll 
:<a edilen bitaraflık uzlaşma, ad- kika yeni Türkiyenin doğdıl ır 
11 t;,wiye ve hakem muahedesi- gündenberi mütekabil maJıV; 
rıin tasdikine dair kanun Iayiha bet tezahürlerine şahit ol~ 
!arı müzakere ve kabul olunmuş muz Bulgaristanın daha Ç ·df 
tur. Meccani leyli talebenin mec hükftmeti zamanındaki hart ~ 
bur1 hizmetlerine dair olan ka- nazırı M. Pavlof ile başlıY~f 
nuna bir madde ilavesi hakkın- son senelerde şimdiki ha~ 
daki kanunun birinci müzakere- nazın M. Burof ile kısa o . ı 
si yapılmıştır. Meclis yarın saat na rağmen gittikçe artail bit r 
on dörtte içtima edecektir. mimiyetle tevali ve teke~ 

Ankara, 25 (A.A.) - Hari- den mülakatlanmız veba~~ 
ciye vekili doktor Tevfik Rüştü M. Liyapçef ile bu muahe. '/. 
bey Büyük millet meclisinde imzası münasebetiyle tea~ Jf. 
Türkiye-Bulgaristan arasındaki len telgraflar iki komşu ~ 
bitaraflık, uzlaşma, adli tesviye ve milletin arzettiğim ~gr 
ve hak muahedesinin müza- menfaat ve hislerinin o!dıl fi 
keresine başlanmadan evvel a- bi aramızda müşahedesi?.e 1,1 
tideki beyanatta bulunmuştur. sat bahşolmuştur. Bu giiJI ~ 
Arkadaşlarım. Büyük Türk mil- belki de bu gün Bulgar_So ;o;ı
letinin arzu ve ihtiyaçlarını o- yasında bu suretle tetlok #, 
nun menfaatlerini herkesten ev- mekte olup iki hükfım~t .r.l~ 
vel görmesini bildiği ka- sebetleri için olduğu gı_b~ çil' 4' 
dar onların ifadesini de kan sulh ve müsalemetı 1 ~ 
herkesten eyi bilen Büyük faydalı bir eser olan ~ 
reisicümhur hazretlerinin de için müstaceliyet . ·pi 'I 
Bulgar gazetecilerine Türkiye- ve onun tasdik ve tas'lllb~cll' 
nin Bulgaristana karşı hisleri bul buyurmanızı tekrar rı 
hakkındaki beynatlanndan son- rim. 

M r 's' • =ıır . :açak slğara k111111,flf! 

~.' .ıne aı bıt!~;~::do~~z(~~dfr:; 
lr e Sırı çak sigara kağıdı yaka a , 

Ankara, 25 (A,A) - Muamele 
vergisinin birinci maddesinin tefsiri 
hakkındaki mazbata berveçhi addir; 

Madde 1 i\luamele vergisi 
kunununun birinci madde>! dahilde 
imali kuvayi muharrike ile mütehar· 
rik sınai mü«scselen!e kaydile tak· 
yir eylemiş olduJl"u halde hariçte 
imal edilen m~eler hakkında hiç 
bir kayt zikredilmemiş hulundujtun· 
dan mutlak olarak her ne ile imAI 
edilirse edilsin ithal edilen mamul 
maddelerden vergi alinması IA.zımdır. 

Teşviki sanayi kanununun birinci 
madde_>indekl tarif sına! müesselere 
ait olduğu için imM keyfiyatine ölçil 
tutulmaz. Tatbikatın ne yolda oldu
ğu hükumetten sorulmuş hariçten 
geldiği taktirde bilcümle mamuller
den Ye hatta zeytin tanelerinden 
vergi alınmakta olduğu bildirilmiştir. 

Arzolunan sarahat dolaylsile hariçten 
giren tuzlu balıklardan da vergi ılın· 
ması muvafık olup tefsiri icab eder 
bir cihet göri!lmemiştlr. 

Madde 2- Muamele vergisi ka
nununun birinci maddesi sıgonacılık 
edenlerin ifa eyledikleri muamele 
sebebile denildiği içindir ki Maliye 
veklleti tezkeresinden hariçten gele· 
cek pirimlerden vergi alınması li!ıu· 
mu müdafaa olunmaktadır. Dahilde 
ise ilk sigorta rouamele;;i del•yı>ile 

vergi alınmış bulundup;undan mü 
kerrer sigorta muamelesinin de 11er
glye tabi tutulması muvafık olmıya· 
cap;ı \!aliye vekAletlnce kabul edil
mektedir . .\luamele vergisi hakkındaki 
kanunun birinci maddesi mucibince 
vergiye tabi tutulan asıl sigona olup 
mükerrer sigona ise başka mahiyette 
bulunduğundan ve mahiyeti itibarile 
muamele vergisine de tabammOlü 
olmadığından tıı.;vlr edilen üç halden 
hiç birinde madde şümulü dairesine 
girmiyeceğlne encilmeniınlzce ekse
riyetle karar verilmiştir. 

Bu fikri teyit etmek Uzre şu ile! 
noktanın illvesi faydalı görülmUştilr. 

f, llUkeJrer sigorta muamele· 
!eri hemen her devlette ve hususile 
kendi kanunumuzun tedvini esna· 
sında esaslarına müracaat ettiğimiz 
lsviçre kanununda da bu kabil ver
gilerden muaftır. Bu muameleler 
beynelmilel bir mahiyet arzetmektedlr. 

2- Şayet mükerrer sigona mu
amelelerine vergi tatbik edilecek 
olursa bu yolda muameleler memle· 
ketlmlze girmiyecek ve neticede 
zarar görecejl;iz. Arzolunan bu mUta· 
laalara ve kanunun sarabetlne binaen 
tefsire lüzum olmadığına karar ve-

Nafi yağmurls~'ıd,!; 
Yozgat, 24 (A.A.)-: <f'ğv· 

denbı!Pi mebzul ve nafı 
lar yağmaktadır. 16 

Mahmul Muhtar P~ıJıi 
Ankara, 25 ('<lillivct) .;.ıa• ;oı' 

Muhtar p•şa. ken.disinl_ mu bit Jl~ 
sadıle meclıs rıyaseııne b•tP'ı 
ğöndtrmi~tir. l·:ncümen m•~.~ 
müzakeresinin ınccliste ge 
neve tehiri muhtemeldir. . it 

Berlin sefirlıJI ~ 
Ankara, 25 (Milliyet) p<!ill #" 

sefiri Kemaliddin:ı>a~anıu te ti 
yanlışıır. ınrft ı 

Rüsunıatın nı0 _ ıı0"' 
Ankara, 25 (;Vlill!yet) ıet Jtı~f'-

0cor 
mat idaresinin alacağı m~,.I 
ve Alman şirketlerıne 1 . "h•· .... ~ 

'A.~;;;~iıaJı ' 
----=- ıı 11( 

AfganistandB '/ 
rılıyor gıtl J , 

--- I ___ ... (~fsfaflfıtJ , JJ/ 
Londra, 24 . . ·lfiflf &" 

Delhiden • bitdırıfdt,, 
Amanu/lalı 
Han Bombay 
isi ikametinde 
gitmektedir· :ı 
maiyyetindr. u- 1 

fak bir kuvref- . 
le Bulucisfa,: \ 
hududuna va ·ıl \ 
olmuştur. . 

/ngilteredekı . 
telakkiye göre ,,,onnıt4~ i 
A m an u 11 ah . Atobile/i~tlfı 
Hanın çekilmesı . tflacıı 

i blf 
sında umum cekfİf· , ~ 
sebebiyet vere • sıonbıtl, 58 ,.ı 

Londra, 24 /(ro//(l pi 
Amanullah Hon •

1 
//oh h

011 .ı•, 
ile biraderi fnoye u ,4/1 11 ' 

halde habersizce /JZeriP %''~ 
. hudııdll 

Bu/ucıstan . elfll ş ıs/' 
mon mevkııne g 11,,,ek ,il 
/eri Avrup0Y01k:rrıetl kt ıı' 
HtndiSlan ht ık voP~ 
Hindıstanı geçer tiıiU""':.J 
uure olr ıımon~ 
tr lilrll /rOlllY 
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İN ŞEHIRVE MEMLEKET HABERLERi 

~ti~ 
~alata~a cinaJet 

1~11 ~asan karısı ile üvey 
tııını kesme~e kalkı~tı 

Onn sabah sa:ı onda Galata· 

1 da bir cinayet olmuştur. 

1 Olı marangoz Hasan evlldlr. 
~~ Gaıatada ."-eyylt yokuşunda 
'· apartmanda oturmaktadır. 
•ıt d e llvey kızı vardır. 

' Fakat Vanlı Hasan karısı 
1
1 kavgalı olduğundan iki ay· 

.;..~ bert evine uğramamaktadır. 
uUn sabah Vanlı Hasan, ak· 
ııı ~•mdan kalma sarho' kala 
~ karısının yanına gitmiştir. 
) •an hemen karısı ile kavga· 
' ba,ıamıştır. 

1\ 11ısan karısını döver, bunu 
' •z görtır usturasını çeker, ••r ' ~, ••ını boıtaı:ından kesmcı~e 

!lar. 

ı, llu sırada, Hasanın üvey ,, 
ı_h araya girer, Hasan kızı 

1deyı de yaralar. 
\Yaralıların batırı,ması Uze· 
14 t etraftan yetifllerek bu azrın 
~nı Yakalanır. Yaralılar da 

1•neye kaldırılır. 

l f.antoma Mehmet 
"\1~1'on hapishanesinde yatan 
lıQ •ntoma Mehmet af kanu· 
~t dan istifade ederek serbest 
'\t •kılııııttır. Faatoma Mıbmet 
ıı/nnıek için ıstanbula gelmek 

'ttndedJr. 

rı liııaat zasgona diiştü 
'de~kpaşada jandarma lmall· 
' •nesinde yazıcı Ahmet 
1 •lizasyon çukuruna dllfmllf 
•tırca yaralanmıştır. 

/( 
ı/"aryayı kogalarken •.. 
1\'.llıkıiyüııd~ Kurha~alı<la otu-

' n Refik llcvin hizm~tı;M ., . 
1~ ~· k:ınarvu k.ak,ini tcmizler-

tııı "ıııyı açık bırakarak ku~u 
ış kuş ta \fustııfıı lkvln hl

•,, hahçesıne uçıırak bir agaca 

\ 'lııı:tur l lakkı derhal du\·~r· 
"ti "varak. ku~u bahçede ko . 

:ıı'l'>·ı . ki . . .. ,, çıı;e · crı ı,1~ııemc.,e 
ıı 

1
. ~ca, \l ustafa K. 'le zevce-

' lcılı~ 1 !. 1 lakkıyı yakalııını~lar 
11 tııı% hir >urett~ dii\ diıkten 

, kttpı dı~arı atmı~lardır. 
~~il// it eliyi ugutmadıgı için 
ı\ •uık . 

ı ~il "Ylindc l l~nıana~ıı ma
esındc oturan l\oço gece 

"da 'ıın ,11 :'iOnra piyano vt: J!.:ra 
ı. Çal•r;ık mnhallelivi U}'Ut· 
~ 1 nd -

~ an polısçe yak:ılanmı~tır. 

~"" ..... --l> ld 
/ bıçagi/e yaralandı 

'\ •k. 
~~ l\yundc \"ojturthanc >0· 

''nda 'h f ta~ oturan '' met e . 
. 1 acı Xııri d. ;ıilcvl bir 

'en ıu 
1 

d<ılavı kaw;ııya tu · 
~ ar • • · 

, J\;l\ga csr't'ındıı Ah· 

', lıliv.· bıçıık çd.en Nuri 
, ,, liııın d•ırt parma~ını 

i 
düşerek öldil ~ lltı•ıı 

~ 'I j 
)] ~'." l\trcmıtçi \hmet 

·•lle,inde .ı numaralı 
••t· -a ' a:ı \urlanın kızı 

) 'WI fla l"" 

ı~ h ":ıdinka pencere 

i "Rlaıııııı~ ıptcn bahçeye 

•n~ k(ıp:ırak düşmlı~ bi
, ~ ha,tancn nakledilir 

~. "'lı tur · 

t'- ~ ıırk -
\ ıijı adaş arasında 

·ı~a . 
,, \, rıı~~cl:ı '•turan ( ;ıılip ile 

.. 1. 'arhıı~lukla kavj(a 
< ı · >trın· ı 

ır I~ 1 >t\aklıı yarafa. 
U 'ı 1 

k;11 ~acıyı ayırmak 
•! aJc c 1 

' en 'erbcr i\Justafa 1 :ıcaA 
~,. -..•ndan aıtır surete 

''"ı! lı ~ hastaneye kaldı-

il.----"'• •lrıi 
de O/!nedi 

1 lır- •r·ıJ 
J lt l ' ı <ıto"lıı\ılf ~O· 
~ tıır. ak ·••ııde garaı bek-
< 1 lk ~. . 

yukruı c çarpa 
ctt-n ı. 

