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~AYAT PAH.ALILICI 
il'.. . 

lı, 1 Urkıyede hayat pahalılığı yok· 
ı,,'' liiç kimse böyle bir iddiada 

'>ıı l!aın.ü. Nitekim Maliye vekili 
~Utkunda da bu noktaya temas 
~ •bazı mıntakalanmızda kurak 

t • bazı mıntakalarımızda darlık 
rlı!,Pek çok şehirlerimizde paha-

İhracatımızın büyük inkişafını hazırlayacak kanun 
Meclisten çıkıyor,. yeni teshilat .haziranda başlıyor 

hakikaten şikiyet edilecek 
~)ı.r yok değildir>, demiştir. 

tat pahalılığı, Umumi harbin 
lıt•ğı umumi bir derttir. Bu afe. 

\,~.lllemleket muztariptir. Umu 
1) .ın ıztıraplarını, yalnız o ba
~ ~ştirak eden nesil değil, bir 

· ••Uer çekeuk diyenler mÜba· ,..._. 
'ıı '.'.'"Yorlar. 
~~n Almanyada da, Fransada 
ılt rupanın başka memlcketlerin
ılt aleJitıak hayat pahalılığı yok, 
oıd"•.mez. Ortada böyle bir mes' 
• ugu muhakkaktır. Ancak Ma
. •kHinin dediği gibi «bu mes· 
IQ~UbaJağasız ve fenni bir mes' 

•nde miıtalaa edersek> hem 
ı;~ neticeler elde edebiliriz, hem 
•! n Çocuklarını ye'se götünne
~Uruz. 
~n başka mutalaa edilecek bir 

1.ı .. aha vardır: 
~tİiııkü hayat pahalılığının bir 
lıy Var mıdır? Ucuz ve ya paha
~~ın bir hududu var mıdır ? 

bi,"k bugün yüz liraya giydiği-
. it Ostümü, yarın yüzde on nok 
IQ allllağa muvaffak olursak u-

~tr ~ata kavuştuk mu diyeceğiz? 
tjn alde mes'ele çok karr~ıktır, '· a bağlı amillerin tesiri altın· 

lı · Unu basit tedbirlerle hallet
'"'lıan yoktur. Esaslı ve mü-

~ik1••tipJere ihtiyaç vardır. 
,, at şudur ki: Kuraklık yüzün 

'ıı_/• lstihsalatın a21ığı sebebi
'f.ten memlekete her ıene on 

Ilı •talık buğday ithal ettikçe, 
ı.n Uv•zcncmizdeki aegari açık 

;: .0 tuz milyonu geçtikçe, pa
~tıkrarsızlığı bu şekilde git· 
ı ?•t ve mai!l"t mü§külatını 

. 1~rtı~an yoktur. Cumhuriyet 
~ •nın yapmak istediği şey, 
ı; ••enesizliği , bu gayri tabii
·:::• etmektir. Devletin bütün 

"r. •s~ hu gayenin etrafında 
~alıye ve Nafia proğramla· 

:ııu, 1derpiş olunan tasavvur ve 
~ ,•r de her gün bu yolda mil
~~k lar o.tıldığmı gösteriyor. 
ıtıg tayı da unutınamalı: Hayat 

·~ti ı ~milJerinden biri de aile 
«.;1 rtı~•de miıvazcnesizliktir. 
· ı,.;ıın butçesini tevzin edebil 

t;ı t '!ahsl ve ailevi bütçeleri· 
t.~rruf ve müvazene kabili-

~fte~e~edlk. Belki çok mi.iş
ltııi u •çın yapamadık. Hakika-
'ıı bayatın ihtiyaçları alabildi-

! t- ıyo · ·••u r. Bundan bır kaç sene 
ı.,1/n&uz ve lüks sayılan bir 
~iır, bugün için zaruret hali
~'t bulunuyor. Eski miskina
~. ve tevekkül yerine, şimdi 
">~atamak zevki, yaşamak ar
ı'.tt~ı. Herkes ocağında biraz 
•ı'Ph; . bıraz daha konfor arı
. lıir sız bu intibah, istenilmi

~"lı~; !ey değildir. En nihayet 
1flt ~ ~edeni seviyemizin yük 
tıı, •lalet eden bir şeydir. 
~r J.taliye vekilinin ; cucuz 

\i. ~nu vusta hayatıdır.> de
\."tı11~••ı, bu izahattan daha 

>ıı . 
' ~atıaı 'ftıiıa ılığı etrafında, memle-

'<i di vaziyeti hakkında her 
~ıı.,~le. ~· . yazı ile kanaatle-

11;,i ııı~•nı .. ı~ade edebili_r. An
) "• bU§kulatın meı'ulıycllni \ :ın1, ~hassa rejime yüklet
~ )n; lı •ksızhğın en büyüğü 
\, .\nlıa 1Yanettir. 
' '~a '~da bahsedilen harici 

•uıg · · . k -~ . arı , ışı o no taya 
~ ley hlstiyor. Zararlı gördü
:•;,,. . Udur. Yoksa istihsal 
(J .... ,l.ti 

! tı ~ltı •rtınnak yolunda 
\ ' 'ıtr t~şkilatı olmak üzre 

•r.. "<it llluessese vazifesini ya
-''ılt •det< 

lı., &en; 1 
• çalışmalarını da-

1,..~r ıııu ~le.tırse az bir zaman 
'.~ ita §kuıu iktihama, refah 
•ıı •u,_ " 

·~ it ~··.•&ga mani kalmaz. 
~•lıyoı; buna müaait· 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Yeni teşkllAt için hazırlanan IAyıha mllvaıeneyi maliye encü
meninden çıkmış ve umumi hey' ete sevkedilmlştlr. 

=- = 

Milli i~racat ticareti ~airesi 
Haziranoan itibaren lstanbuloa tesis ediliJor .. Bu daire 
bir mudürü umumi ile 12 azadan ınürekke~ bir meclisi 

ifiare taralınoan ifiare edilecektir 
Bu fUbeoio masra!lanoı licaral odalanoıe Yaridalından ayıracakları yüzde 15 

ıerle lklısal ve~alelioin verecegi lahsisalla kapalılacaklır 
ihracatımızın inkişafı kanunu 

ihracatımızın inkişafı için yapılacak teşkilat hal..kında 
hazırlanan kanun IAyıhası Büyük millet meclisi ıktısat 

ve Muvazene encilınenlerl tarafından kabul edilerek 
heyeti umumlyeye sevkedllmlştlr. Yeni kanunun bu gün

lerde meclisten çıkacağl ve Haziran iptidasında tatbikine 
ba~lanacağı anlaşılmıştır. 

Milli ihracat ticareti dairesi ve vazifeleri 

B u kanun mucibince ~ehrlmlzde "Milli ihracat ticareti dairesi,, 
tesis olunacaktır. 

ihracat ticareti dairesinin işleri kanunda şu suretle izah olun
muttur. 

ı - TOrk ihracat ticaretinin artmasına ve ticaret mabreçleri
nln ziyadeleşmesine yarayacak her ttırlO malOmatı vaktinde top
layarak alakadarlara bildirmek 

2 Sergi ve panayırlar açmak ve beynelmilel sergilerle ticari 
ve iktisadi kongralara iştirak etmek, 

3 - ihracat mallarımız için ecnebi memleketlerde propaganda 
yapmak, -

4 - ihracat mallarımızın istihsal, istandart, ambalaj usul ve 
teklllerlne dair mukarrerat ittihaz ederek lllzımgelen vesayada 
bulunmak ve kabulll faldeli gllrUlen tedbirleri hUkOmete bildirmek. 

5 - Muhtelif memleketlerin gOmrOk tarifeleri ve kanunlar, 
nakliyat, tahmil ve tahliye, sigorta, depo ve antrepo Ocretlerl ve 
ticaret usul ve teamtıllıri hakkında tetkikat yapmak. 

6 - Mttstabslllerle ihracat tacirleri arasında iktisadi tefkllat 
vOcuda getirmek. 

7 - Ecnebi memleketlerde tehaddOs edecek ticaret lhtllallarını 
halletmek, ecnebi memleketlere vakı seyahatlerde ihracat tacir
lerimize t1&billt göstermek ve yardım etmek, 

9 - Harlct ticaret hakkında kanun ve nizamname projeleri 
yapmak, 

ihracat da ·resinin teıkllAh nasıl olacak ? 

Mllll ihracat ticareti dairesi teşkllAtı, bir mlldOrO umumi ile 
idare meclisinden ibaret olacaktır. 

Jdart meclisine 2 lstanbuldan, 2 lzmlrden, birer Trabzon, 
Samsun ve Mersin ticaret odalanndan ve (5) 1 de iktisat vekllleti 
tarafından müntahap 12 azadan mOtefekkll olacaktır. 