I ~·~~ııı mı~ıır. 
ltı 

f!/ Sİ/;ih 
ı 1 1 

Memlekette 

Gazi abidesi 
----~ 

Adliyede 
Neclayı çiğniyen 

Ankara ve lstanbul- Şoför Ekrem mahkeıne 
dakinden daha aza- kararile tevkif edildi 

melli olacak ... 

İzmirde Büyük Gazi Bulva
rında rekzedilecek olan Gazi 
Abidesi için yakında Belediye 
tarafından bir müsabaka açıla
caktır. 

İzmir Gazi Abidesinin Hey
keltraş M. Kanonikaya yaptın! 
maya ca,\:ına muhakkak nazari
le bakılmaktadır. 

Abide için Vilayet bütçesine 
100,000 lira, Belediye bütçesine 
de 50000 lira konulmustur. 

Evelden de mevcut olan pa
ra bu miktara ilave edilecektir. 
Yakında açılacak olan müsa

bakaya bütün dünya san'atkar
larının iştiraki için icap edenlere 
mürasaat olunacaktır. 

Gazi Abidesi; Ankara ve ls
stanbulda şimdiye kadar yapıl
mıs olan heykel ve abidelerden 
çok mükemmel olacak ve İzmi
rin büyük Müncisine karıı bes
lediği layezal şükran hislerinin 
tercümanı olacaktır. 

~aarifte 

Mektep kitapları 
Eylula kadar hazır~ 

lanmış olacak 
Devlet matbaası yeni llıe 

kitaplarını hazırlamağa başla

mıştır. Bu kitaplar gelecek dev
reye aittir ve Eylüle kadar 
hazır bulunacaktır. 

Matbaaya il il.ve edilecek olac 
yeni büyük binanın inşası tah· 
slsat olmadı~ından tehir edll
mlttlr, 

Devlet ınatbaasının Avrupa
dan getlrttlğı yeni maklnalar 
yerlerine yerleştirllmektedlr. 

Romen talebe gitti 
l'Yeiki ıtlııı ıchrimiıc )('elen 

Romen nıektelıi :\!isine mensup 

11 O talebe reisleri C'eııeral her 

eskıınun riyıhctıııdc dun Yuna

ni,rnn:ı hareket etnli~lerdir. 

Romenler \tinaJa hir gıin 

kalacaklar ve oradan da :'llısıra 

gideccklenlir. 

Romenler \lı-ırda bir gıin 

kaldıktnıı """"'avdet edeceklerdir 

Ticareti bahriye mektebi 
Tkarcti hahriyc mektebi hu 

senı: ıslah edilecek Ye asri bir 

hak Hra~ edile1:cktir. 

Bu sene talcht:nin :-t.'.lj ~dr

mcsı ı,ın m1Jtur ve yelkenle 

tahrik edikhllcn bir kotra alına
caktır. 

JJJekteplerde imtihan 
DarüHılnun ve şu•harında, 

sek mekteplerde ımrıhanlor ı 

ra.~da başlayacaktır. 
Yalnız l lukuk fakülce,ınin 

hanim dün b•şlamıştır. 

yilk
haıi-

iınti · 

Liman ,ırketlnde 
fstaııbuf Liman ~irkt·ti hey eti 

umumiye;! '2 haıiranda toplana 
caktır. 

Zehir lçmi' 
saınatvada oturan Sahure H. 

ailevi bir schtpten dolayı ten 

turdiyot i~erck intihara kalkı~mı~;a 

da hayatı kurtarılmıştır. 

Kuma' çalarken 

Mehmet namında biri Karaköy 
t?;Umni~unden bir top kumaj 

çalarken yakalanmıştır. 

Poll.9e bina 

Bcyazıttaki mulKa maliye neza. 
reti lıina,:nın polis mıidirl~ e· 

tine rnhsbi ı,in tekrar Dabtliye 

vek;\lctinc müracaat edilmi~tir. 

Bir otomobil pBr('a/andı 
) )Un ak~am ~aıc yedi rı<l<l~lcrınde 

~olor ('t!mılin idıre ... indeki oto· 
mobil Taksimd< joförün sarhoş nl· 
ma,ından bir dire~e \arpmış ve arı 

ha hurdahaş ofnıu;-tur. 

( >romohilin içinde hulL111an ser
ınoı .terden 1 )e;pina aj!'ırca 1oför ve 
Mırık hıfifce ~xrnl:tonıı,lardır, 

harırırke11 
Karaköyde güm· 

-
lımail Ekrem isminde bir ~· ıiiır 

Necid isminde bir kızı çijl;nemiştl; 
~oför ü,·üncu l<tintık Mkimlijtl tarı· 
fından dün tcvkıi edlimi~tir Şoförün 
biçare kızcaıı;.1.1 tekerleklerin ara>ın• 
aldıktan sonra .,6 m~tro da sürlık1e

di~ı anlaşılınıştır. Fıciara ~ııhit olan
lar otomobili ııılamak ye camları 
kırmak suretile parçaladıi!;ı hıçareyl 
sürükleyip götüren şnförii durdura 
bilmişlerdir. Şoför hu esnoda bayı
lıncaya kadar da dayak yemi$tir. 
Mahkum, faciaya sebehivet verdlkıen 
sonra derhal ne için durm1dıi!:ı hak
kındaki suale ~a~ırmı~tım! ceva-
hını \ermiştir 

Nezihe H. daııası 

\'<tim çocuklar namını seyyah 
vapurlarında ıapılın s:ıtış hasılaanın 
mahailıne te.lim cdilmedii!:i iddiasile 
Kadın hirlij!;miıı sabık reisesl aley
hinde açılın davıy• l!nümüzdeki 
<;ar~amba gunu üçüııcu ceudı de· 
\'&m olunıcaktıı 

.'iezihe l laııımın ,·ekili KeÇeR 
cel~ede bu ılaranın yetimlere iane 
toplayın heyete teslim edildlp,ini 
süylcıni~ \'e o z.ımın bu komisyonda 
bulunan ;r.c, attıı hu husu~ta n111.\ft .. 
matın~ mür:tcaitt cdllıncsini talep 
etmişti. l\u seheı>ledır ki mahkeme 
sabık Yali l(•>it, miıleni, Sıit \ e 
J.:min .\ii hevleri ş•hlt olarak dinle
vel:cktir. 

Mahktirn ı•e 111evk11fların 

bir müracaatı 
,\f \C tecil kanununun lstınbul 

.\lüddei unıumiliğine ıcbliğinJen 
sonra şehrımlz hapb•nelerindekl 
maznun ve me\·kuflardan yarısı ser· 
he:'c lıırakılını~tı. \f ve tecilden 

l<tifade etmiyenler de Reisicumhur 
l l•zretlerife Bü,·ük ;\!illet l\leclisi 
riva..:;etine bir te1j!;raf ke~idc etmi,lcr, 
lutüf ve şefekatın kendılerinede teş

milini rica e\ lemi"Ier<llr 

Bal'onun tenezıOhii 11 
mayısta yapılıyor 

Baro ,_za.,ı dün ()~leden sonra 
topl:anırak. H<tronun bu !'>cneki tenez· 
züh\Jnün ne zaman, nerede ve ne 
~ekilJe yıpıima,t l•1.ım)(cldip;i hak · 
kınd;ı uzun uzadıya J(OrlijmÜjlerdir 
Neticede tenezzühün ;l I m:t\·ısta 
)·apı\ma..;ı, fakıt )·erinin ve şek1in1n 
tayininin inzibat meclisl ıtz:t"lını 

bırakıln1a;;ı tıharrur etmi~tir 

Zabıt katipliği imtihanı 
bıanbul mahkemelerine musaba

k• ile zabıt k~tihi ahnac•jtından me
murin kanununun 4 ncü maddesinde 
yazılı ~craiti haiz ve C\'l'&kı müshitei 
rc:'mİ\ ~terinin lstanbul \dliye encü 
menine tevdi e\Jemi? ofanlilrın imri 
hanlaıcra edilmek üzre 28 ~ 9~<1 to· 

rihine mus•ılif '\alı günü .'!it 1.l,;10 
dı mezkör cnclırnene mlıriicıtıdın. 

Adliye vekili 
M. Esat Beye ziyafet 
Mektepten mezun olmı
yan hakim kalmamıftır. 

J >aniltliııun 1 lukuk talebe 

cemiyeti tarafından ~chrimizde 

bulunan Adlive \ "ekili :\lalınıut 

Esat hey ~erdine dun Tıırku 
'azda bir ı;aı ziyafeti verilmı,rır. 

\ ekil hey saat lıc~tl' ça yıt 

gelnıi: 'e 1 lukuk fakültesı mu

derrb \ e talchekrı tarafından 

istikhul edilmi>tir. 
. \lahmut ı·:.,,~t ile\ mu,lerri>ler 

ve tıılche ile uzun müddet haspu
hal etnıi~tir. \ ' ekil hey ) eni ka· 

ııunlara Ye adliye t~:kilatımtza 

tem•> ederek ıunları siiylemiıtir: 
Şuphesiz ki mahkemelerde 

hakimi mllı;temi usulü hakimi 

münferit ıısulııne tercih edilir. 

Fakat bu tciki\ı\t için mektepli 

hakimlere ihtiyaç vardır. :\lıiha· 

~irlikten lıakimli~c \nksclmi~ 

:ıdaınlarla hakimi mllı;temi usulti 

tatbik etmekten mektepli mıin· 
ferit hakimlik te~kil etmeyi ter

cih ettik. Bu suretle tckaiide 

sevkedilen mektepsiz hakimlerin 

yckt\nu (7011 e balig nlınuıtıır. 

\ekil bcy ı bundan sonra dok

tora sınıfına, yeni kanunlarımıza 

temas ctmhtir. 

Bundan ;cınra 1 luJ..uk fakııl 

ıalebtleri ııden 

\lrnı L>eylc· 

I· ahır \'e 

hirer nı •uk 

Villlgette 

Tef/iz işleri 
H. Mehmet bey 
Ankaraya gitti 
Bir müddette ' beri ~ehrimizde 

iskan muamelatına lıaknn lsUn 
umum müdurü llaoı l\khınet bey 
1\.nkara~ a ~itnıı~tir. 

1emllk ve JJfallge nıüfetti~i 
l·:mlAki milliye miıfcttl~i .\hmet 

Bey. \laliye 'ek:\letince tdfi komis
yonlarına mı·nıu r edilmi~rir 

\'ll!yettckı telfiz koınısyanlanna 

memur Dahiliye Vekı\leti tasarruf 
umuru müdürü En\'cr Beı-, Ankar•ya 
gltmi;tiı. Yeıin< ;abık S;msun iskan 
müdtiru h:eınal Bey, memuren gel
miştir. 

Çatalcada teftiş 
C'at.ılcada teftiş yapan \'ali vekili 

\luhiddin Hey şohrimize dönmiijtür. 

Nüfus ınüdürü 
'.\lezun bulunan nüfu; müdürü 

l lilmi Uey, diln işe başlamıştır. 

Trakgada tefllş 
Kırklarilimle refti~atu p,itıııış olan 

l\1iilkiye mü(ettııi lınadcttin bey, td
tişatt bitirmiş ve şehrimize gclmi~tir. 

Müteferrik H. 
Plrisle bir Türk geociaiı ıııuHllakiyeli 

Cüzel san'ıtlar akademi•i mimari 
~ulıesinden birincilikle mezun olup 
Maarif VekAleti tarafından mble· 
kindeki bil~i,lni ıevsi mak•a<lile 
,\vrupaya giinderilmiı olan Serl!t 
1 lakkt beyin l'aristc Cron l'elede 
yakında açılacak olan me>hur "ilk 
bahar j(\lzel >an'ıtlır Mcrl(isi" için 
hazırladığı iki eıer Jüri heyeti tora 
fındaıı >er~ye kabul edilmiştir. 

Ticaret Odaları kongrası 
llevnclmilcl Tic.,ec odaları ı. .. n

g-rı:>ı -8 cenımuzda t\mistcrdanıd:ı 
toplanacaktır 

lstanbul Ticaret odıl•nnın tla 
iştiraki muhtemeldir. 

Gayrı nıiibadlllere tevziat 
Vunanlstanda ertılakl olan 

gayrı mllbadlllere bayramdan 
evci mUbim miktarda tevziat 
yapılmı~tır. Bu tevzlattan Garlli 
:frakya Türklerinden (20) dosya 
sahibi de istifade etmiştir. 

Yakında diğer emlak sahip
lerine de tevziat yapılacaktır. 

Deııiz hanıamlan 

Havalar fevkalade ısındı-

ğından hazirandan itibaren de
niz banyolarının açılması mu· 
tasavverdlr.Florya ile Altınkum 
plajlarında şimdiden hazırlık· 

lara başlanmıştır. 

Zeki Pş, lzmirde 
Epeyce zamandan beri Av· 

rupada tetkikatta dulunan umum 
Jandarma kumandanı Zeki pafa 
hazretleri, Asiye vapurlle ital· 
yadan izmire gelmiştir. Zeki 
paşa bayram mllnasebetlle, 
Karşıyakada Alaybeyindekl ha· 
nelerinde efradı aile~lne misafir 
kalarak, bir kaç gün sonra 
Ankaraya hareket edecektir. 

Akit 
'l'ırhala t.:~r:ıfındaıı Pa~iiko zade 

ınerhunı i\lt!r.:ic hey kt:riınt'~i .:\le\ hi
be hanım demlile kırmctli ihrac&ı 

tuccarlarımızdan 1 l;,,an zade :\1eh
met Cemil bey efendinin nik~hlan 

2.J ;\i;an 92<1 Pcrjenlıc ~ünü Beyo~
Junda l'armakkapuda Sofy•nos Apar
tımanındaki ikamcqı;Ahlarında hir çok 
ehibh•iarının huzurunda icra kılın-

mıştır. 

ederiz . 

'J'arafe\'nc saadetler tcıntnni 

nutuk irat ederek ~unları sörle

mi~tir. 
!\luhtcrenı profc,iırlcr, genç 

arkada~lar! ~u bir i ki saat 

zarfında kcndiıııı ruhen 

ve nııınen yl!kseimi~ buldum. 

Bir !!,Cn<; arkada~ hakkında 

taltifkAr sö1.lcr siiyledi. Te~ekkür 

ederim. \k\ zuuhah, i,Jer benim 

dee;iL nıeıhup 11ld11~umuz asil 

Ttırk nıliletinindir. Benim rolüm 

bir i~d rntandaıın vazifesinden 

ibarettir , \sil demokraside ga

yem hir tl!rk 'atanda~ı olmaktır 

1 lepinizin tah,ilinizi ve 

mıHaHakiyetinizl heklcyuruz. 

1 lep benber ıdak·t yolla~ırJa 

•rk•d.ı~ça .,:alı,acap;ız. 1 
•uıır 111dlt edfle 

Emanette 

Barenı kanunu 
Bu sene Emanette ~e 
tamik olunacak ını1 

Barem kanununun Şchremıı

netl memurlarına da tatbiki i~in 

tetkikat yapılacaktır. 

Bu tetkik:ıt neticesinde ma&~ 

faslında buyuk bir fark olmazsa 

kanun cylulden itibaren Emanet· 

çcdc tatbik edilecektir. Bu far · 

kın 100 - 200 bin lira araoıııda 

olması muhtemeldir. 

Deniz hamamları 
Emanet deniz hamamları k;\

milcn ihale olıııımu~tur. l lamam

lar 15 l laztrana kadar hamam 

yapmıyan mllteahhitlcrin muka

velesi l'esholunacaktır. Bu sene tle 

hamamlar sala~tan yap<lıyor. 

Elmalı bentleri 
l·:lmıılıda yapılan bendin in~a~ı 

bitmı~tir. Şirketler komiseri \lu

zaffer bcv, hendi tefti~ etıni~tir. 

Bent hu hafta teslim alınacaktır. 

ltlısat ba1ranıı 
Cümrü~ kanununun lalhiki gününün 
bayram ya~ılması için le~ebbüı var .. 

Veni gümrük kanununun 8. 
M. Meclisinde mUzakere edil· 
dlğl gUnün iktisat bayramı lttl
haı: edilmesi için lzmir yerli 
malları Cemiyeti teşebbllslltta 
bulunmaktadır. 

lbtanbul sanayi blrliğlde 
aynı fikirde bulunmaktadır. 

Bu hususta blrllk katibi u· 
mumlsl Nazmi Nuri Bey bir mu
harrırimize demiştir ki: 

- Biz bu fikre mıızahlriz. 
Ankarıtya gidecek hey'etlmlz 
bu mesele için tefebbllsatta bu
lunacaktır. 

Muamele vergisi 
Sekiz kişilik heyet 
yarın Ankaraya 

gidiyor 
Teşviki sanayiden istifade e

den fabrikalardan muamele ver 
gisi aiınmaması ve buna muka
bil verilmekte olan primin kal
dırılması için senayi birliği An
karaya Pazartesi günü bir hey' 
rt gönderecektir. 

Ayni maksatla İzmir Sanayi 
birliği de bir hey'ıtt gönderecek- . 
tir. ı 

Bu iki hey'et müşterek teşeb \ 
büsatta bulunacaklardır. • 

Alman ,çeflri 
.'\iman seliri \ 1. '\&d»lni Anka· 

rıy:ı J!İtıni~tir 

Müııetıverler kongra.çı 

lzmlt mebusu Reflt Saffet 
Bey, Mllnlhte toplanacak olan 
Beynelmilel münevverler kon
grasına iştirak edecektir. 

Maliye müsteşarlığı 
llavinlc! vekaletine tayin edilt:· 

ceA"i söylenen .\inliye müsteşan \ii 
Riza Bcvin ':erine Ru:-'uınat umum 
müdürü. lh,a'n llifat Beyin ıı;etirile· 
cı:Ai haher :ılınını~tır. 

Cümrük umum müdürlüğüne do 
e~kf petrol \"e ~eker inhi~ır müdürii 
Lılrfi lleyiıı ıavini muhtemeldir. 

Gümrüklerdeki eşya 
~imdiye kadar devlet devairl 

namına gtimriıklerdeıı geçen c~ya 
nııı hevaıınamesi ile muayene 

arasında çıkan farklar Cezayı 
nakdiye rnbi tutulmakta idi. 

:\!aliye 'cUleti hunu kaldır
maıı;a karar vermi~ Ye giımriık
lcrc tebligatta lıuluıımu•tur. 

( ;umriıklerde kalarak hazineye 
intikal eden sahipsiz e~yanı~ 
musait ~eraitlc satılması takarriir 

ctmi~tir. Cllmriık memurları ara

sında lıahii~ alanlar bulundujtu 

yazılmı~tı. C:uııırük Ba~miıdtirU 
böyle bir yıılsıızluk Yukuhuldup;u 
anla.ılırsa ltlzımgcfcıı takihııtın 

yapılscaıı;ını sii)·lemi~tir. 

Koyuıı gelmeye başladı 
Son gun'c .. de ~chrirnizin korun 

mıvA.rcdıtı artmı~tır. 

1 lı\ \'in boısası komiseri K'emı .. 

lettin bey, '5 gun sonı a \nadoludan 

dan faz'ı "'"" ırcJ,.ceJ;ırl. fiatların ---· 
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Ekonomi 

İktısadi tenvir isi 
' 

Ajanslar kongrasının Istanb1.ıl 
da toplanması münasebetile 

Cihan efkil.rına hlikmeden mühim telgraf ajansları nıemlekctı· 

mlzde kongra akdediyorlar. Bu kongranın Bogaziçi sahilinde ılUn
yanın en gllzel mevkili oteli içinde toplanması biz Türkler için 
şüphe,lz az memnuniyet verici hadise deJtildlr. 

Hatırasını gerllerde bıraktıgımız ve türkiyenin bir frenk tabirile 
cihanın " münakaşa elması ,. oldujtu karanlık devirlerde bö)le 
hndlseler olmazdı. O zaman, Türkiye kabuğu içine gömülmilş 

böcek hayatını sürerdi. Fakat bu gUn Türki}'enln, değil cihan 
hareketlerine mllmesslllerle iştiraki, hatta, tllrk topraklarında 

clhan kongralarının akdı dahi tabii görülüyor. 
Değişen vaziyetlere dejtişen usuller lil.zımdır. ilmi olsun, ikti· 

sldi olsun, kongraların aktedildikleri memleketlerden iştifuJe 

ediyorlar, zamanın mllhlm silahı olan propaganda kuvvet'nf 
seferber ediyorlar. ilmi, iktisadi kongralarda cari olan ve tabii 
görülen bu teamül, ajanslar kongra ·ında en flddetll bir zaruret 
değilmldlr ? 

Memleketimiz yeni bir hayat yolu üzerindedir. Bu yolun bizi 
nereye götllreceğlnl biz pek lll bili}'rouz. Çizdiğimiz hareket hattı 
bizce çok iyi malQmdur. Llkln garp için öyle mi? Garbin uınuml 
fikirlerini aksettiren garp matbuatının hepsi de, üstünde mncahit 
gibi yürDdllğllmllz yolun hangi yol olduıı;unu biliyor mu? Gitmek 
istediğimiz mUntehoın nasıl bir münteha olduğuna vakıf nıı? 
Hayır, hlll ecnebi matbuatı içinde bazı yanlış dlişllncnlerl, tetkik· 
siz hükmedenleri, istemediğimiz şekillerde zehap bc~leyenlerl var! 

O kanaattayızki, blltlln bu yanlış muhakemeleri, tetkiksiz hfl· 
kllmlerl, lstemedlğlmlz zehapları yok etm~k. tongra esnasında 
verllecek bir kaç tenvir koferan ... ııe kabildir. Memlelıctimlzln ikti
sadi vaziyeti nedir; 1ktlsatca lnkişafınıız için ne yapıyoruz, ne 
dü,ünüyoruz; gümrüklerin yüzde on artmuı nedendir; hayat fi•· 
halılığı nakadardır, ve niçin bu pahalılık iktlham olunuyor ribl 
ecnebiyi fite bakışta en fazla alakadar eden mahdut bir iki canlı 
mes'ele vardır ki, bu mes'elelerln açılması,lzah edllmesl dlnleyenl 
batıl zehaplardan kurtarır, memleketimiz • hakkında ikinci elden 
değil, birinci elden mUsbct malilmatın yayılmasına hizmet eder. 

Tenvir konferanslarında anlatmak isteyeblllrizkl, TUrk mille
ti hiç bir milletin göstermediti tecelllltle eskiyi kırmıştır. Verine 
en yeniyi, ve en sonu kabul etmiştir. iktisat sahasındaki lnkl,af
larımızı en muannit bir ceht ile takip ediyoruz. iatiyoruzkl, TUrll 
lktisadiyatı diğer hiç bir milletin lktlsadtyatından geride olmasın. 
istiyoruzkl, memlekcıtlmlzln zenginliklerinden en fazla istifade 
edelim. Bunun için lstıhsal politikası takip ediyoruz. GUmrükleria 
bir mıktar artması istihsal politikasından llerl geliyor, yoksa 
maliye politlkasından degil, hele pedant bir şovinismdcn hiç 
değil. Bizdeki hayat pahalılığının elbette sebepleri var. 

Fakat bu sebepler cihandaki pahalılık sebeplerinin a)·ntdır. 

Cihanda tatbik olunan usuller! biz de tatbik ederek pahalılı~ 
mağlup edeceğiz. Medeni vasıtalarla muhtac olduğumuzdaa, belki 
bu uğurda daha bazı masraflar yapacağız. Ve belki yllksek mak· 
satla yapacağımız bu masraflardan dolayı tam hayat ucuzlu~una 
bir az sonra erişeceğiz. Fakat çalışkanlığımız. diğer mllletler gibi 
bize de bu gayeyi temin edecektir. Türk Mllletlnln bu günkü iktı 

hamı hep yarının daha feynll, daha parlak olmıısı lçlmllr.-
• Cihan fikirlerine hükmeden mühim telgraf ajansları, vatanı

mızın sinesinde bir kongra akdetmekle aynı zamada bir şey de· 
mek istiyorlar. Bu şey aziz memleketlmlze kar,ı bCblenen mOsbet 
hissiyatın bir ifadesidir. Lehimize devam eden bu mUsbet hissiyatı 
takviye etmek, fena gözlerden kıskançlıkla korumak zarurctlade
ylz. Bu yazılarla izhar ettiğimiz fikir, G hl alyatı korumata ve 
takviye etmete çok yarar zannediyoruz. 

* * * 
GÜNÜN İKTİSADİ HA BERLERl 

• Japon sergisi - ~ebrimiz
de bulunan Japon heyetinin burada 
açacaj!;ı •ergı 1 llaıirandan itibaren 
l\oraköyde Yat•kiı ••ıı;onlar bina•ın· 
da açılacaktır. · 

Ser~ üç :ıt:ne devam cdecektır. 

Japonlar >er,;ide mensucat eş~·· · 

sına ehcmmi~ct vermektedirler. 
Japonlra >erıı:i münasebetile Türk 

tacirleri le tem» edecekler \ e bu mlı· 
nıseht:tle tacirlerimize acentıhklar 

vereceklerdir. 
• Birlik kongrası Sanayi 

birliıti senelik umumi kongraSl 
buµ;un birlik hlna~ında toplanacaktır. 

Kambiyoda ihtikar var mı,?· 
(~eçenlerde tenezzüle ba~layan 

lngiliz lira.;ı dün bor~adıt tekrar 
1001 kuru'" kadar çıkmıı ve 1000 
kuruş '20 parada kapanmıştır. Hor'.'la 
id3.rc mc{;llsi rei~i S3di hey bir mu
harririmize deniştlr kı: 

~amhi\·onun şimdiki vazi\cti 
ıahii olduP;u 'e borsada >pekUlasrnn 
ulınadı~ı kanaatindeyin1 . 