Müdliril umumi kim oluyor P 

MUdllrO umQml, idare meclisi azasından olacaktır. MOdllrll 
umumlllğe eski ticaret odası katibi umumisi müderris Vehbi 

Beyin tayini iktisat vekaletince mukarrerdir. 
idare meclisi azalarının müddeti 3 sene olacaktır. 
idare meclisi azalıklarına ihracat işlerlle meşgul ve lhtlsasıle 

maruf zevatın intihabı muvafık görUlmektedlr. Azalık sıfatını, 
kendi lflerlnde istismar edenler bu vazifede kalamıyacaktır. Baf
lıca ticaret ve sanayi odaları olan merkezlerde, ihracat eşyası 
hakkında bu daireye malOmat vermek ve dairenin istihbaratını 
alakadarlara bildirmek Ozre mllfavere heyetleri teşkil edilecektir. 

Harlrte ajanlar bulundurulacak 

ihracat dairesi hariçte ajanslar bulunduracaktır. Bu dairenin va
rıdatı Ticaret odaları varıdatından ayrılan yOzde onbeş nispe

tinde tahsisatla vekllet blltçeslne konan tahsisat ve bazı teberru
atla temin edilecektir. iktisat yeklletı odalar tarafından bu iş için 
tefrik olunan paraların Sanayi ve Maadln bankasına varllmeslnl 
odalara tebliğ etmlftir. Bu suretle senede ' 150,000) lira toplana
caktır. 3 sene zarfında Istanbul ticaret odasında bu iş için topla
nan para (72,000) liraya baliğ olmuştur. 

Milliyetin büyük anketi 
- Gazinin en büyük 

nedir? Niçin ? 
• 

eserı 

Milliyet namına Başmu

harrlrlmlzln açtığı mOblm 
anketin cevaplan peyderpey 
gelmektedir. Kendilerine sual 
Irat edilen zevattan ancak 
birkaçının çevaplan henUz 
matbaamızıt gelmemiştir. Bir 
çolı: zevatın cevaplan gelmlf 

ve tunlf edilmiştir. Haziranın 
birinci gQnü ilk cevap neşre· 
clllecek ve ilk cevabın neş· 
rlnden ıonra artık cevap 
kabul edilmlyecektır. 

Gazinin en bUyOlı: eseri 
nedir? sualinln ehemmiyetini 
tarife hacet yoktur. TOrldye 
tarihinin en mOhim ve biricik 

dAhlslnln tarihi dolduran sa
yısız btıyOk eserlerini muka
yeşe ile içlerinden en bOyU
ğtlnU seçmek fikir ve tetebbu 
adanılan için mühim bir zl· 
hin meşgalesi olduğu gibi, 
tarih için de bu cevaplar bu 
gQnOn telakkllerlnl gösteren 
kımetli birer ve~lka olacaktır. 

Herkesin merakla 
muntazır olduöu ce
vapların birincisi 1 
Haziran 1929 tarihti 
nüshamızda buluna- 1 
caktır. 

Turingklup 

Kongresi dün toplan 
dı. Bir senede Istan
bula gelen ve giden-

ler ne kadar'? 

Beynelmilel Turing 
kongresi gelecek 
sene lstanbulda 

topla11acak 
-+- -

Trllk seyahin cemiyeti (Tu
rlng ldup ) umumi kongresi 

don ııerapalas
ta toplanmıştır. 

Kongrede 
Şehremini Mu
hiddin bey ha
:ı:ır bulunmuş 

ve koca Eli 
meb'usu Reflt 
Saffet bey riya
set etmiştir. 

Kon ırenin 
·~llfadında ce
m 1 yete aza 
olanlara te\lek· 
kur edildikten 

Refi/ Saffet bey sonra 1ıey'eti 
idare raporu okunmuştur. 

Rapora nıızaran Cemiyetin 
varidat yekOnu masarlfatından 

1350 lira fazladır. 
Bundan sonra raporda hu 

sene beynelmilel kongrelere iş
tirak edlldlğl, vapurla rda sey
yahlara konferanslar \' erildiği, ı 
geçen sene zarfında şimdiye 

kadar deniz tarlklie ( ,650 ) ı 
seyyah geldiği zikrediliyor du. 

TUrklyeden harice dlıni:ı: ı c • 1 
rlklle gidenler de ( 21,IJ ' 
kişidir. 

Raporda Şohremanetiniıı • 
yahln işlerindeki himmeti zıt . re
diliyor ve tercümanlar kursun· 
dan alınan şayanı memnuniyet 
neticeler sayılıyordu. 

KlubOn bu sene Seyrlsofal
nln seyyahlardan almakta ol
duğu salon parasının bir kısmı
nın klube verllmeıl ve limana 
gelen seyyah vapurlarının ticari 
muameleye tabi tutulmaması 
için teşebbOsatta bulunulacaktır. 
Klup bu sene seyyahlnln bUtUn 
ihtiyacını temin edebilecek bir 
rehper hazırlayacaktır. 

GOmrOk ve pa~aport mua
melesinde azamı teshilat gös
terllme&I için te,ebbOste bulu
nulacaktır. 

ÖnUmOzdeki sene seyyah 
cereyanlarının Bursa, lzmlr, 
Ankara ve Konyaya sevki • 
ne çalı~ılacaktır. 

Kongre çok hararetli olmuş 
bir çok hatipler söz almıştır. 

Gelecek sene beynelmilel Tu
rlng klupler kongresi Istanbul
da toplanacaktır. 

Tenzilatlı taksi 
Kullanınıyan şoförler
den ehliyetnameleri 

alınacak 
Otomobillerin i lk açı lı ~ların-

da yapılan tenzi la tı ;olörltr 

tanımadıp;ı için .. -----.ıı 
son gün lerde 

mü~terilerle ~O· 

förler arasındaki 

ihtilaf müzmin 

bir hale gdmiş· 
tir. Seyrü~cfer 

merkezi hir kaç' 

gün zarfında bu 

kabil ~öförlerdcn 
bir çojl;tı hak
kında muamele 

yapmıştır. 

Ay ba~ında otonı ol ı illc r yeni 
taksi kullanmak mecburiyetinde 
oldukl arından bu ihtilafın 4 · .5 guıı 
daha devamı zaruri görülmek
tedir. llundan sonra tenzilatlı 

taksi kullanmayan şoförlerin chli
yrtnamclcri ellerinden alınacııktır 

Ajanslar kongresı İktısat Meclisi. Buz meselesi 
Mümessiller dün 

Istanbulu gezdiler 

Gece misafirler şere~ 
fi ne Yat kulüpte bir 

ziyafet verildi 

Ajanslar konferansına iştirak 
eden muhtelif ajans mOmessllle
rl dOn bazı yerleri ziyaret et
mişlerdir. 

Murahhaslar dlln şabah yat
la Dolma bahçe Aarayına çık

mışlar ve sarayı gezmişlerdir. 

Buradan otomobiller ile muze
Jeri gezmişler ve öğle yemeğini 
Bongu lokantasında yedikten 
sonra Askert ve Evkaf muzele
rlnl gezmişlerdir. Bundan ııonra 
Haliç vapuru ile Eyübe gitmiş
lerdir . EyUptekl asarı atlka 
ziyaret edilmiştir. 

Anadolu ajansı tarafından 

mümes•iller şerefine dttn gecı: 
BOyUk Adada YatkulUpte bir 
ziyafet verilmiştir. 

Eı•elki geceki ziyafet 
lstanbul 26 ( A.A. ) - Bey

nelmilel müttefik ajanslar kon
grası azaları tereflne dOn gece 
Tarabyada Tokatllyan salonla
rında 'ehremanetl tarafından 

150 kişilik bir ziyafet verllmiştlr. 
Kongra azalarile matbuat 

erkanı ziyafette hazır bulunmuş-

Murahhas/ar Eyupla 
tardır. Ziyafetin sonlarına doğ
ru şehremini Muhiddin bey Irat 
eylediği nutukta kongranın iç
tima mahalli olarak lstanbulu 
intihap etmiş olmasından dolayı 
şehir namına hissettiği memnu· 
niyeti ifade eylemiş, ve misafir. 
leri sellmlıyarak muvaffakıyet 

temennisinde bulunmuştur. 
Murahhaslardan Havas ajan

sı mUdOrU M. Menol tevaben 
bir nutuk lradederek murahhas
ların Istanbulda gördükleri blls· 

nü kabulden fevkalade mlltebas
sls ve müteşekkir olduklarını 

burada kitaplardan öğrendikleri 
efsanevi bir şark yerine sür'atle 
garplılaşan medeni ve teced· 
dUtperver bir muhit bulduk
Jannı söylemiştir. 