~imdi yapılan ihracat ay, oidujtu 
için kaınbiyunun dü~me~ini mucip 
olacak ın•hi\'ette deA"ildir 

Kir iki ay sonra ihrıcatımız kam
biyo üırerinde te~lrini gösterecektir 
Fa\cıt bunun derece..;i ~imdi tı,·in 

edilemez. 
llu~üıı bıır,acıların i;I çok az1l

ını~ olup ~ ıptıklırı, :mü~tPrilerinln 
emri mucibince kamblyo alıp ,at-
maktan ibarettir. 

ü>:erlnt klm«de ihıik:lr yıpmııta 
ceı;ırct kılmamıştır" 

Ticaret od•sı umum Utihl 
Cemal bey de; "Bımada ~pekülasy o 
obaydı kambiyo flatı hu kadar 
yük>eıldikttıı >onra d\Jımesi liıını 

11;elirdı. 

~ln1dik:t vır.i yet ibrıc~u n Jur~ıın 

olma ·ından miıte>"ellit olup Keı·ı· iılir 

Spekül4>von mutlaka terdfuu 

mucip olmaz. BUtlkis bu vazlyeıten 

i:;tifıJ1.:ye te~ehhtii ederıl~· ol.;s 

kambiyo düşerdi. Yakında bliha•<• 
Yl'Ui üzüm nı;ıhsulti tesirile kamh, 

y<ınıın düşmesi ınuhtemei<lır .• 

Dün Bı r,a idare mecli;t wptın. 

mış ve B\)f!i& knmi:-;er vekili Jlı ... :u1 

Bey \nkanJa takip etti~i iıler \~ 

yeni ll•ırsa kanunu hakkında ız:ıh.ı· 

vcrmi~tir. Rnr~ada kamhi50 i~Jt:ri 

hakkında yapılmakta olan tahkikat da 
mcvzuhahs olmu~tur. 

• iktisat meclis! azası 
Haziran ipıidı;mda ;\nkırada tupla
nacak iktisat Ali meclisine l~tirJk 
edec•k olan şehrlmizdet.il aza bu 
hafta sonunda Ankaraya ~idecektir * Yeni borsa kanunu 
,, eni Korsa k3nununun haziran ipti· 
da..;ınd.a.n itlharen me\"kii meiiyett! 
gırece~i anlaşılmıiUr . 

Bunun sureti uıbiki h•kkın·la 
bir talimatname de y:ıpılinıştır 

Bor.~adaki temeı•ııilc 
.ı -ene evci vukubulın panikten illin l\ıırsıda düyunu mu\Obh•de 

sonra spekülatörler ı\vnıparı l(itmij· '206.~:n ten. liret , <U6 i dan, ılt11n 
tir. 14::'ısen bor-•a.<la spektiJa~' on için (i'h8 den muamele gıırmüştür 
1Azım~elcn .. erm:l'ı,;e de vokrur, !'-ter· l;ıtikrazı dahili Ü7.C"'İne muamele 
maye sahihi hankt!rlcrin çckllnıc~i oln1amı~lır. 

* * * Istanbul Hayvan Borsası 25151929 
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EGLENCELERİ 

mata nazaran dun hır"rtt aıami 
19 a!gar1 14 derece ıdi. Ruz~ar Kadın.- Tasavvur edemez- ger kadın baştan çıkarsa, kaba
'lmalden •ani yede 10 metre •ür- sin? Tuhaf bir ruya gördüm. Se- hat erkeğindir ... Böyle bir şey 
ıtle esmişıır Bugün hı • a bulutlu nin yerinde, başka bir kocam olursa boynumu büküp, kan
olacak röıglr ~imaldtn esecektir. varmış. . . Ama ben o kocamı mm hayatından uzaklaşmaktan 

Sabı k Ticaret mektebi al isi müdi- 8 
r i, Seyrisefai n meclisi idare azasın· 

dan Ahmet Hulusi lıey Ankarada ~ 
bulunduğu esnada füceten vefat 
eylemiştir. Cenaıeai ehibba ve dost
larının huzurile Ankarada medfeni 
mahsusuna tevdi olunınuştur. 

=----.;_--------ı hiç beğenmedim. «Benim eski başka çarem kalmaz .... 

[ELEK kocam çok daha iyi idi» diyor- - Böyle düşünceler insanın 
dum. ömrünü karartır. 

DELİ! 

FUTBOLDA İNHİTAT! 

Erkek.- Lutfetmişsin. - Belki ... Haydi şimdi söyle Edremit beledeye ri-
- Alay etme .•• Hem söyle bakayım. Ben başka bi kadını t · den· 

Ak~am refiklerimizden birisi bakayim, bu ruya olmayıp da seveck olsam, sen ne yaparsın? yase tn . '.. 
QDeli» isminde bir hikaye neı- sahi olsaydi ne yapardın? - Söyledim ya, bunu hiç dü- Mutahsı<At \'U?. lira mao,lı Ed-

aerlivhayı gören - Canım manasız şeyler sor- .. . remlt heledlve mimarlığının milnhal 
retmi9. Bu .. ma. şun. ed~: bı.ılundoğu ewelce IJfo edilmişti. 
Kara Davudun ıumrab muhar- S d • d - Düşun. Ahiren tanzim edilen belediye büt-
riri hesnen - Neee! Deli mi? •. 1-k. or Su~ şc~ mabanaskız b~- - Düşüneyim Aptal aptal ceslnde mimarlık muş ve tahsisatı 

gı ı. . . emn yerme ş a ır · · · ·· · · hı · 
D"rbal milkiyeti edebiye divi- k • · k 1 otururum. yuzelli !ıraya 1 ağ edıldip;inden talip 

. . er egı sevece o sam ne yapar- olacaklann v«aik lAzimelerile f'..d 
· • açarım! demı9tır. sın? - Sahi mi? . . . 

· "' . remıt beledı) e nyasct inc müracaat 
ZİFT VE LEKE! - Yapacagırn şey çok ba.sıt... -.- Sahi ya ! ... Aşik olan erke- eyleınderi ilAn olunur. 

Çocuklarımı alır, onlara bir mü- kler izzeti nefislerini muhafaza -=--:--:-~------
-; Un, bu mevsim birinci defa rebbiye tu•ar, küçük, fakat gü- ederler. Aşık olan kadının izze- Zayi .:_ Asken \bİkamı 7.ayi 

olarak yokan Boğaza gittim. :ıel bir apartmana yerleşirdim. ti nefsi kalmaz. Belki senin ka- ettim }t'.nl>ını çıkarıacajtım. 
Büyükdere nhtımında biraz do- - Hayret! · · · Dernek daha dar müteessir olurum ama,senin Bolu Göp:çe u Ak~ehir 

· d 'd ğ karyeı<ind h · ı laıtım. Gazetelerim ötedenberi şım 1 en yapaca mı tasarla- kadar kızmam. Seni affederim, e acı l("ıtZe 
babaettikleri Ziftli yolda yürü- mışsm. · · Olur şey değil!... çünkü kendimde affedecek kuv- o!(uUarından 308 tevel · 

d .. y kı · ı·t·f ı - Soruyorsun, cevap veriyo- çünkü kendimde affedecek kuu- lııtltt i\lemet oglu Rıza qm. a a me§yt a ı o uyor, k 1 -
• . . • rum, ızıyorsun. veti bulurum, ve seni gene seve K J K ! 

likio katı maddeaı az kondugun _Yalan söylüyorsun sen'.... . G"l"' , oşunuz oşunuz 
l"ki k dd · kuduğ nm... u uyorsun. 
a n atı ma eaı az un- Böyle bi,r ~ey hatırından bile , _ Gülüyor muyum, ağlıyor <.'akmakçılarda çeşme ~obğın-

dan gÜfte!i görünce gevtiyor ve geçmemıştır. muyum, bilmeme. Sinir. daki kuş tüıü fabrikasında yüzile 
kara bir mayi halınde yapışgan -. Ço~ _defa geçti kansını, -Seni ne kadar sevdiğimi kus ti.ı} Ü yaotık ıki lira, yorgan 
ve kurumaz çamurlar yapıyor. ~mm gıbı çok seven kocalar, tasavvur edemezsin... on dört, şilte on beş liradir. 
Bir müddet bu yolda yürüdük- böyle şeyleri daha c;ok düşünür- - Mesele yok öyleyse. Kilo ile 12!'i kuruştan başlar kuş 

. · ı ler ... Sen hic dücünmedin mi? ö b · J h k ten sonra arkadatımın ışaretı e - "' . · ··· - P em . ._ tüy erine ma ·us umaşlar her 
.. ...,,_,_, 

1 
- Hayır •.. aklımdan bıle ge- - Kısa bir sesaizlikten aonra - renkte mevcuttur. 

ıoruumıa panta onumun paçaar çirmedim . . .. -;;;;;M;M;'"'i~TiüiC"NwwiM 
zift lekeıi olmuş Dü9ündüm Ol b"ı· be . d" Ek - Hem bılıyor musun, boyle ~ SATILIK "'1tı.'\O!il1:.T.ı.1t 

• - a ı ır, n geçır ım. - kazalar vukuunda evelden dü- 1 
vaktile ilem lekelenmeden zift- seriya. dü~ti1_1üriim: o güzel akıl- şünülen şeyler so~radan yapıl- FİA T OTOM O BİLİ 
lenirdi, timdi yol ziftleniyor h, sevımlı bır karım var. Bu ka- maz. .. . 
ben lekeleniyorum. Bu kabili- dına yalnız ben sahip olmalıyım - Ben sana daha esaslı bir şey Pek etiz 1 bır zaman eve! 
yetsizliğimi hicap ile mütahe- kıskançlık doğru .. de_~ildi~. Yal- söyleyeyim. İhanetin öyle kan- esaslı surcııetamlrıı;iirmiış mühın-
d tt . nız kadını her turlu şaıbeden şik, öyl tehlikeli, öyle can sıkı- mel vaziyetıe 512 modeli altı 

" e ım. uh f · · f h • •-~ m a aza ıçın etra ma alasoutr er üzücü safhaları vardır ki in- silindirli 2:; ı ao beygir kuvetinde 
bir daire çevirmek lazımdır. Ve ~ rahatı için, kocasının ü~tü- bir FIAT otomobili mııtl" lil 
bu dairenin içinde onun canını ne başka birini sevmemelidir. . . liııtla satilıkıır. Ga!aıada Kara-

Bu gllnkil yeni bilmecemiz ı 

Soldan sata: 

1 - (,'ürük deki! (ti) Tok de-
ğil (2) 

2 Çergl (3) 
3 - Bir çiçek (4, Yuım (3) 
4 - Yardım (5) 
:ı - Kırmızı (2) Ruzgtra emret 

(2 ) 

6 - Bir hayvan (2 Siyahi (4) 
7 - Kara deniz uşağı (3) 

Sevda (3) 
8 - Mesıh (3 J Kazanç (3) 
9 - l'zak nidası (2, 

Dllnkü bllmeceml:ıln 
halledllmlş şekil 

Yukardan a,atı : 

l - Sığ deA'il (3) isteyen (5) 
i - Kalın kumaş (3) Khe (8) 
3 - Muzaffer (51 ~ahıs (S) 
4 - Süt çocuğuna emret (2) 
5 - Hicap (2) Geniş delil (3) 
6 En iyiıi (3) 
7 - Yemin (S) Htr Kesin ho 

şuna giden ıey (4) 
9 Bir ne\'! a~aç- (3) Çenenin 

süpiırgesi (5 l 

İstanbul Kaapslan Türk Anonim şirke
tinden: 

\lecllsi idarenin 29 Ni~an 1929 tarihli lçtlmaında ~irket serma
yesinden henüz tesviye edilmiyen kısının tahsili tahtı karara alın

makla al:\kadarların behmchııl 15 Temmuıı 1929 tarihine kadar 
şirket merkezine müracaatla baklyyel deylnlerlni tediye etmeleri 
liizumu ilan olunur_ 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden; 
lbrııhim faem Ye ;\>tilnlr beylerin 1292 l ikraz numaralı deyn 

senedi mucibince Emniyet Sandığından istikraz eyledikleri beblAlt 
mukabilinde Sandık namına merhun bulunan Anadolu hisarında 

Aya..ıma sokağında eski 100 ve yeni 26, 28 numeralı ve 95 a~n 
arsa uzerine mebnı ah~ap iki katıan ibaret iki oda, iki sofa, bir 
mudak., ı :;:; ar~ın bahçe ve müştemilatı saireyl havi bir sahilha
nenin tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolayı 

sanlığa çıkarılarak ll25 lira bedel ile müşterisi namına kat'i karan 
çekilmiş ihn bukcrc yüzde on zam ile b~ka bir mliteri çıkarak 
müzayede bedelini 358 liraya lblag eylemiş olması ciiıhktlle mel.
ktlr sahllhanenin 29-5-929 tarihine müsadlf önümüzdeki Çar~amba 
günü tekrar son müzayedesinin icrası ve muamelesinin ikmali mu
karrer bulundup;ı.ınden talip olanların mczkllr günde nihayet saat 
on altıya kadar Sandık idare>inde hazır bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. Bulgariatanda bizim spor it

lerini iy1 tanyan ve hüviyetini 
ızhara lüzum görmiyen bir kari
imden bir mektup aldım. Bu 
111ektup Galatasarayın, Ostrya 
takımına 1-3 mağlubiyeti üze
rine yazılmıştır. 