Bu gOn ( dUn ) içtima yapıl
mıyncaktır • Murahhaslar bu 
gtınU istirnbatla ve şehri gez
mekle geçirecekler, akşam Ana· 
dolu ajansının BOyUk adada Yat 
kulllptek l ziyafetinde buluna· 
caklardır. ---------

Vergiler 
Yeni kanun haziran

da tatbik edilecek 
Verıd kurn rlarının tevhitli 

hakkındaki kamın dün :\!aliye 

Vekaletinden Deftc:rdıı rlı ğa bil

dirilmi~tir. 

l~velce nıttn ini nc~retmi~ ol
duğumuz bu kanun gerek ver
gilerin tahakkuk ve dbayetinde 
gerek mükellefler için teshi!An 

muhtevidir. 

Ay başından itibaren 
Kanun 1 hazirandan itibaren 

tatbik olunacaktır. 

Dclccrdarlık lazım j!'Clcn isıih

zarau yapmaktadır Kamın, vari
dat hu>USc 'lda da J lu1.ınc lehin

dedir. 

Istanbul murahhas
ları Ankarava 

~ 

gidiyorlar 

Şehremininin bira
deri Hikmet bey 

cevap veriyor 

Bu de/aki içtimada 
neler görüşülecektir 

Şehrin buz meselesi dolaH
slle son bir iki gUnden b~ri 
bazı neşriyat olmnştu. Bu neş
riyata devam edilirken Şehremini 
Muhiddin beyin biraderi Hik
met beyin de ismi dtın k U 
Cumhuriyet te bu münakaşa) e 
kanştırılmıştı. 

Haziran iptidasında Ankara
da toplanacak olan An lktısat 
meclisine lstanbul murahhası 
olarak iştirak 
etmeleri mu -
karrer Ticaret 
odası reis ve
kili Necip, Za
hire b o rs a sı 
reisi Murat, 
Kambiyo bor
sası idare mec
lisi azaeından 
l{alf N e c d e t 
ve oda azasın
dan Bumacı 
zade izzet Bey
ler pertembe 
g'llnO Ankaraya 
gideceklerdir. 

Bu defakl iç-
timada, memıe- Murat Bey 
lı:etlmizln tediye muvazenesi hak
kında lstanbul, Ankara ve lz
mlrdekl komisyonlar tarafından 
hazırlanan raporlar m ev z u u 
bahsotacaktır. 

ltbalıltla ihracat arasında 
mevcut farlı.ı 1 aıe ve para IS· 
tlkrannı temin için !Azım gelen 
çareler tespit olunacaktır. 

Meclis azalan, bedbin olma
ğı mucip bir vaziyet olmadığı, 
ihracatla ithalat arasındaki fa,.. 
kınizalesl imkansız bulunma • 
dıtı kanaatindedir. 

Yeni gemiler 
Yunan donanması 
takviye ediliyor 

Atina, 25 - Mevşuk mc
nabiden alınan mal!lmata naza
ran, bllkömct Yunan donanma
sını takviyey~, bilba,sı hafi[ 
<elain sipari~ine karar vermı~tir. 

'il. Y enlzelos yeni bahrıyc 
programı ve bunun tatbikatı 
hakkında., lngiliz tensik lıcy'cti 
reisi amiral Tire! ile mtizakcrcdc 
bulunınuşcur. 

Harbi umumiden eve! inşa
sına ba~la nan Salamis Zırhlısında 
icap eden tadilatın icrası için 
Almanvaya yakında bir Yunan 
heyeti · bahriyesi ı;ideccktir. 

Düyımu nıuva~~a~e 
---.. ·~ 

43 numaralı kuponun ıesviyesine 
baflanoıı,hr .. 

43 numaralı Onlfye kuponla
nnın tediyesine dOm' ~n itibaren 
başlanmıştır. 

Yann Bors ada vadeli Ünilye 
muamelatı kupon~uz alarak ce
reyan edecektir. 

29 Mayıs likidasyon gllnUnde 
tes lim ve tesellüm, kuponlu ola
caktır. 

Dtın istikrazı dahil1 Ozerlne 
muamele olmamıştır. 

Adliye Vekilinin 
hareketi 

Bayram miinasebetiye şeh

rimize gelmiş olan Adliye Vekili 
Mahmut Esat Be.ı-ln avdeti te
ahbur etmiştir. Muhmut Esat 
Bey Ankaraya bu gun avdet 
edecektir. 

Şükrü Kaya bey 
Dahlllye vekili Şükrü Ka

ya bey, Millet Meclisinin 
tatlllnden sonra Avrupaya 

gideceği haber alınmıştır. 
Şükrü Kaya beyin istira

hat ve tedavi lçln Almanyaya 
giderek bir ay kadar kal
ması muhtemeldir. 

Dün Hikmet bey gazetemi7e 
bir mektup göndermiştir. Bu 
mekt11bu bitarailıı;ımız hasebile 
aynen dercedlyoruz. 

"Kardqim !)ehremini !\J .,hıddın 
beyle Yunus Nadi bey aruınd• cc 
reyan ermekte olan münakaşa do.a· 
yıslyle hıgün Cumhuriyet gu.ctc >ı · 
nin benım de ismimi sütunlorın• 
geçirmiş olduğunu bazı arkadnı la rım· 
dan hayretle ô~rendim . 

Ben lise mezunu, Almanı ada ır.a· 
klna mühcndlsllJği tahsil etmiş lıadc· 
hu mitil lstik!;IJ mücadelesi bll{lar 
başlamaz derhal vatana a\·dcı ede· 
rek her hangi bir davete intizara lü 
zum görmeden kendi te~ebhü•ıimle 
ve ihtiyat zabiti olarak orduva iltihak 
etmiş bir Türk evladıyım. '1~ır,Jd e
timde hukuku medeniye ve h"' oti" 
yemi i>tlmal etmek için daha hajkı 

ne gibi ev~afım olmılıdırkı haıntımı 
müspet ı e meşru faaliyet . aha. ındo 
kazanmak sal<lhl.ı-cı in i iİıra1. ctmı, <>
layıoı~ .. 

Şehrem ininin biradt:rİ\'ım dı' e 
btn bu memlekcı•e ı ve lıak , ~ıbi 
olmı yarakrn,"m9 Slmdiıc k.uor ~'il· 
scye muhtaç obıadan ke di ;mi 
kendim görm cği ltiı at cdın "lı,ı:ıı. 
Accta Cua;huri;erilı hu fıim"1" r. n 
muharriri r.ıemlekcttc benden ın,ı a 

imtiyaı <"hihı olmağ• hor~i hizme 
tiyle ke,bi istlhknk ctmi,tır~ l'u,.~
len ötekini berikini ıc ,hir Hm< k 
hizmetiyk· mi ~ 

~ ~t~ri \ ntl vakraya tecs ... ur c.: d ı.: rı rn 

Hikmet 

Ecnebi ~irtetlr.r 
limil Bey Jirkellerdeki lelkikalı bai

kıoda 'ekalele rapor verecek 
On g'llpde beri şehrimizde 

bulunan iktisat vekili Şirketler 
mOdOrü Hamit bey bu gün An
karaya gidecektir. 

Hamit bey burada şirketlerin 
vaziyetleri ve bilhassa kafi 
mlkdarda TUrk memur istihdam 
etmiyen mllesseseler hakkında 
tetklkatta bulunmuş ve Ticaret 
mUdUrU Muhsin Beyle bu hu· 
susta görUşmuştOr. 

Hamit Bey, bazı ecnebi ~ir
ketler hakkında vuku bulan şl· 
kllyellerle de meşgul olmuştur. 

TUrk memur istihdamı hıısı:
sunda ihmali görUlen şirkeller 
hakkında icap eden tedbirler 
yakında ittihaz olunacakh r. liu 
hususta ketumiyeti muhafaza 
eden Hllmit bey, tetklkııtına 

dair bir rapor hıızırlay nr k 
VekA!ete verecektir. 

Ttirk mlltebassıs naın zcıll 

almayan sigorta şirketleri h:ı~ 
kında yapılacak muamele Vekt· 
letten istizan olunmuştur. 

•r---~mn-~ı 

Mette~liler 
<ı-'..-+-,o-

Müsabakası 
Beşi11ci hafta 
Beşinci haftanın en mıtbim 

haberini seçmek zamanı bu
g'lln aktam bitiyor. Yazılan 
29 mayısa kadar kabul ede· 
ceğiz. 

Dördüncü haftanın 

zılarına alt neticeyi 
mayısta bildireceğiz. 

)'8-

28 

l 
Oçuncu baftaoın en mOblm 

haberini bulup yazmakta 
çttncUlüjtU kazanan yazı dör
dllncU sahlfemlzdedlr. 

t 
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TEPEDELENLI ~ HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

~-il_l_P_~~A-~V._AS_l_U_~-~ 

Korkma ben yanındayım .. 
Hey yarabbi! Yanya kalesi 

elden çıkıp giderse-
'GlllJlllD lıfribıı: I& AYHAN 

Vasi/iki Ali paşanın ellerini tuttu: 
- Jior!ıuyoruml dedi .. 
Oracıkta yumuşak ipek yüzlü cıkta dış kale meydanına çıkan 

bir kadın da vardı ki yüzüne ba dirsek b~şında üç kiııinin Vasili
kanın aklını alıyordu. Ali Paşa kinin söylediklerini dinledikle
girerken Vasiliki ayağa kalkmış rini bilmiyordu. 
tı. İhtiyar adamın gözlerinin i- Onların içinde az evel husu
ı;i gülüyordu. Kuru dudaklarını si haber göndererek kale kapı
gtizel kadının ahu Ustünde tel- ları ısmarladığı Ago da vardı. 
!enen zambak kokulu saçlarına kendisine nankörlük ederek 
'dokundurdu. Hurşit Paşaya kaçan eski silah 

Sedire yan yana oturdular. tarı İlyas da vardı. 
1ıte hayatta saadet denen şey Vasiliki Tepe delenlinin sağ
bu olacaktı. Vaailikinin sedef lığında yapılan bir şarkıyı da 
~zı yerdeki post Ustüne düştü. söyledi. Bu yirmi üçsenelik ka
Tınnnn !. . etti. . Vasiliki Ali dar eski bir şeydi. Ali Paşanın 
Pa~anm ellerini tuttu: Arnavut gönüllülerle «Pasban 

- Korkuyorum Ali... oğlu» üzerine yürüyüp •Vidini» 
Diye fısıldadı. Sonra güzel ba- kuşatmalarına çıkarılmıştı. 

,şını ihtiyarın ktirkü arasına so- O zaman Tuna seraskeri kü
kup yüzünü saklamak istedi. Ali çük Hüseyin Paşa adil bir zat 

..._. ___ .. _ 
Tamirat işi 
HIJllJ bir karar 

verilemedi 
Berlin, ( A. A ) - Parlsten 

bildirildiğine göre hllMı intizar 

olarak mütehassıslar koınlsyo-

1 nunda buglin hiç bir kanır ittihaz 
· edilmemiştir. MaamaHh A.ınerika 
murahhası M. Y oung tarafından 

teklif olunan senevl taksitlerin 
alacaklı hükumetler tarafından 

kabulü üzerine vaziyet oldukça 
1 tavazzuh etmıştir. Şu kadar ki 

bu hükumetler bu taksitlere her 
sene 52 milyon mark zamme
dilmesini talebetmektedirler. 

Arada fark var 
Par is, 2 5 ( A. A ) - Alau.klı 

devletler mütehassısları müttefik

lerin murahhaslarına bu sabah 
M. Şahı tarafından verilen ce

vabı tetkik etmiştir. Konferans 
mehafill müttd.klerın noktai na-

zarile .\lmanyanın fikir ve mu· 
talanları ara.<mda pek bLiyıik bir 

fark mevcut olduj\> kanaatın

dadır. 

Tayyare rökoru kırıldı 
Paris, ( ı\. A. ) - Tayyueci 

wei<s ile Girüer saat ona on kala 

yere inmişlerdir. iki tn n areci 21 

saat zarfında saatte l 8.1 kilo

metre sür'atle uçmak şartıle 5000 
kilometre kat etmişler ve şimdiye 

kadar Ferrarin ile Delprctc tara
fından kazanılmış olan rekoru 
kırmıştır. 

Franımı taggarecilerl 
şehrimizde 

Paşa da korkuyordu. O da bu idi: Çok namlı dere beylerinin lstanbul, 1!6 (A.A) - Hindi 
gece bir şeylere sıkılıyordu. Bü- batlannı yernisti Ali Paşa o ta- çiniye gitmek !izre eveli gün 
tUn insanlar gelecek felAketler- rihte de bir büyük tehlike geçir 
den evvel nedense hep böyle Si- mişti. r * 1 Paristen hareket eden ta yyarecl 
kdırlardı. Küçük Hüseyin Paşa Tepede A.rrachart ve refiki Rignot dün 

İhtiyar kurdun ölümden mö- lenliyi çekemiyordu. Öldürmek 
itimden korkup çekindiği yoktu: için frrsat kollıyordu. Gelgele-

- Akibet Tepedelenliden !im Ali Paşa O!Jun gizli maksa-
Yanyayı zorla aldılar! denmesi- dını çoktan anlamıştı. Her za
ni namusuna yedirı'ttıiyordu. Gü man tetik üstünde bulunuyor
zel kadının çukur çenesini okşa du. 

saat 15,40 tc şehrimize muvasa
lat etmiştir. Tayyareciler 1-lalep 

istikametinde yollanna devam 
için havanın müsadesini bekle
mektedir. 

dı. Zorla gülıneğe çalıştı: Bir gün Hüseyin Paşa Tepede ~gnnl•.,_ncia 
- Korkma ben yanında de- lenliyi çadırına davet ettirmisti. 

ğil miyim?.. Niyeti kötü idi. Çadır içi~de Kral gitti mi? 
Diye sarardı. İçi kan ağlıyor- sohbet ederlerken Ali Paşayı • 

du. Hey Yarabbi! .. Yarıya ka ansızın boğduracaktı. 
lesi elden c;ıkıp giderse şayet on Fakat Ali Paşa daha atik dav Bu 
üç yaşında koynuna alıp tam al ranmıştı. Ayarlık etmişti. Hü
tı sene naz içinde yetirdiğ şu gü- seyinPaşanın davetine icabet et 

haberler teeyyüt 
etmemiştir. 

1ü kimler dermeğe el sunar,kim memezlik yapmamıştı. Berlln 25 (A.A) _ Bombay
ler onu sarmıya kalkışırlardı? Ardına tam altıbin Arnavut dan bildirildiğine göre Afgnn 

Ali Paşa yine eniştesini ha- süvarisi takmış, seraskerin çadı Kralı Amanullah han Avrupaya 
tırlamıştı. Onu bir ziyafette kar nna gitmişti. Küçük Hüseyin gitmek. Uzre şehri mezkQre va
deşleri vurup öldürmemişler mi, Paşa neye uğradığını anlıyama 811 olmuştur. Kral Amanullahın 
Genç karısını zorla öteki kardeş mıştı. Hey gidi günler! hey du- galiba ltalyaya yerleşeceği Ro
lerden birinın koynuna verme- manlı silik hatrralarmdan baş- madan bildiriliyor. 
mişler miydi? ka namı nişanı kalmamış gitmiş Not: Havas Reuter ve Ta~ 

O zaman Ali Paşa «32» ya- ti. Ajan !arından bu hususta bir 
şır..6ıt bir yiğit idi. Bu güne ka- Şimdi Ali Paşa dört taş duvar malumat gelmemiştir. Resmi 
dar aradan kırk sekiz senelik bir arasına sıkışmış kalmıştı. Onda menablden de teyit edllmeyen 
zaman geçmişti. Kırk sekiz u- böyle ne yakası açılmadık hatı- bu haberleri kaydl ihtiyatla 
zun sene. . . Deli gönül: neler ralar vardı ki, sayılıp dökülecek netredlyoruz, 
görmüş, neler geçirmişti? Dö- olsa biri öbüründen baskın çı- !!"!'!~!""'..,."""!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!! 
nek kahpe d~ra! '..'. . kardı. olınuştu. Sanki ihtimal verilınez 

Tepedelenlinin gozlen yaşar- Sabaha çok az kalınıştı. Ner- mi~ Aşk insana neler yaptır-
mıştı. Azevel yere düşen Cura- deyse tan yeri ag· armıya başlı- · d ? 