sı~amağa. her arzusunu yap- Ben bunu bilirim işte. Bunu bil
maga çalışmalıdır. Buna rağ- diğim için de mesudum. 
men, senden yüz çervrirse, ka- Nakleden 
rım beni sevmiyor demektir E- SELAM! İZZET 

~r:::~:~~ü;~~-ak"',:"'~t-\wıı~:"'il!""~wıı:i_.. Emlak ve Eytam banka

«Bulgarlar bile halimize ıü
lüyor. Galalaaarayın terefle?! 
mağlup olduğu Ostrya takımım, 
Filibenin ( Botef) takımı çatır 
çatır yendi, hemde 5 gol ile. ( Bo
tef) bizim ikinci sınıf takımlar 
ayarında. Gazete kupurünfı lef
fen gönderiyorum. Görüyorsu
nuz ya Ostrya nın zıyaretinden 
nekadar likaydine bahsediyor
lar. Bir kaza takımının latanbu
lu ziyareti ıibi bir teY·• 

Mektepliler mOsabakası 
~--:~~~~~~~~~ · 

Oçancı7 hofromn en mlJhim 
hobaini bulup yazmakta IJ
çlJnl'IJllJj/a kazanan Kabataş 
lisesinden 49.1 M. Fikret Be
yin yazısı: 

Sıhhlgf' ı•eklllml:ıln 

Amerika seyahati 
Bir mlllttin lcuvveıl nüfusunun 

mikdariyle ölçUiür. Dalma görülürk iı 

en çok nUfu<u ırwı milleılu terekki 
etmiştir. Bir milletin nüfmunun arta-

1'ilme.l için de mll1et efradının sıhhati 
dü•ğiln olması 1!7. ı mdır. Bir millet 
~önirilz ki '1hlıatı bozuk fertlerden 
mtitesekkildir, o millet daim• ölme~e 
mahkOmdur. 'l'ürkl ·enin de vaşıva
bllmt'i için halkin sıhhatinin sağlam 

olma'1 !Azımdır- 1 te hlz de bunun 
için ç•lışıyoruz. 

pren•lplerini tatbik etmeli~· j7_ işte 

hükômetlmizln ye,;Ane ı: ,· e•İ hudur. 
Halkin •ıhhııtınin iyi olması için 
elinden geldiği kadar gayret ediyor. 
Ta köylere kadar doktor yolluyor. 
Fakirler için dispanserler açıyor ve 
hH türlü tesht!Au gö>teriyor_ Artık 

bundan 110nra vatanımız cılız ve kan
sız fertlerden dejtil 'Lıratınd•n bn 

fışkıran güçlü kuvvetli fertlerden 
mtiteşekkll olacak! 

Nüfusumuz şimdiki gibi kilometre 
murabbaına (1-2) kişi değil yüzlerce 
kişi isabet edecek! Bir kaç nesil •on

raki milletimiz eskiden Avrupalıların 

(hasta odam) dedikleri o eski köh
nemi• Osmanlı imparatorluJtu dei!il 
onun yerine genç cumhuriyeti tesis 

etmiş \e canh bir takım fertlerden 
teşekkül etmi · hakihl Türk milletidir! 

iyi glylnmtk1 elbiseıüzi gıizel 

bir biçim ile en iyi cins kumaş · 

tan gayet ucuz bir fiıtla tedarik 
etmek lster<enlz Galatad• Kara
köyde Voyvoda caddesi kaşısında 

• 

EK~EL~l~R 
Bü,ilk elbise fabrikasına mü

racaat ediniz. Mzkilr mağazada 

erkek u çocuk kostıimlcrinln, 

pardestllerinin, kadın mantolarının 
en bt:ıyük ı e en müntahap çeşit
lenni bulacaksınız. 

Tediyatta teshilat 

• latan bul cra dairesinden: Bir 

sı müdürlüğünden: 
Satılık apartman 

ı- Istanbulda Btyoğlanda meşrutiyet mahallesinde mehtap ıokıjtında 
Me.-rutiyet apartmanı namile maruf olup bankamızın hatapu muta~amf hu
lur, duğu' apartmanın sauşı taksitle müzayedeye konmuştur. 

2 Müzavede kapalı 7.arf usulü iledir. 10 Haziran 1929 Pazartesi ,;ünü 
Ankarada idare meclisi huzurunda icra olunacaknr. 

3- Satın almak btiyenler (8400) liralık teminat vermeğe mecburdurlar. 
Bu teminat mektubu teklif mektuplarile beraber ihale gününe yetişmek üzre 
bizzat umum müdürlüj!;c verilir. Veyahut taahhütlü olarak Po.ta ile gönderilir. 

4- İhale bedeli bilAfaiz sekiz taksittedir. ilk taksit peşindir. 
5- Talip olanların !stanbul veya lzmir Şubelerimi•e ve yahut umum 

müdürlüğe müracaatla mufassal şartnamemizi mütalla etmeleri ve müzaye
deye lştirAk halinde bir lira mukalıillnde bir nüshasını alıp teklif mektubuna 
raptetmelcri icap eder. 

BELSOGUKLUGU, FRENGi 
ve ademi iktidar; DOKTOR SITKI N~:CrP 

Paris (SF..N - LUI) ve (Neker ) kliniklerinden mezun, Frengi en yeni ve 
müessir, bel soğukluJtu ve ihılll.tatı ıaıbikau elektiriklye (ozonutermi) ile az 
zamanda nuksecmemek üzre tedavi. Yeıü postahane karşısında Vlora hanında. 

SATILIK VEYA KİRALIK HANE 

.... llugtin .... 
candan gülm~k J~tcrseniz 

.Melek slnema~ına gıdıni• 
\e kahraman RIF k AF, ın ıeın 

sili mnazzamlan olan 
Becerikli Tulumbacılar 

~ti l ünçlti ,.c e~lencdi kı medi>ıni I!' 
'\le; ımin en tuhaf itim' 

il 
---•Sehzadc Ra-• •• ... '"J 
IIİLAL Sİ~E'I \Si 

KAHROLSU~UHARP 
EN BÜYÜK ZAfERİ 
RIŞAR Bı\RTEL'.\1ES taraf:ındın 

temsil edilmi>tir. 
2 dene 14 mua zzam ,kı>ırn .,. 
mamı birden gostcriltccktir. ) a11P 

gündüz mektep talehtlerineııııı~ 
duhuliye 10 kuruııur. 

Beyoğlu be§inci sulh hu 
1 hakimliğinden:Bir borçdan do 

mahcu.ı ve fruhtu mukarrer kC 
kaaa S Haziran 929 Salı günü 
on ikiden itibaren Fatihde D< 
sokaitmda dillgerude Muharreıll 
garıjr yanındakiyazihane de satı1 

ğından talip olanların gün ve 
mezkilrda mahalli müzayedede 
bulundurulacak memurına rııiltll 
atlan ilin olunur. 

• 
Emlak sahipler• 

Kış mevsimini düşününüz! 1 f. 
Damlarınızı vctaraçalarınızı fl 

KO KOMPANİ KLEV.ELı\ 
fabrikasının malzemci tahaffuri 
nin istimali suretile rututıctteP. 

. dtP suyun nufuzundan vıkaye e 
Acente ve dcpoziterleri: Jstan~ 
Menase Kanzab hanında S. J 1-• n 
EL mahtumlan. Telefon Jıt• 
646. 

Müfit bir ilin 

KİRALIK DEClR~ 
Şarköyde sahilde mang~l !<~~ 

yle müteharrik horspay sısteıll t 

evsafı lbımayı haiz değirın•~ 
ven ve mutedil fiatla icara verı 
tir. Taliplerin Yeni postahal'e 
desinde 16 numerolu YavUS 
hanesi sahibi Ömer beye rrıiirJ 
!arı. 

Edremit belediyeslfl 
den: P'°'. 

Edremit kas•basına mcvCU: ,ıı 
jeleri mucibince isale olunkca 
ait kaptaj ameliylll. i
lilitre istasvonları ve şebeke .• 

. rl" 
bu kerre 1 Haziran 1929 .1:ıı 
ihale edilmek üzere kapalı t 
ile münakasaya konulmuşıar. iki y' 

Bedeli keşfi ( ~2 5000 ) 
yirmi beş bin liradır. ııu :n 
projelerini, evrakı keşfiye~i, şar 

111 
rennisini ve münakasa şartn• 1 
görmek isteyenlerin htanbuldl .. ..• ~a . ıııu(ll"· 
cl.-arında sanayi ve me••1 ·pe ' 
ğüne Anksrada ŞehreaıaneD __ 
Edremit Belediye riva,etln• 111 

1 Il' 
etmeleri ve yernıü ihale ol•~ıı 
ziran 29 tarihinde uat 0 buııı' 
Edremit belediyesinde baztl' 
malan IAzımdır. k ,,'111' 

Münakasaya lşılrAk edece 
!er yevmi mezkOra kadar !IO ; 

1 - Bedeli keşfin ° •7·' tfJ,t.ı"
dannda teminab muvakkıte 

b :ıun"' bunu veya vezne mak 11 ,ıııın 
2 - Münakasa şartname n ~ 

1evfikl' 
bu baptaki maddesin• 
yeti fenniye vesikasını, pi 

Filvaki mektupla melfuf bir 
franarzca ıazete parçası üzerin 
de (Spor) serlivhası altında ya
zılı üç maç haberi arasında bi
risi de (Botef)in Ostryayi S-4 
yendiğine dair olan muhtasar 
ve tam sekiz satırlık haberdi. 
Bir kaç zamandan beri söküp 
gelen vakayıa bakınca bizde 
futbolun bariz bir inhitat gös
terdiğine hükmetmek zaruretin
de kalıyoruz. 

Biıim nüill'umuzun bu kadar az 
olmasına en bdyıik ~mil de çocuk 
vefh an çok olma ıdır, buna sebep 
de sıhhatimi1.ın iyi olmamasıdır. Biz 
de nıifusumuzu daha çojtalıma k. t•
biatiyle sıhhatimızl duzelunek için 
bizden dah• muter•kki milletlerın 

Yaşasın Türklük ve genç Türkiye 
cumhuriyeti !l!_ 

Kabataş lisesi 49.1 
M. FiKRET 

dcyni mahkümbihin temini zımnında 
mahcuz ve furuhtu mukarrer Halı 

oda halısı ve saire 30 Mayıs 1929 

Perşenbe günü saat 10 dan itibaren 
Fındıklıda Hamam sokağında kain 
5 Numerolu hanede bilmüzayede sa
tılacağından talip olanların mahallin 
de mcmurune müracaatları il3n olu· 
nur. 

ihzar ve teklif roekıuplırt ., 
Yenikoyde h'.akavya sokap;ında 2 numerolu 10 oda Boğaza nezareti .. ndert• 

kAmilesi vardır. btanbulda Baker ilanında .\lösyö Middehon Edvard' nakasa kanununda ıııu .ıır· 
FELEK 

• illiyet . laedtbl tcfrlkaaı 52 

Köy hekimi 
Bilrhan Cahlt 

.... namınn müracaat buvrulma-ı . Telefon: lscanbnl 37-40.... dairesinde lef etmeleri IAZ'ııı 11' 

Her hal ve haraketiyle bir İs- firini meşgul etmek için bir ba- Onun bu yumuşak, leziz bakış-- saplanmıştı. -Bu akşam hi(; yat- bi ümitsiz ve- mÜda!~~~~ ~ 
tanbul hanımından hiç farksız hane buldu. Köşede duran gra- lan bu huzmeden kaçınmadı. mamak, onunla beraber bir ak- larıyle orman bekc;ıs ıdaııdl· 
olan genç kadının çay dağıtışı mofonu kurdu: Suat Naci hislerni, arzularnr şam olduğu gibi sabaha kadar smdan giderken ınırı ısıııı 
Tosun çavuş un sinirine dokun- - Size bir kaç Istanbul havası gözleriyle, hisleriyle ve hareke- diz dize ve göz göze konuşmak - Geceniz hayır 0 

du: çalaynn mı doktor B. dedi. tleriyle ifade eden genç kadına istiyordu. Fakat bu günkü ziya- ne H. 
- Şunu ammada iş ettin ha, Tosun un curası aklına gel- yaklaşıp umuzlarından yakala- fette bir kaç kadeh rakı içip her - Sizin de Efendi'.11cieıııi' 