1ın S V 'liki maz ı yı a ıştı. onra ası ye u- yacaktı. Ah .. şu keder dalı; izti Ali Paşa artık çekiliyordu. A-
zattı: . _ . raplı geceyi bir kere geçirseler- yaklanmıştı. Vasiliki hanım sa-

- ~ cı~erun,. çal. ş~~· '. di ... Ali Paşa alt yanını hiç mi zmı bir yana bırakmıştı. 
Rahmetli enıştemın tiirkusunti hic düO:'nrniyecekti. Bu gece o p d k dışına ka 

ıı d di v 'lik' t" kU ·· - . aşasmıo a apısı -
çak -~ i alası .. ı l?. ~r ,{~ farkına varmdan sebebı belirsiz dar geçirecekti. Sonra da dö-
ço guze ç ıp soy ~yor u. iç sıkkınlıklarma düşmüştü.Her nüp daha yabanlık elbiselerini 
Paşa sıkıntılı demlennde hep o- halde bunlar hayra yorulınıya- · kt' p b h "bad t" ld dı V '!iki gıyece ı. azar sa a ı ı e ı-
nu ça rrrr . ası : cak alametlerdi. ne hazırlanacaktı. · 

- Onu kardaşları vurdulardı Sabah namazından evel ye- T d ı ı· · bo v 'liki d ··ı ·~ epe eenının yu ası -
egı. mı. . mekyediler. Vakithenüzerf*l nin yanında pek kısarlak kalı-
Dıye sordu. Tepedelenli ba- sayılırdı Ali Pasa hanımını bıra d B' J'kt od ka d 

11 d E ·· ı d k · · • yor u. ır ı e a pısı ışı-
smı sa a ı. vet oy e eme ıs- kıp kendi odasına gidecekti Ab- k 1 B k .. ··k · ti d · · · na çı tı ar. urası uçu avıze-

yor u. tes alacak sabah namazını kıla- !erle aydın e~ilmiş epey uzun 
- Kaz kızartması yerken caktı. Ardından kafayı vurup öğ b' ·t · "eli 

lokması ağzında kalmıştı değil leye kadar yatmak adetindeydi. ırA1~ç~ yen ı .d ··t b t 
mi? Sonra bu şarkıyı düzdüler Zaten gelen sabah Pazar sa- 'd' Oı daşın.ınb o adsı odahe aş a 
demek . . ı ı. ra a uç eş o a a var-

. • · bahı ıdı. B ! h d h · d Ali p,..._., yine cevap vermemiş , . . . . . . dı. un ar arem e ızmet e en 
. -:ı- .. .. .. . . Kıra Vasılıkı de kendı dinınce nar yanaklı kaya gövüslü sa-

tı. Dalgın gorunuyordu. Vasılı- dinlenecekti Vasilikiye haftada A ' k ı ah 
ki sazına düzen veriyordu. Ve bir gün her ~azar sabahı kuşluk rışınB rln~vuh t hız arına m ksuh~-

k k b 1 d ğ d ıdu · · d b' tu. un aı ep anımın aya ız 
yanı yanı aş a ı ı uyu · vaktın e ır papas gelirdi. Ha- t' b k ı dı 

•O moj pata piyese piyese> nrm ibadet odasına ççkilir tapı meVın~n~ ~ora; · ki k 
cTe vrane Paşa ne bese ... > nırdı Hatta Ali Paşanın nasıl asıkı .~ .~eder gelıpç bon lo-

be • casını apı onun e sa s a-
c~e . su olup ta buna izin verip seslen- mak niyetinde değildi. Onu- ta 

Evet evet. . bır zıyafette onu mediğine yan ya ahalisinden kendi odasına kadar geçirmek 
kancıkça vurmuşlardı. başka dünya a.Iem şasa kalırdı. · t' du 

R.. a k 'dd ti · · ıs ıyor . 
~zg r ço şı e enmıştı. Hanrm Vasiliki yortu günle- Geçitte bir hizmetçi kız duru-

kesk1ın ıslıklh'ar çalaradi~ pedncere rinde göz göre Yanya kilisele- yordu. Ellerini Önüne kavu:ştur-
cam arma ucwn e yor u. o- . b'l 'd' d f b 1 Ö ti b k d 
CV~l'k'odunlkar arukçıtıdısr~ıyı?.rdu. ~:~ya; ~d~~o~~iic:teHı~s;;~ mık~Uİuz nv::ili~::rk:;lüsüy-

ası ı ı yanı y oy uyor-
du. yan_ oldufu_ tevatürlerine sebep dü. Paşanın hannnla halvet kal-

Ali Paşa eniştesinin şarkısı- [•] ı2ı3-1798 ıencoi Dağlı eşki- dıj'iı gecelerde hizmetlerine yal-. . 

v ......... ~ ...... 

Jnkara ınfizakeratı 
Bazı ına~alil nik~in 

~örünüyor 
Atina, 22 (Milliyet). - Yu

nanistanın bazı siyasi mahaha
filinde Türk-Yunan müzakera 
tmm neticesi hakkında nikbin
lik gösterilıniyor değildir. Ati
nanın belli başlı bir gazetesi o
lan «Etnos» Ankaraya bir mu
habir göndermiştir. Bu muha
bir Yunanistanın en iyi gazete
cilerinden biridir. «Etnos» mu
habirinin adı M. Vassos Vechi
yarelli dir. Kendisi geçenlerde 
İzmire de gitınişti. 

« Etnos» tam manasile nim 
resmi bir g zete degildir. Bunun 
la beraber bu gazete hükfunetle 
sıkı surette münasebette bulu
nan bir gazetedir. 

Bu hüküm süren zanne göre 
Yunan resmi mahafilinde Türk 
-Yunan müzakeratının artık so
nuna yaklaşmakta olduğu söy
leniyor.Bnnunlaberaber şimdiye 
kadar kat'i ve müspet ortada 
bir şey yoktur. Yalnız anlaşılan 
bir şey, varsa o da mübadele ko
mis:r. onuııdaki bitaraf azadanM. 
Holştadt ile Vikuna tarafından 
vald elan tekliflerin Türk ve 
Yunan hükfimetlerince tetkik 
edilme~ üzeredir. 

Mamafi Atina gazeteleri yeni 
bir takım haberler icat etmekte 
devam ediyorlar. Bu gazeteler 
Yunanistandaki Türk ekalliye
tinin çok iyi bir tarzda muame
le gördüğünü yazıp duruyorlar. 
Bu iddianın asılsızlığını tekrara 
lüzum yoktur. 

Hükfimetçi bir gazete olan 
«İmerisyos Tipos» gazetisinin 
vaziyeti pek tohaftır. Bu gazete 
Türkiyenin bahri bir proğram 
sahibi olmasından, bunu takip 
etmesinden dolayi hayret eder 
gibi görünüyor. Bu cidden ta
hajtır. Çünkü Yunanistanm da 
biı1ı ' "ir proğramı vardır. Pek 
tab'ldir ki Türkiye de kendi balı 
ri p(Ôğramını takip edecektir. 

BU gazetenin yürüttüğü man 
tık şöyledir: 

Türkiye sulhperver olduğunu 
söylemekle beraber ciddi bir de
niz proğramı vardı. İtalyya si
parişler yapılmıştır. Bu gazete 
Çatalcada tarafımızdan tahki
mat yapıldığını iddia etmekte
dir. 

Fakat bütün bu Atina gaze
telerinin iddialarını, birer birer 
yazıp cevap vermeğe kalkışmak 
uzun olur. Yalnız şu mektuba 
niyeti muhafaza ediyorlar. 
Yunanlılar hep o bildiğimiz zih 
niyetti muhafaza ediyorlar. 

Yunanistan bahri proğramı 
varken Türkiyenin deniz proğ
ramı olmasınıhazmedemiyorlar. 
Hülasa kimseye bir şey verme
mek, her şeyi kendileri almak .. 
İşte bu zihni yet .... 1 

:lüaiy•cI'! 

Otuzbeş tayyare 

Yakında şehrimize 
gelecek .. 

Roma, 26 (A.A) - 35 deniz 
bombardıman tayyaresi mayısın 

otuzunda Tarantada toplanacak 
ve A kdenlz şark! kısmında bir 
cevelan ) apmak üzre hareket 
edecektir. Bu tayyareler, Atinaya, 
Istanbula, Varna ve Odesaya, 
Kösttnceye uğrayacaktır. 

Vatlkan ile muahede 
Roma, 25 ( V.A ) - Ayan 

meclisi 6 reye karşı 315 rey 
ile !talya ile Vatikan arasındaki 

muahedeyi kabul ve tasdık eyle
miştir. 

Hava müsteşarı M. Dajbo se
fere iştirak edecektir. 

Sanatkilrlar kongresi 
Madrlt, 26 ( A.A ) - Bey. 

nelmllel muharrir, mUelllf ve 
besteklrlar kongresi, mesaisini 
bltlrmlttlr. Kongre dağılmadan 
evci verilen bir karara göre 
mUelllf vı muharrir cemlyotıe
rlnln heplsl Uç hukukflnas 
intihap odecıktlr. Bunlar ara· 
sında lstlşart komiteye ve 

ahkemevo 7a 

A.lmR.D;yad.a 

Bir afet 
Yangın, dolıı, fırtına 

zuhur etmiştir .. 
Hamburg, 25 (AA) - Dün 

bir yangın çıkmış ve dolu ile 
karışık bir fırtına şehrin şimali 

şarki kısmında büyük hasarata 
sebep olmuştur. 