Emine başına rasgele aldığı !ev kadını hareketiyle misafirini diye çıkıştı. Artık şekeri de ker- mişti. Suat Naci başını eğip te- mak, gözlemin içine baka baka vakitkinden fazla bir gevezelik Bu gece Suat Nacı_ 1"1' 
t~ce_?ir tül! adrkab~ınaşallaldrğı nar diağkırklaml ak isteı:aln gek~ç kda~ını petenle tutmak ta marifet mi? şekkür ederken o araya karıştı: ağlamamak için kendini güç ve cüret karlık aliiimi gösteren fese alınmış yırtıcı bır jjteısı:; 
çıçegı rengın e ır a san at e, perestı! e ta ıp ~ ıyor Çavuşun kerpeten dediı!::i şe- - Sen curayı dinlemedin dok zaptetti. Tosun un böyle bir arzuya fır- - de ı1l ii 
1• b - d · ' b' ah d T d k 1 - gibi yatag· mın içın diişt ... r 
am a ışıgm a esatın ır m - u. dosun ~ar rgı a ın sıga~a- ker almağa mahsus pensti. E- tor dedi. Emine İstanbul hava- Dışarıda çakallar ulumağa, sat vermesine imkan yoktu. di d '" d" kalkt1• 1"~.Jı 

luk gibi görüniyordu. nm uman arnı savurarak ık- mine dudaklarm ısırdı. Suat larnı çalsında ben de sana bir gece kuşlan ötüşmeg- e başladı. Keyf haliyle her hali ve hissi yen on u, ı.~rııt111'' 'A 
b. · · müthiş fikirler, ....-

2
ıııı · 

Tosun ona bu günkü ziyafe- ramcr ır ev sahıbı gururu ile Naci güldü ve çavuşun keyfini Acı badem havası çalayım, bak Tabiatın bu vahşi ve ıssız köşe- bir kaç misli değişip genişleyen sızlıklar içinde yall"" _,j 

tin, bu günün teferrüatını anla- gevrek gevrek anlatıyordu: bozmamak için işi latifeye dök- hoşuna gitmez mi? sinde bu ince ve hassas kadının orman korucusu bu akşam kan- boğuldu. Karı koe
5
a ııat rJ,.... 

tırken onlar, ıkisi engin bir sü- - Bu çam ormanı artık bi- tu: Emine gramofonu kurmuş- kalbiyle alakadar ol_~ak heye- ~ı~le he~ gecı;_den daha fazla bir dada yatıyorlardı· ya~e' 
kılnet içinde gonülden gönüle zim meskenimiz oldu doktor B. - Bu günkü ziyafette gör- tu. Pilaklarnı karıştırdı. Bir ta- candan heyeca~~ .. du~e~ genç ıştıyak ıle alaka_dar oluyordu. dakikalarda p~suYlldinief."' 1 
akan namen bir cereyan ile ko- Davarlar, keçiler bile akşam o- medin mi çavuş, dedi. Kayma- nesini makinaya koydu, Bir sa- ?d~ma tah~mmulu guç btr tatlı Yatmak mı:_selesı ortaya çıkınca tilki gibi keskın l<İP etti_:. 
nuşuyor gibiydiler. lunca köy yanındaki ağıllama kam B. şeftaliyi nasıl yedi. niye sonra Suat Naci genç ka- ızttrap ven yordu_ hemen ayaga kalktı: oda komşularnı .ta ·yafett~§ 

Tosun kaçak tütününden dok giderler. Biz gündüz köye gi- Tosun çavuş kahkayı bastı: dmm kendisi için intihap etti- Tosun çayını bitirmiş, curası- - Evet, evet, doktor ~aten sun un, g!jndüzk• :~şıın ~-ııi' 
tora ikram ederken ev sahibine der, akşam olunca ormana dö- - Ha,ha, ha, ha! aman dok- ğine şüphe olmayan şarkıyı din- ru almıştı. Kayalara, sarp dağla- ~a~ah erken kasabaya yettşmek kır keyf (lüşen c;": dinler" '} 
yaraşır bir tevazu ile ilave etti: neriz_ ... Gece çakal seslerin- tor, aorma. Ben askerlikte zabit- liyordu: ra hitap eden yanik ezgin bir tstıyordu. kar arzulu sesiernı fırlllYıl'clİ~ 

- Kusura bakmayın doktor den, gündüz dere çağıltısından lerie çok düştüm, kalktım, hatta Ağyar ile keşti güzer eyle çemende, ses odayı kapladı. Çavuş göğ- Ve curasını dıvara asarak h~lede yerinden)< bıl etJ ~ 
B. Bizim ttitün kaçaktır ama ta başka dinlediğimiz yok ...• A- fırka kumandanının sofrasına Ben ağlayayı hasret ile günci mi- sünü şişire şişire, pos bıyıkları doktora döndü: daki odaya geçın~ir and~. Ş 
dına doyum olmaz. ma bizim Emine arasıra keyfi hizmet ettim_ Böyle şeftali yiye- [hande, diken diken olup gözbebekleri _ Kusura bakma doktor B. işkenceli ha~~ta )<arar .,eı1"~ 

Emine atıldı: gelirse gramofon kurar, çalar, ni görmedim. Ey her gülüşil aleme bir gülşeni büyüye büyüye çalğısma devam seni ağırlayamadık ama. Gece yet ve~e~ ıc;ı? ııaşıılrıt .ı«"'t' 
- Doktor beğe kalıp sigara- durur. Ve derin bir höpürtüyle çay- [hande, etti. belki rahat edersin. Ji gayn ıhtıyarı ırıl ~,. 

~r verelim Toı;un. Hanı Hannn- Emine ocağın başında çay dan bir kaç yudum çekerek de- Bir gün gelecek ağlayacaksın bana - Bravo çavuş, aşkolsun. Ve ona yandaki odaya geçme- ki tabancası~nı i 11~3rı eııff' 
efendinin zamanından saklamış hazırladı. Suat Naci tavanı, si- vam etti: [sen de 1 Emine yandaki odaya geçmiş sini işaret etti. mişti. Bu m~th şrt ve ırı ııı' 
tık. !ahlar asılı dıvarlan, koylu ve i- - Adam handiyse şeftalinin Bu ne içli, ne dertli musıki, ti. Yatma vaktinin geldiğini his Emine ayakta, soluk liimba nu Emine nın se ıın ııP. 

Ve onun cevap vermesini bek çerlek occığıyle eski rostai li.- kabuğunu cığara kağıdı gibi so- ne manidar, ne gönülden gelmiş seden genç kadın yataklarnı, ısıg-ının sarı gölgesinde fildişin si menncttı Tos 11nd,ıcı 
f .• ·· den sonra Y lemedcn tatlı bir hareketle kalk vhalardarki alernelere benzeyen yacaktı ... Mübareğin asıl tadı güfteydi. örtülemi değiştirip misafir için den bir heykel gibi duruyordu. urun bır 

tı. Kütüpanesinin alt gözlerin- bu manzarayı lezzetle se edi- dışındadır. Ha, değil mi doktor. Genç adam bunu dinlerken hazırlamıştı. Kocasını çağırdı: Suat Naci den kac;mak isteyen ses kesildı. Ve 
--- ....ır 
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MlLLlYET 

(( A,, Modeli Ford arabanızdan 
azami istifade temin • 

etmek icin. 
J 1 ık 800 kllomelro kat' edinceye kadar acenfıt 

!arın arabanıza yapmağa mecbur olduklan 
iiç bedava muayeneden ıstılade ediniz. 

6 Her 800 kilometrede bir defa yal! dej!ıatırlnl• 
ve dalma iyi cins ,,_, kullanınız. 

·2 Motörünüzil durdurdu~nu 
anahtarının •Üll• yanı kaoaJı 

lunuıasını dl\kat edlnlı. 

nlıil konta lı 
•ulyeıte bıto 

7 Ara sırı ıkümüJAtöre mal mukıttıt ilave 
ediniz. Bunun için arabanızı en yakın Ford 
acentasına götüriinüı, o bu ışı alzla lçlu 
rapar. 

3 Llstıklerfnıı • 
deki hava taz· 
yıkını yakın· 
dan takip ve 
sı< sık mua
yene ediniz 
Çünkü kAfl 
miktarda şişi· 
ınmemiş olan 
bır lastık pek 
Çabuk yıpra
nn ve eksik 
Olan her taz
yik kilosu o
nun dayanma 
lıablltyetınl 
YilzJerce kllo · 
ınetre tenzil 
tder •• 

BILA İNKITA HİZMET 

B U cu llanaatıeyiı lci bir arab.yı ıafM•~, mdtteıi 
il• ~amıadakl milnau~ıin bit(i~ine hiçbir ~fhila 
dtlAlct etmoı. Rilaki• h•• ıattığıınız araba bize. 

11ınt bir mecburiıel tahmil eder 4i o mecburiyet te s&t•. 
lığımız at'&ba•ın sahibine lnlfttaı•z biT surette hizmet 
edebilnuıinin teminidir Arabay1 acuıa mal etm~ll: hu· 
•ıuunJaJıi mu'Oa(faluyeli.miz mütleri için 1'\A&ıl mucibi. 
menfa.af tir 

Bu mukabtl mtn(aatlerin. temini için daima nezaret"! 
allıntt. bu(undurdugumuz bır •seroia• ıia:t11mi. tssiı ettilt 
Ford ar•balar&nın baklmtnı temin ııuınında tesiı ettiQi
ntU bu ıışeruU markamızı taşıuan otomo_biUerin ihtiyaç• 
lart oıa,. her tarh.l bakım ve tamiritı mu.tımmel •Urttle 
ıı• gaı;.ı ucuz bir üCTetle yapmak OlUİ(•si il• mükelle(tirİ 
Biıi.m yeg4ne. ar~umuı Ford otomobil sahipl~Tin~n bu 
lııuaul• kend•lerı111 balı•tcdilın ha.ltl.4,.ın nelnden 1b.ıretı 
olduöunu bihnelıti N bilA mıt.skfilAI bu haklardan iı•' 

8 Arabaaııı yıo 
Jıadıktan SOD• 
ra fenerlerde 
bir boşluk his• 
sedlyorsanız , 
bunu fenerle· 
rln ayar edil· 
mesı ıazımgel· 

dlğtne bam· 
letmeyinlz.Yo 
lunuza devam 
ediniz göre
ceksiniz kt bir 
iki fren yap· 
tıklan sonra 
fenerdeki boş· 
luk zail olur. 

4 ~adıyalörüo 
bacın 1 tstıtıbl· 
Si 13 UtreSOO, 

..... .............. Jt.-; &".,.!,._ 

9 Moılel • A .; 
arabalarının 
tarzı imali sa

aıte 105 ktJometre süraUe mütevelllt hararet 
dolıyısile makine ak&amındı hasıl olan inblsata 
rağmen motörün fevkaUide iyi çahşabllmesl 

için her fC1 düşünülmüş ve temin edilmiştir. , 

kartertn ~ ıttıe (i()(), transmlsyonuo tıkrlben 1 
11tr€, dlferansıyelln takriben '/, litre ve dl
ltksıyon kovanıpın lıkrlben 230 &ramdır. 

S Senzın deposuna takriben 3& litre benzin J Q Eğer aral>anızın tyı işitmemekte olduğu hak· 
~Onduğu ıaman kontak lablosundalıt benzin kında sizde en ufall bir şüphe hasıl olursa 
&:öıtericısı •Ful). yanı doluyu gösterir. De- onu hemen resmi bir ford acentasına gölil· 
!>Oda azami miktar benzin bulundurmak için rünüz. Acentadan istediğiniz ma!Omalı almakl 
bundan sonra depoya daha 9 litre benzin k d' . 
koyabltirstnız. Şu halde depo 4!'> litre benziP Jçin en ıs ine ne tazım ıse sorunıız. Bizim· 
llıyor demektir. Eğer benzin gör.le- yegane_ arzumuz arabamıı kullandığı., 
liclsl • Zero » yanı sıfıt işaret ediyorsa-nız muddetçe size en ıstiladeli bir 
dtpoda daha ~lltre beıutn var deınektır. • surette hizmet edebilmektir. 