Ekinler pd, çok hasrata uğ

ranıı:;;, telgraf ve telefon telleri 
harap olmuştur. Müteaddit yan
gın zuhur etmiştir. Bir kişi öl
müştür. 

Fransız bahrlgelilerl 
Bcrlin, 26 (A.A) - i\1. Ecke

nere müsafir olan fransız bahri
yelileri tayyare imalAthanelcrinl 
gezmi~lcr :\1. Yurkersin evinde 
o~le yc:ncğic-ı ycımşlcnlir. llah
riydilcr Almanvanın her tarafında 
gt·L "ıkkrl hihnu kabulden çok 
mıite .a!lsıs olmu/JrJır. Almanya 
hul·)mctl miisa'irlcr;nın bütün 
almanyn toprnj~rnda •c,ml kıya
fetler•le serbestçe dolaşabilecek

lerini lıildırmlşti . _____ .,...,....,.,.__ __ 
• • 

enı ır 
• 

te • 
avı 

--+••--
ispanyada bir heki
min şayanı hayı·et 

muva/falııgeti 

ispanyada son zamanlarda bir 
doktorun muhtelif hastalıkları 

büyük bir muvaffakiyetle tedavi 
etmesi A vrupanın belli b~lı 

gnzetelerindc bir takım neşriyatı 

mucip oldu. Asuero namındaki 

bu doktor felçten tutunuz da 
kanlı basura kadar, kırık ve çı

kık gibi şeyler de dahil olduğu 
halde hemen her hastalığı tedavi 
ediyor. 

Bunun sırrı hikmeti lspanyol 
dokturunce hiç de gizli tutulmu
yor. lspanyanın en büyilk hekim
leri, alimler! huzurunda yapılan 

tecrübeler Dr. Asueronun muvaf
fakiyetlni göstermiştir. O kadar kl 
şimdi bütün hekimler bu muvaf
lakiyet karşısında ne diyecekle
rini ~aşırnıışlardır. Hekimlerin bir 
kısmı da bu doktoru şarlatanlıkla 
itham etmek istemişlerdir. Fakat 
verilen malômattan anlaşıldığına 

!\"Öre Dr. Asuero hakkında ne 
denirse densin bu sözlerin, onun 
muvaffakiyetini azaltmadığıdır. 

ispanyada tababet alemini alt üst 
ettikten sonra şimdi bütün Avru

pada şöhreti yayılan bu kekimin 
muvuffakiyet s.rrını gizli tutma-
dığını yukarıda kaydetmiştik. 

Bunu bize anlatan bir Avrupa 
gazetesi mesele hakkında herke
sin kolaylıkla bir fikir edinebil
mesini temin için izahatını sade 
bir şekle dökerek hepimizin her 
gün tecrübe ettiğimiz bir hadise
yi hatırlatıyor. Filhakika hepi
miz biliriz ki bir teessür duy
duğumuz zaman genzimizde bir 
his duyarız. 

J lana bir teessürümüzden 

bahsederken burnumun direği 

sızladı deriz. Bu söz öyle ami
yane bir lakırdı değildir. Çiinkü 
hakikaten teessür anlarımızda 

genzimizden müteessir olduğu

muzu şimdiye kadar ögrenml
şizdir. 

Ağlndsğımız zaman genzimiz
de ifrazat olduğunu billrk L,pan
yalı doktor genizdekl sinirlerin 
ve guddelerin ehemmiyetini çok
tan takdir ederek uzun zaman
danberi tetklkatta bulunmuştur. 

Bu tetkikat neticesinde kendisi pek 
mühim esrara nüfuz etmiştir. işte 
bu öğrendi~ esrar sayesindedir ki 
Dr. Asucro şimdi genizde ken
dince intihap edilen her hangi 
bir guddenln !!zerini dağlamak 
surctile muhtelif hastalıkları 

tedavi edebiliyor L 
Tabiidir ki Ispanyol doktorun 

kendince gizli tuttuğu bir takım 
incelikler yok değildir. Fakat 
7 h;• " mr..,le hlr d~!t)ııma •m~-

Ankaranın imar planı 
Alman müt~h.;~sısın plafl1 

kabul edildi 
Ankara, 26 (Milliyet ) - Yunus Nadi beyin rlyasednde~~ 

kara planı Jurl hey'eti hazırlanan raporu tetkik etmiş ve ne ' 
Alman mütehassısı Jansenin planı birinci, Fransız mütehassısı~ 
yin planl ikinci addolunmuştur. Rapor Juri tarahndan imzalan 
Planın tatbiki için Meclise bir !ayıba tevdi edilecektir. 

M.!rleclisine verilen liiyıhalD 
Ankara, 26 (Mllllyet) - Tilrklyede ecnebi tabası 1~ 

fından yapılması memnu san'atlar hakkındıtkl ıayılt~ 
tısat, Hariciye, Adliye encilll'enlerlne havale edl ı\I 
Mahmut Muhtar paşa hakkındaki muhtelit encümell 
batası ruznameye alınmıştır. 

* * • 
Ankara, 26 (A.A) - Bü- ı 

yük Millet ~\ecllsl bu gün 

saat on dörtte reis vekili 
!'lıurettln Ali beyin riyase

tinde toplanmıştır, B. M. 
Meclisi muhasebesinde icra 

ve maddeleri arasınd8 
nakale yapılması ba1'ıı; 
ki kanun IAyıhası ııe 
encümeni ve TürkldYe 
lnglltere hükllmetıerl ,f· 
sında, Ankarada J5·1 
tarihinde akit ve ııt1ı' d 

kılınan teftiş ve tetkik ne
ticesi hakkında Meclis he
saplarını tetkik encilmenl 
mazbatası ve 1928 senesi 

Hariciye, Milli mtidafaa, Ma
liye vekılletlerlle den iz, Em-

niyeti umumiye biltçelerlnde 
vebu bütçelerin bazı fasıl 

· len seyyar ticaret rııe~1 
rının numuneleri h~"~r~ 
ki muamelata dair f 1 ~ 
glllz mukavelenameslO~ 
diki hakkındaki kail~~; 
ylhası müzakere ve ~ 
edilmiştir. Meclis yarı 
ondörtte toplanacaktır· 

Suriye hudut ihtilafı , 
- Jile§ Jurnal gazetesi hakeme müracaat 

lesine dair ne yazıyor? 101 
Parls, 2 5 ( A.A ) - Havas / selesine avdet edil ece~ 

ajansı bildiriyor: Le Journal maktadır. . V'I. 
gazetesinde SaintBrice Suriye ih- Bu takdirde tesbitı .1 b"/, 
tilah mes'eleslnde Türk.iyenin yegAne mesele Ernestı0 el 
Lahy divanına müracaatı düşün- llğinin usulünden oJuPıli(I 
düğüne dair Tlmes gazetesinde ğıdır. Fransa Lahy . r ! 
intişar eden haberi mevzuubahis kararına emniyetle intıf~~ ~ 
etmekte ve Emestin kararını lir, şu kadar var ki ıJ) 
hududun tahdidi esnasında yerin- hallin ağır bir mahzur~• ~ııı 
de tatbik etmek kabil olduğunu tır. O da hudut hadis~~ 

fakat eğer Türk.iye meseleyi Lahy lldeden bulanık vaz!Ye 
) e götürmek isterse prensip me- sıdır. 

• 
M.M. reisimizin zı yaf etl öl 

Ankara, 26 ( Mllllyet ) - M.M. reisi bu gün bir ögıe 
verdi. 

Bertin, J~pfi~;lz~~k:~f&Yh~;~ti / 
•· i<AOI 

Ankara 26 ( Milllyet) - Japon asker! heyeti ..,r 

reisi tarafından kabul edildi. _ _ ~ ı 

C•m::::!:.>:.-;m· Havzada-Gazi 11~ 
Madrit., 25 ( A. A) - Akvam Pek narlak !.e s~~roıı~·ı cemiyetine yardım hey'etlerl bir- I' 

liğinin lçtlmaında akalliyetler il 1 S ıt ~ el. 
mes'elcsi hakkındaki raporun mil- sure e e z 
zakeresine başlanılmış ve mes'e- Havza 26, (MilllY~::er0-
lenin beynelmilel hukuk ensti- nla havzayı ilk tef ı dd0 o J 

olan 25 Mayıs s35 Y' .. ,,~ıı, 
tüsiln!in tetkikatın& havale edil- e y~ ıı' 

buglln candan v ııurııt 0~ miş ve bu enstitünün beynel

milel bir mukavele hazırlamsı 

hakkındaki Fransız teklifi kabul 

edilmiştir. Bundan sonra ekalli

yetler mes'elesinln heyeti umu

ınlyesl hakkında en iyi ve seri 

bir hal sureti aramak için Av-

rupa efkArı umumiyesi mUmes

slllerinln Akvam cemiyetine mü

tehassıs olarak intihap edilmesi 

teklifini havi bir de karrr sureti 

kabul olunmuştur. birliğin mesa
isi hitam bulmuştur. 