# 

~~~J~~ 

"EKSELSİYOR" VE YERLİ Y Apl "HIZIR,, 
YANGIN SÖNDüRME MAKİNESİ 

Bu makineler her evin, her köyün, her bina

nın en lüzumlu eşyasından biridir. 

Makinelerimizin şu birkaç sene zarfında kur

tardığı >ervet iki milyon lirayı mütecavizdir. 

Yangından kurtardığı binalardan bazıları: 

« !saklı nahiyesi , Feyzlati lisesi, .\nkarada 

lktısat Vekaleti merkez laboratuvarı, Tahmil ve 

Tahliye ~irketi, !'amsun hastanesi, Feriye, Kum
kapı tütün inhisarı depoları, Sinop hükômet 
konağı, lzmlr memleket hastane<i " 

Yazıktır, günahtır, sıhhatimiz 
gibi servetimizi de koruyalım, 

Ev !ere , ticaretanelere veresi ye veririz, 

harmanlar için taksitle satarız. Her ~EVl 

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

llıttatada. eski rümrOk caddesi, samarcldl han No. 7,8 Halis ve SelAhaddln 
~ • Tele: Beyoğlu - 1447 4 

~a.rülfünun Tıp fakültesi Eczacı ve Dişçi 
~~tepleri müdürlüğünden: 

'illa ' Unhaı bulunan Dişçi mektebi müfredau np ve fenni tedavli esnan mualllm muavinli"i için 
nııı. ı; 
~ ~s~baka imtihanı 18 Ağustos 1929 Pazar günU icra edilecektir. 

')ı bitraıu duhul : Türkiye tabaasından olmak ve talip bulunduğu şubei ilmiyede masal! şahsiyesinl 
~lıııan eserı imtihan gün!inden3 ve! heyeti imtihıniyece bittetkilı: kabul edilmiş olmak, Fransızca, 
~ !~a' Ve fngillzceden birine aşina bulunmak şartur. 
-ııptant,hanlar atideki suallerin birinden tahriri, şifahi olarak icra edilecektir ve mesleke kaitblr 

t~rcüme yaptırılacaknr. • 

İmtihan sualleri berveçhi atidir 
tı! 1 --~ tıı Muzadı taaffünat bakında mutalılai umumiye ve tedavi! esnanda en çok müstamel 

2 Uladı taaffün edviye 
3 .... f:c!viyei iyodiye 

i _: ~.ı.lvlyel zeybakıye 
S ....._ l'.:dvıyei arslnlkiyenin 

6 ...... r.ı.Iviyel arslnlklyenin 

milrekkebau gayrı uzvlyesl 

milrekkebau uzviyesl 

' -.... tdvıyei kalbiye 
6 ..._ ~Iubcıli hissi umumiden kloroform, eter, morfin, skoplamln 
9 ....._ lubuli hissi mevzliler 

~il) M .:vvimattan kloral, baraldelt, tlryona~ veronal 

' t~Ye]J~rom ve aşılar hakkında malumau umumiye, mihanlklyctl tesirleri ve serom tatblka
&ıı h Ut ederek mahzurlar ve mlhanlkiyetl 

ı Ususı . L 
ı,% 1 ızaoıat almak ve kaydolmak arzu edenler mektep ldııresine müracaat etmelidirler. 

ııı E:n 
~l<tı ıııu ıvaıı metr1lke mlldilrlyetlnden; 

~oy M•hall•sl 
Ca!erağa ıtılc 

Lorandı 

Sokagı 

cedit 
Şair NePI 

atık 

1 

No 
cedit 

Nevi 
maabahçe 
Köşlc 

muhammenesl 

10-6-929 

PAZ11.R 26 MAYIS 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

Jzıııır sor' at postası 
L~ ve lsmetpaşa vapuru 

26 Pazar günU saat 
:\1ayıs tam 15 te 

Galata d!1~o';Jzmire 
hareket edecektir. 

TafsIIAt için Sirkecide yelken 

el hanında kMn acentasına mü

racaat Tel. İstanbul 1515 
ve Galatada Merkez rıhum 

hanında Cellpldl ve Stafllopatl 

acantalığına müracaat telefon 

Beyoğlu 854 

~eyr ı tntn 
D•l!l!l~-.ı .. mııı~ll!ll .. • 

• !erkez Acenta;ı; Galata köprü 
başında . Beyoğlu ~W62 Şube 
acentesı: Mahmudlve Hanı altıtda 

lstanbul 27 40 · 

1yvalk sür'at ,oslası 
( Mersin ) vapuru 28 Mayıs 

Salı 17 de Sirkeci rıhuırundan 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Küçükkuyu, Edremit Burha

niye, Ayvalıga gidecek ve 

dönüşte mezkur iskelelerle bir

likte Altunoluğa uğrayacak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 

ıı]ınır, yük alınma7. 

TRiBZON BiRiNCi POSUSI 
( Cumhuriyet ) vapuru 27 

Mayıs Pazartesi 12 de Galata 

nhumından hareketle lnebolu, 

Samsun, Glreson, Trabzon, Rlze, 

Hopaya gidecek ve dönüşte, 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon, Tirebolu, Gireson, 

Ordu, Ünye, Samsun, İnebolu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek

lir. Hareket günü yük kabul 

olunmıız. 

Antalya postası 
(Ana!arta) vapunı 26 Mayıs 

Pazar IO da Galata nfıtımından 

hareketle lzmlr Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönüşte mezıctır 

iskelelerle birlikte Dalyan Mar

maris Sakız Çanakkale Geli

boluya ujtrayarak p;decekur. 

lzmir - Mersin sür'at poslası 
~ i\lahmut Şevket paşa " 

vapuru 28 i\layıs Salı 12 de 

Galata nhtımından hareketle 

fzınir, Antalya, Alfiiye, .'.\Iarsinc 

gidecek ve Ta~ucu, Anamor, 

AIAiye, Antalya, Kuşadası, iz
mire uğrayarak gelecektir . 

lnebolu lüks ve sürat postası 
Elektrikle mücehhez muntazam 

kamaraları ve güverte yolcularına 

mahsus '?üfer~ah Aydın 
mahallen haız 

2~a~;~ıs Pazartesi 
saat 17 de Sirkecıdcn hareketle 

(Cide, lnebulu, Evrenye., Abana) 
iskelelerine a;dmet ve avdet 
edecektir. 

Fazla tafsilftt için Sirkecide 

Rallı sokağı Rağbet anbarına 
muracaat Telefon : 3142 

BP!soğukluğu frenği 
olanların nazarı dlkkattnı 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kaı'i 

olarak eski ve y<ni helsoğııkluğu, 
frengi, idrar darlığı, bel gevşekliği 
ve mesane ve bilcümle kadın ra- · 

hatsızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 
Tokatlıyan yanında mektep sokak 
No 35 Tel: B. O. 3152 

• 
•• o:. ::1- . . .~ ~ :. <;.' ' ' : 

Kırmızı kordonlu 

ANKARA 
RAKISINI 
Her yerde arayınız 

- ~ . '.. ' : . . .; 

' 

1929 

Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı 
Galatada 'Onyon hanında kAin Ünyon sigorta kumpanyasına 

pyatınnız. 

Türk.iyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
Kumpanyasına bir kere uııramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon: Beyoğlu · 2002 

ALTINCI BÜYÜK 

TAYYARE PiYANG~~U 
5 inci keşide 1 l Hazirandadır. 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca : 25,000 15,CXX) 12,CXX) 10,CXX) liralık 
ikramiyeler ve 10-CXXl llralık bir milkAfat. 

Bu keşldede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

Beyoğlunun en güzel bahçesi olan (,,...,.._......,.... 

''PANORAMA,, da 
Mükemmel ince saz ve fevkalade orkestra 
31 Mayıstan itibaren Londra birahanesinin 

ASRİ MUSİKİSİ 
icrayı ahenge başlayacaktır ~X'.:ll()ıôıô< 

,HAY ATINIZIN AYNASI~ 

KODAK ı 
M akinasıyle çektiğiniz fotoğraflarınızdır. 
Kodak 'filmleri, yegane emniyet edip mem
nun kalacağınız filimlerdir. 

Kodak makinalar1 ve filimleri ile 
VELOX kağıtları 

Alaminüt fotoğraflar için ----
1 MiNOTEROS KARTLARI 
-· kullanınız. Her yerde satılır •• ı .. __ _ 

Halis meyva suyundan ve şekerden mamul 

OLIMPOS 
GAZOZUNU İÇİNİZ 

Kalbe ferahlık ve in,ırah verir 
----.:ı-ı 

Gaziayntap vilayetinden: 
1- Gaziayntııp hapishaneslıün 1·6·929 tarihinden 31-5·9.10 gayesine 

kadar 130,000 kilo üzerinden bir senelik ekmek ihtiyacı kapılı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

2-~~ ihale! katiye 1-6-929 tarihine musad!f cumartesi günü saat 16 da 
yapilacakttr. 

3- Tekllfnameler münakasa kanunu mucibince yıpılacakar. Kıymeti 
muhammenesi beher kilo için 20 kuruştur. 

4- Talıplerin Ayıntap tahrirat müdtiriyetlne müracaat etmeleri llAn olunur. 

Nev'i Mevkii Rakkımı tbvap 
Ahşap sahilhane Ortaköy divan atik Cedit 134 
ve kömür deposu yolu caddesi 

Evsaf ve EşkAli 

Zıtaı A.M. 
7070 

Kıymeti 

91500 lira 

Ahşap iki katlı sahilhane olup bodrumunda üç oda bir taşlık buradan 
mermer bir merdivenle çıkılarek birinci katın sol tarafında ayn bir bölük 
olarak altı oda tekrar birinci katta altı oda üç sofa mermer döşemeli bir 
salon büyük dökme kömür sobası sabit vaziyettedir. ikinci katta mordiven· 
!eri döşemesi tamamen ahşap parke döşemeli olup on oda iki hıU. iki kiler 
büyük bir salonu m~temildlr. Methal ittisalinde ahşıp bir bekQI odası ay
nca tonostan iki bodrum olup tütün deposudur. işbu tonosun üzeri demir 
parmaklıkla çevrilmiş camakdnlı mühtacı tamir bir çiçeklik ve mailczizi 
olup bahçesinde iki havuz ve tahtezzemin bir çamaşırhane ile bahçesi de
rununda müstakil vaziyette bodrumunda iki oda bir hail birinci katta üç 
oda bir halA ikinci katta iiç oda mermer döşemeli bir kurna bir hamam 
tahtında bir kömürlüıtü müştemildir. 

. 'ev'i Mevkii llane No 
KAgir tütün deposu Ortaköy Divan- 126 J 32 

yolu caddesi 

Zıraı 
1022,5 

Kıymeti 
25000 

EvsAf ve "*kAll 
Üç katlı Uı;ir bina olup bodrum katta dört oda üç hail bir gıısılhane 

bir kömürlük; odunluk, birinci katta üç oda bir sofa bir hail bir gasılhıno 
büyük camakAnlı yazıhane. ikinci katta bir şalon üç oda bir sofa iki ha!A. 
Üçüncü katta iki bölmeli üç oda döşemesi tamamen demir ve üç oılıoının 
ahşaptır. Kapı ve pencereleri demir ve blr koridor merdivenleri mermer ına
ilezizi vardır. ikinci katın nısfından asma bir kat ildve suretile bölünmnştür. 

Abdülhamit Eler.dl zevcesi mütevcfiye Fauna Hanımın 19 ~ubat 341 
tarih ve muamele 6:10 numaralı tapu senedi mucibince uhtcl tasarrufunda 
olup terekesinin tasfiyesi zımnında btlmüzayede furuhtu mukarrer bulunan 
balAd• cins ve kıymet ve evsafı salresi ve mezkılr tapu senedinde hudutları 
muharrer bir bap ahşap sahilhane ve elyevm tütün deposu ve yine bir bap 
k~gir tüıiin deposunun ayn ayn olarak icra kılınan müzayede! eveliyede 
35000 lira bedelle her iklsi talibi uhtesine ihılei ev~liyesl icra kılınmış ve 

tarihi i!Andan itibaren onbeş gün sonra yani 16 Haziran 929 tarihine mu,adlf 
Paznr günü saat onheşte tekrar bedeli mukarrere üzerine yiizde beş zammı 
ile bilmiızayede takarrur edecek Ledelie ihale! kat'iyelerinln icrası makarrcr 
olmaj!;la c.lip olanlann ve fazla malumat Almak istlyenlerln BEŞiKTAŞ 
lKNDI Sl'Lll !il '1'."l'K Hakimliğine müracaat eylemeleri il~n olunur 

Alman kltaphaneal 

TlYATRO 
1 VE SiNEMALAR 

Süreyya Opereti 
Üskildar inşirah tiyatrosunde 26 

Mayıs Pazar akşamı '"it tam 9,30dı 
Uğurlu Kız operet 3 perde 

İlan 
1 - Bedeli keşfi 13916 liradan 

ibaret olan Urfa • Siverk yolunun 
50X82 inci kilometresinde Hacı 
Hıdır deresi üzerinde beheri altışar 
merro açıklığında üç gözlü kemerli 
klgir göprünün milceddeden inşası 
ve lbalei katiyesinin kabulu 

tarihinden itibaren ıiç ay zarfında 

ikmal edilmek üzere kapalı zarf 
usullle Ye 10 :\byıs 929 tarihinden 
29 Mayıs 929 tarihine kadar yirmi 
giln mnddetle münakıısaya konul
muştur. 

2 :\olünakasaya da.il olanlardan 

bedeli keşfin Jilzde 7.~ nispetinde 
depozito veya teminat mektubu alı
nacaktır. 

3 Münakasaya iktidan fenni 
ve mali<ini isbat edenler kabul 
olunur. 

4 - Taliplerin mQnakasa ve 

ihale kanunu mucibince tanzim ede
cekleri tekllfnımeleri pullu olarak 

29-5-959 uncu ğünü saa, 14 te en 
cümeni vil!yet kalemine makbuz-

mukoıbllinde tevdi edilecoktir. 

5 - Evrakı keşflye ve projeyi 
görmek dahı fıızla tafsillt atmak 
arzu eden tallplerin Urfa Nafia bq 

mUhendlslijl;ine veya Ankarada yollar 
müdüriyetine miltacaatlan lltn olunur. 

iLAN 
Düyunu Umumiyei Oomaniye hak· 

kındaki mukaveleleri kabul eden ha
millerin adodi muayyen nispete ba
liğ olduğundan, mezkur mukavele
ler 15 Mayıs 1929 tarihinden itiba
ren mer'iillicradır. 

Binaenaleyh 21 Mart 1929 tarih
li ilan mucibince icra edilmekte oları 
kuponlarla Şark Demiryollan tahvi
Iıltına ait tediyata 31 Mayıs 1929 ta
rihinden sonra da mururu zaman ta
rihlerine kadar devam edilecektir. 
Diğer cihetten, kuponlarla Şark 

Demiryolları tahvilatına ait ikinci 
tediyat, tayin edilen 25 Mayıs 1929 
tarihinden itibaren icra edilecektir. 

Mezkur kuponlarrn vadelerile be
delleri hakkında ve lı:eşidelerde çı

kup vacibüttediye olan Şark Demir
yolları tahvilatı üzerinden alelhesap 
tesviye edilecek meblağ hakkında 

hamiller Fransa, Almanya, Avustur· 
ya, Belçika, İngiltere, Felemenk, lta 
!ya ve Türkiyede tediyata memur 
müessesat nezdinde Iazımgelen izo
hatı istihsal edebileceklerdir. 

Hazine bonoları yerine k~im ola~ 
cak tahkim tahvilatrn ve güzeştelen 
mümessil bonolap,.n ihracı muamel.S 
tına mübaşeıet tarihleri ilerde neş 
redilecek ilanlarla bildirilecektir. 

Sabık Osmanlı lmperatorlu. 
ğunun taksime uğrayan Du
yunu umumiyesi Meclisi idaresi 

İlan 
Hll!fı nizam getirilmesinden do

layı zabt ve müsadere olunan 18 
çekı ke>tane çubuğu 6 haziran 929 
perşembe günü ihale edHmek üzre 
müzayedeye çıkanldığından t•lip 
olan\arın Yenikapı orman idaresine 

1 müracaatları i!An olunur. 

Azami kilosu 
35000 

12500 

Asari kilo Nevi 
32000 Birinci 
nevi has ekemek 
12000 erkek 

koyun eti 
3500 3000 Sade 
yağ mektepde eridilmek şartile 

Konya laz muallim mektebi 
müdürlüğünden: Balade nevile 
miktarr yazılı erzak 12/5/929 da ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul 
muştur. Z Haziran 929 tarihinde i-
hale edilecektir. Tali 
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BİN SÖZ 
BiR RESİM 

Şehrimizde bulunan Japon heyeti askeriyesi: Ceneral Kanasu 
==-- Ceneral Enata Massa ve ve M. Makaa Hlyea 

Tokatta pazar çok kalabalık olur 'e çok bakır satışı yapılır. Şehrimize blslkletle gelen lzmlr blslkletcllerl: lbrahlm 
Niyazi, Hikmet, Muzaffer beyler 