Avusturgada yeni hablne 
Viyana, 25 "A.. A. ,. - Yeni 

kablneyl federal meclisine tak

dim ederken başvekil M. Ştero

viç Avusturyanın vaziyetini tak
viyeye medar başlıca amil olan 

dahili sulhun lüzumu idamesl 
(!zerinde ısrar eylemiştir. 

paa emsalsf.l tez• beşi J 
1 e oıı 1,r landı. Meras ın eııteP ~ıo 

çu alayı bUtUn 111 eıeo 4 
ba ve köylerden ı;,11ıı 0

11 
halk lftlrlk etti. 11 ııı~19 4 
önUne Çok sevlın JI bll~'.ıı 
mı~ kasaba başta yı bo' 1ıı 

T' (!U alil JI ) 
mışhr- Meras bllre be' 
tep meydanında~ 1111<1 ,ı 
kQmet caddesin eıdl• ~•'' 
odasının önune !ıııı ~ı ,ı 
tarafından tıı:; ,e~ıı1 ,, 1, 
bUyUk kıt'ada ııc ııı , ' 

" r ha ·.,re 4ı mevkii as e ' ifil e~ ,ıı~ w6 
resmi seıaıuı fi etf r'"~ 
ve tarihi foto~~=•· ~~ıı4; 
çit resmi yap 1 111dı; 1ol f 

tıklll marşlle baŞ ... 11 ıı•111 ııı 0 ..ı 
fır,. 0 ıı .!". 

mına Hazıın. ıııt1' o• 
irfan teş~llllııe~e,11°11

111(. 
Nami beyler ıaııd 

" aı1tıf ıı• ı ırat edere 0ı111s 1 ,,- ,1 
klben yazı ııeY' t f.) 

ve rlll halk 8 urur ,.~1yo 1, 

bir bayraın Y pıııer 1,r 
ker ve ınek te cııeıı~~pf I 
fener aıayıarı flfl'ııı ,ıo' 
oıunnıuştur. uaıne ,ıııe, ~(· 

••••••ı•ı•••••ı•ı••••••••••· memleket aı eril~ 
Böyle bir ameliye ile felçten lef bir ziyafet_:...... (J...tıl 

1 
basura kadar muhtelif hastalıkları ----Oe Jl ,.. 
tedavi etmek gibi bir muvafla- paptılıl: 

26 
(!>·'" ııı-"ı 

kiyct ispanyada bu hekimin Btıkrefpapaıııı: ,of 
şöhretini artıkdıkça artırmış. Aca- meclisi ıcorıl1 

d 
f(OJI 

ba bu muvaffakıyet denm e ip akdoluoan r 
ıı;idecek mi? Tıp aleminin ~iı he h11llf re e 



ı Ne rezalet! 
SiiheytfiH. zevcini 
cadde ortasında 

döudü ... 
[)un akşam üzeri Vilayet ko-

nagı önünde çok müessif 
~ir aile vak'ası cereyan etmiştir. 
llç çocuk sahibi olan Suheyll 
hanım ile zevci Adli bey geçl
neınedikleri için ayrılmak üzere 
rahkemeye milracaat etmfş
er. ı .. ocuklardan biri bayram 
r.Una,ebetile babasını görmek 
~ın babasının )·anına gelmiş. 
,:ıı bey çocukla beraber dun 
nn Şam Ustu vihlyet konağı ö
h nden geçerken o sırada SU-
eyııı. hanım da oradan geçl

torınuş. 
Adil beyi gören Sllhcyll 

?•nım hemen otomoblli durdu
;••~k aşağı inmiş ve Adli beyin 
ıerıne yürüyerek elindekl şem

llye . b ile başına yüzüne, vurmaga 
_aşıaru,ıır. Sllheyll hanım elin· 
•t~· 1 t 1 ~cmsiyeyi sapı kırı ıncaya 

t 'd•r yirmi beş otuz defa 
p tvcıne tııdirml~, nihayet yetişen 
b:ııs ve Jandarma memarları 
'' nıarı ayırmışlar ve SDheyll 

1 
nımıa tecavUze utrayan 

r:Vcinl polis mutelerrikasına 
tUrınuşıerdlr. ---
Kaı•gadan mı yoksa 

Zf'hirden mi öldU ? 

~tçcnıerde Şehremininde kom· 
cu tusu Feride H. ile kavga 
tt '•iten dUfUp ölen Fatma H. ın 

11
1'di morga naldedlldlğinl 

ll ınııştık. Fatma H.ın zevci 
, 0'hıııet Zeki B. :ıovcesinln 
~ ~Up bayıldıktan sonra Feride 
Li. tarafından ağzına akıtılan 

' t nı tıtl · ~« ayı ile tesmlm edildiğini 
) ._Pia etmiştir. Morg henüz 

ıpf, ı• 0 tunu vermemiş oldugun;I': ,: bu iddianın ne dereceye 
_.ı Gc.~t dojtru olduğu malllm 
O' '''dit. 
.,.f 
("' 

~ 

~Jı 

JI 

Üç kişi ('lgııe11di 
\l~- Takııimde oturan marlka 
'-Q~nd•ki genç kız Harbiye 
'1_, esinden geçerken 1211 nu
l:ıı,ı' otomobile çiıtnendltinden 

~ hastı.nesine kaldırılmıştır. 
lı,, ':- Şoför lşMall Hakkının 
~t t'•ndekl otomobil Taksimde 
~,1'hca çarpmıf ve içinde 
~iı 1~li sıfatite bulunan madam 
'41re

11
' Oespina sademeden hafif 

:1 e Yaralanmışlardır. 
~in . Nişan taşında 18 ya~ında 

~il Şbındigl blsilı.letl 6 yaşın
'ı y enıseddine bindirerek bir 
h trinden cerhetmiştlr. 
' 11t 
~trı Sabıkalının marifeti 
~ n:1Yedc jandarma Haııan 

111,n hılle maruf bir 1abılı.alı 
~Qin tirlı:etl ameleslnden Sell-
1•aı, ile kavga ederek bıçakla 
~ lllıttır, 
t~ıe --. -
A) tp Parmağını uçurdu 
'\ ''of \\ ~ınd Ylldıı kundura fabrika-
1 \ « 11 Çalışan Ahmet usta 
~illa~ t~tcre muklnesine baş 
'lıi 111,~•nı kaptırmış zavallının 
'ı Qtn ~ lllUthlş evce içinde ye
ıJ~ın :Pnıuştur. Hasan usta 

Gı11 ını it halde hastaneye 
~ 1 Şhr. 
tı, ---kı.. 
~ .,, hir eı•e taarruz 
)11

1hr, . ettiler 
ı nıın· 

't ~Ilı, ~·~de oturan Yusuf 
t1ıı b11n aıı, Hakkı. aşık AH 
~ "'k~18tnfnde 6 ki~i evelkl 
· 'ile &rayda Seydi bey 

t 'lnd 
~ 11111 e Mehmet efendinin 
tu lcry:tuz etmiş ve evdeki· 
'ı''n Pdı üzerine hadiseye 

ı, oıı 
1 tı e ' memurlarına da 

tt "%141 Yl•mişlerdir. 
~ 1)11~, 1:ernurfarı mütecaviz· 
111,;•ıııı ktnak istemiş isede 
11111 '"nıış •Çtnıştır. Bir kısmı 
·• 1kt,~ 1 Olup ötekiler de a• 
•ı r. 

lı; -----" leJı ~ı b rar hapi.•haneyl 
1 ~•n °ııladı 

''ı '•h Unund ''t ı, liYe ıın istifade ede-
~ 1111 0\ı ki ~dilenıerden dUne 

lfı. ttfikr ınubtellf cUrUm· 
"11ıı lır erinden zabıtaca 

~ 1ı· ----'"'ı Q"~a -
(,Q~unc

0 11 llaıo;aıı 
t l; Ukıa b 
,, 1111 b turan 'ait pa· 

1 ' 1 ı ~ı eyin evine evelkl 
ı, ,,.,, •erek b" q,· r ltpıı ır çok eşya 

•ı. hıt ., an tahkikat ne-
"tı •c..ın 
~ kot ıneşhur sabı· 

' il ~n Hııs n oldu-
hnıu 11 Vak'ıı arlıı da 
' ı, ltu anıaşılMak 

i\Jlr l l\"~'.T P \7, ,\ RTF:SI 27 \fA \ I.' 1929a 

,, İN ŞEHİRVE MEMLEKET HABERLERİ 
----- ~-------------------

Vilayette Müteferrik H. 