~~~~~~~~ 
Resmimiz pazar )'~rint _!t'!istermektedlr. 

KEŞİDETARiHtB • 11 •• B1L:ETLER 
30JJ ZİRAN929 UYUKBİRER ıJRADIR 

a piyankosu 
(BİLETLER TA YYAHE BA) İLİKLERİI 'DE SATITJRJ 

ürkocakları Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği büyük eşya piyankosu ikrami)Teleri 

Cins Adet 
,, 

Kapalı 029 m0deli 27 katalog Nolu beş ki~ılik Buik cıtomoblli 1 

'~ 929 "' Şc::vrole otornobill 

Pırlanta pantantif 

" ~upe 
Buyuk •alon halı<ı 

Yiızuk .. 
Pırlanta panta!ltif 
Pil~t·n çift kapklı e~kek ~aau 

" Kadı kol saau 
alo:ı takımı 

İpek ~cccadc 
llalı •eccadc 
Hcrckc hattat>ıyesi 

.. 
f lcrcknin !.ıniazi ipekli yastığı 

• 
• 

! Tereke kuma~ından yasuk 

" " 
1 lerekenin ipekli mendili 
flcy Koz F"ahrıkası mamulanndan bavul 

• .. .. 
.. " .. 

" 

y 

• .. 
., 

" ,, 

mektep çantası 

eğer takımı 

evrak çentası 

" .. 

1 

2 

2 
1 

2 

10 
10 
2 

20 
80 
50 
50 
30 
20 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 

200 
2o 
20 
50 

5 
5 

20 
50 

Esirl(cme Dcrne~lc HllAliahmer ı;snat avlnin Şömen dö tah~ 231 
!pekli ~ yastık. çay takımı, masa örtiısll, ipekli konbinezon, 

c~arp, çamaşır takımı gibi nefis eşyaları 

Zarif bir oya 
F.I i~i bir oba;?..r 1 
l lı . .rdc bin 1 
lkıparça ceviz sıgara kutusu, dokuz parça işlemeli fildişi hanımsı~a- 22 
ra tabaksile rın lıır adet gümüş mineli e::rkck ve kadın >igarıı tabakaları 
!çerisi Ti 'tipi minyaturier!e işlemeli hiı •tik paravana f 

lkı kı.çk pe J\ ana 2 
Gayet musanna çcrç~veli minyatür 2 
Hattat • 'uri efendi tarafından bronzla yazılmış kvha 

.. • 
" • 

" " • 
Kı.rnhya ~'ini 1 50 santim nılünde vazo 

.., ,, 50 ., ~ kavanoz 
,, ., 40 ,, arzında tabak 

~ 60 ~ tulünde va;.:o 

• 

1 

6 
7 

10 
3 

!\000 
2500 
2200 
1850 
900 
600 
500 
400 
250 
200 

1000 
2.'iO 
100 

10 
15 
20 
25 
30 
10 
20 
25 
30 
25 
20 

3 
50 
30 
5 

100 
so 
20 
1 () 

20 
25 
2.'i 

400 
200 
200 

50 
50 
50 
50 
25 
25 

10 
60 

Yekun 
LiRA 
!'000 
2!i00 
2200 
3700 
1800 
600 
ıouu 

400 
2~00 

200( 
2000 
5000 
8000 

500 
750 
600 
!\00 
300 
ıoo 

200 
2.50 
150 
125 
100 
600 

1000 
600 
250 
500 
250 
400 
500 

20 
25 
25 

450 

40(1 

400 

·100 

50 
.'i!l 

.50 
50 
25 

125 

100 
180 

Deniz satın alma komisyonundan; 
ıcoo Kllo Koyun eti mün•ka;ai aleniye ile 10 Haziran 929 Pazarcesi saot 13,5 

25<JOO • Ekmek • • 1 O • • • • 14,5 
7500 • Süt • • • ı ı • • Salı • 13,5 

10050 " Yaş ıcbze ve salça • • • 11 • • • " 14,5 
Ilcybelladada Deniz l.tsc<i talebe ve drıdının ıaıe eri için yukarda yazılı E~ Ekmek, Süt ve Sebze ayn 

ayn munakasaı a:enlyc il< ihaleltrı icra edilecektir Şartnamelerıni almak Heyenlerin yevmi ihalede muharrer 
saatte tem!natlm lstanbul muesse'atı bahriye me.'ul muha iplii';ine teslim ettiklerine dair makbuzlarile birlikte 
Ka'1moa~ada deni• bwı alma komisyonun> muraca;ıtları. 

müstahzarı pek tesitlidir. Bilümum eczanvıerde 

ı--.~--- ft'UZMi~ Vl\RALAR 
~~~\~\-PtR.lNTANU CIBANLllRD 
. SiKATRiN ]f 

11,, 

l\ok.ulm ıı-e eden 
En mükemmel muzndı 

tarıfıt:ndur 

Sıhhor ıc . ı' k~r k rınlann 
sıımimt dr studuı . 

Zehırli ık~ d'r il. , lıca ceza 
drpolarile « neler \ "C ıtriyat 

mo~azalrnıd<ı "at~ r. 
_ıııı::l~3li1 

Açıldı 

BEŞ ÇINAR 
Bahçesi 

1 Jcr ak~am 

l\tükemn1el muzika 
familya için dans 

Kiralık arsa 
• lıilha k akıllar mtıdıirlliğunden: 

Divan Yolunda Atik Ah paşa 

camisi avlusunda 9 5 • ·o arrn 

merhemi pek tesirlidir. 6ilvmum eczanelerde 

Ta~rada: llursa Setba;ı Se!Ahettin bey, Trabzon şifa, SivaR şifa, 
Adıma \lu>tafa Rifat bey, Konya.. Mustafa Cevdet bev cczsneler!nde 
lzmir :\l~rl(ıınato ve Samsun müttehıt ecza depolarında. ' 

\"ilayetknle acentn aranıyor: flahçe kapıda \1:\ZON ve BOTTON 
ecza deprısıına miirac:ıııt 

l!lto !nglllz motor fabrikalarının en meşhurlarından ~ 

''TANGI '' l ler nc\i mnhrukatla .şlq n motorlar, Tulumhalar \ r saire. 
Fazla malumat .e izahat için l<ıanlıulda ıe Ane vekiii olan Gala· 

tada t.'.tiçiik .\lilleı hanında J.'i.16 numarada TAKAR Efendiye 
.,,_ nıırncant edilir. ~ 

Posta ve telgraf levazım 
müdüriyetinden: 

müşııhere suretiyle kiraya veri 

Jecektir. 'l"nllplerin 6 Haziran 

0211 Perşembe gününe kadar 

lstanbul Evknf müllürhiğünde 1 

ı - Çanakkale hark'ndcki Adalar arasında bulunan kabloların 
ı tamirinde kullanılmak ıızrc asgari bir ay için ününde kuvetli 

buhar vinci mevcut olan bır vapur i>ticar edilmek üzre kr.palı 
zarf mu Jile r-unakasaya kı •nıılmu~tur. 

ı;; hazira, •ı2cı tarihme miisndif cumartesi gunıi münakasa>ı 
ıcra cdilcccj!"indcn talipkriıı hu hıısu~taki ~artnameyı görmek için 
hn teklif na nelerini tenli için de tarihi nıczkurds saat J4 tc yeni 
.,, tahann'' nwhaya:ıt kıımi<yonuna müracaatları. 

mülhaka idare>ıne 'e 8 Haziran 
Cumartcsı saat onhc~tc 

encümenine mıırncaatlarL 

idare 

Nazarı dikkate 
lstanbulda Mehmet c~lif 

Ecza depom ile A mtril-3Js 
haşttratt öldlirmeğe nıah ·' 
mevat ihzar etmekle ~iih'' 1 

). it kazan mı~ olnn (A merican 1 1 

fectinl( Co~ ine) arasında 8~ 
·1ı1•C• tolunan mukanle mııcı · 

..._-,~ '" 
0 \amile nıarııl ı 

emsalinden '• 
~,, 

nispetinde ucuz olan i~bıı nı ·c 
bu <ene muhterem 'fıırkl\ 
halkına takdim kılınnıaktaJır 

OFLYO 
Diğer mayilerden ı 00 • d,ı 

müessirdir. 

Ü F L Y ~ne~ 
sayesinde sinek, sh Ti'" 

b'''~"' tabtakururn vesair · . 1, haşarat cezri surette ıerıııı 

miş Or.F L Y O 
~' 

Lfıık teneke kutıılaT .., JI!•• 
oldup;u gibi, açık yanı 

ile de sarılır. ,~: 

Türkiye için umumi dı:P'1' 
Mehmet GaliP 
Eczayı tıbbiye 

deposu 

. Jit:l'' 
Mis ıtriyat f .abr• ~o-

0drıı. ..,ıı' 
Avrupa lavanta, P a,ı~l,· 

lonya, krem . YC diş p 

faiktir. ,9JJÔ~ 
Adres: "uruıısnıan 1Y' 19. 

k rşısıo' 
ikbal kıraathanesi 3 

UFUK 1f:eı 
BiÇKi DiKiŞ l\4!ı! 

Dikiş bilen ban~ ypı\ 1, ı 
()Ç VE ALTI bil[!I'''~,~ 

Makastar. hiç dikiş z1 dll'1%;ı;' 
bir ve iki senede te<r!f [!!İl ~~· 

1 \la• ' verir, diploma ar - tlsul- 1·11 
"ünden tasdik edlfir... ·ne•W ,~ 
& du uıert ~8 ,.:t 
asnn en son rneıo difir. 
radın talebe kabul c .. 11cas• ·~ 1 

Ş erait için mektebe rnu şok•ıc: 
Hın 41 

Beya7_ıt Sabuncu Y fJI' 

Doktor TBşçı ı11'sııP 
dall "I 9•( 

Pano s seririyatııı,. freıı .. '" 
"'be ı. w ı" ~

ve 28 sene tecru 
1 0uıdU~ - ele 

nsız iğnelerle~ 5nsi>'et111 ıeô', 
darlığı ve zaa~ı ~e ağ -~ ~o~e 
tirkle kat'i Ô: de, tiııtU 
visi Emin un ?l°j~ 
ğmda No. 4 "rıf. 

ao~ıı 
Mes"ul Müdc 