Y:E\fl KADROLAR Sanayi birliği 
Gelmek üzredir. Dü llk k-n .'lene ogra-
Fakat maas bir az • 

gecikecektir 

Bazı daireler kadro
sunda değişiklik var 

1929 mali seno•Jnin bu glln· 
!erde dairelere tebliği bekle· 
niyor. Bundan başka da 1929 
senesi kadro ve maaş havale· 
!eri gelecektir. 

Kadrolıır henüz gelmediği 
clhetfe haziran maaşının da 
bir hafta kadar gecikmesi muh· 
temeldir. 

Emlaki milliye kadro.~u 
Aldığlmız malllmata göre 

yeni sene kadrosunda Emllki 
milliyede bazı tenkisat yapıl
maktadır, 

Diğer bazı daireler kadro
larında da ufak tefek tadlllt 
yapılması kuvvetlidir. 

Yapılacak mektepler 
Vlllyeı daimi encümeni dUa 

Vall Vekilinin riya•etlnde top· 
lanmıftır. Kira konturatoları 
bitmiş olanları tecdit etmlttlr. 

Yeni den lnta olunacak 23 
mektep binası da 19 Haziranda 
mllteahhide ihale olunacaktır. 

Eski çarkçı mektebi 
Heybeli Adadaki çarhçı mek

tebi mütareke senesi içinde 
Rumlar tarafından ifgal olun
muştu. 

Bu binaya alt t11pu kayitlerl 
çıkarılarak Oeftcrdkrlığa gel· 
mittir. 

Tapu lı:a)ıtlarına göre binanın 
hükOmet tarafından satın alın

dığı anlaşılıyor. Evrak tetkik 
edllmcktedir. 

Teffiz ko111isyonlart 
lstanbul ve Beyotlu tefiiz 

komisyonları dün toplanmıftır. 

VilAyettekl komisyonda Maliye 
mUfettifl Ahmet Bey de bulun
muştur. 

At 
Atların ıslahı 
cinsinin ıslahı için 
depolar açılıyor 

. \dına. Cebelibereket , .• hı\ali 
sindeki at cin:;inin ıslahı için Jc\ ka1· 
~de çalı;ılmaktadır. lkt1>at \"tk:lleıl 
\lcrcimek çiflıtinde büyuk bir aygır 
deposu inşa. ttmcRt kırar vt:rmlştir. 
Depo in~a edildikten sonra külliyetli 
mikdardı ıvgır ıııühayaa,ına ha~la· 
nacaktır Slva<tı Ye \lalaıva çlflif,in
dcki a\gırlar ıcıvlt edilecektiı; 

l~u sene ~arhı '" hıstJlığı zuhuru 
muhtemel ol:ın ycrlerd\.' havvanata 

atı 'apılacıkıır. 

Düyunuumurııiye suiistlnıali 
i\iıliıe 1 lukuk muşu irli~i l>u· 

yuuu umumivc :-;ui istimali hakkında 
ki evrakın tetkikıne de\'am edirnr. 
Bir haftaya kld" kararını ver,,;e.ı 
muhtemeldir. 

Damga kanu11u 
Maliyece DamRa kanununun su

reti tatbikine dair izıhnıme şeklınde 
haıırlanan 1 ıalimaınıme \iltyeılerc 
gtintlcritmi~tir. · 

Hir nüıocrohı tıtlirtlıtn:tmc dım.,;ı 

pulu ımillcrine aittir lk.inci rallmat 
nam~. llamga pullarının il...;;ık rı.:: 
iptalite re~lm ve Ctzayi nıtkdinin 

sureti J .. tifasına dairdtr. 
C\:·üncü talimatna.men~ rııshı r~

simkrd• n bahi.; üçüncıı fa;lın ahkl 
mını tahlil ve ttt\il:İh ctml.'ktedir, 

1 lordündi ıalımatn•mc damı:a 
kınununun muafir~tlerini ızah edivor. 

şirketlere alt :ık:-;amın tavzihi için 
ht·~inci hir talimatname hllzırlınınak 
tadır. _ _......, __ _ 

Bulgar heyeti 
Memleketimizde tetki

kat için ay başında 
geliyor 

Türk · Hul~ar dostluk ceml

yııtinin tcşehbıısil~ 50 kişilik bir 
Bul~ar heyeti hu ay onunda 
şchrimıze ıı;dec..:ktir. 

Bu heyet ~1.ası arasında, mev 
kil iktidarda hıılıınan fırka k:\tlhı 

umL'Tlisi, bazı mcl)ıhiar. OarUl

funun profesrirlerl, Ticaret ve 
Sanayi odaları erkanından bıızı 

lan bıılunmaktadıc. 

Bu heyet -chrimizde tetkikat 

yapttktan ,onra lzmir Ye Anka

rayı da ziyaret edecektir 

.Sigara hır.~ızı 

S elimiyede bakkal Şllkrll efen· 
dinin dükkanına evelkl gece 

abıkalı hırsızlardan Kllrt Kasım 
girerek 40 lira kımcllnde sıgrıı 

\ e Hıkalnnmı tır. 

sını ahdetti. Heyet 
bugün Ankaraya 

gidiyor 
-- --

Milli Sanayi Birliği düa se
nelik kongrasını aktetmlştlr • 
l{ongra saat Uçta toplanmış, bil
hassa Ankaraya gönderilecek 
qey'etln meşgul olacağı mevat 
tespit ed!Iİııiştlr. 

Nazmi Nuri beyin riyasetinde 
ve ı~mall Hakkı, Sellm. Atıf, 

Klzım, Safih Kemal, Fallı:, Tev
fik, Avni, Kerim beylerden mü· 
rekkop hey'et bu gllnkü eks
presle Ankaraya gidecektir • 
Hey'et azası Ankarada iktisat, 
Maliye ve Baş vektllet nezdinde 
temastl bulunarak; muamele 
vergisi, okturva verrlsi hakkın
da bazı temennlyatta buluna
caktır. 

Hey'et bilhassa şu işlerle 
meşgul olacaktır: 

ı- Müeccel muamele verrl
slnln alınması ve osasen bu 
hususta Hey'etl vekiiece evelce 
tecll karan verllmlş oldutundan 
bu karann tebdil edilmemesi 
temenal edllecektlr. 

2 Devletla bir çok maa· 
fiyetler bahfettlti mil!! fabrika
lara Şehremaneti tarafından 

tarhedllen okturva vergisi için 
lstanbul Şehremaneti Lozan 
•hıtnameslni sebep göstermekte 
idi. Lozan ahıtnamesindekl bazı 
kuyut önümüzdeki ağustosta 

mevkii mer'iyetten kalkacatın

dan erbabı sanayiin okturva gibi 
rüsumu belcdlyeden istisnası da 
temenni edilecektlr. 

lzmlr erbabı sanayii taralın
dan yeni gUmrük tarifesinin 
mevkii tatbike vazedildltl 929 
Agustos tarihi mllll bayram 
addedllmlştlr. lstanbul Sanayi 
birlltl de lzmlrln bu talııblnl ka
bul ettiğini iktisat veklletlne 
arzedecektir. 

l<ongra akşama kadar devam 
etmiş ve vaktin ademi mllsaa
dcslne binaen ruznamedeki diğer 
mevaı ve yeni hey'etl idare in· 
tlhabı 9 Haziran gününe bıra

kılmıştır. 

Mersin ı•e izmlr t•apurları 
Seyrisefain idaresinin Mersin 

vapuru ehemmiyetll bir surette 
tamir edllmiş ve dün provası 

yapılmıfhr. 

Tamiri biten Jzmir vapuru da 
gelecek hafta posta alacaktır. 

Seyri.~efain Jıegell Avru
padaıı döndii 

Avrupaya vapur mubayaası 
için giden Seyrlsefaln hey'eti 
dün avdet etmiştir. 

Hey'et teklif edilen vapur
ların hiç birisini matlilba mu
vafık bulmamıştır. 

Seyrlsefain hem yolcuların 

istirahatını temin hem de eşya 

nakledııbllecek gemiler aramak· 
tadır. 

A11karada hukuk imliham 
.\nkara 1 lukuk faktılıcsi iıııci

hanlarına ;\la\'ı< ııihayctiııık hai· 

lanacaknr. imtihanlar lıir kaç ay 

de' am edecektir Adliye ıııc,!ek 
mckcclıi imcihaııluı 1 Temm111.· 

da ha~layacak •10 v;ıın sıireı:ckcir. 

Reşadiye dretnotuııuıı lak.•ili 
iade ediliyor 

llc~adiyt" drL"tnntunun iıı~a 

taksiti olar;ık Tıırkivc milli han· 
ka,ıııa tediye cdilmii olan ~00,000 

istcrlinın ia<k,i iı;in hüklımcci

ıııizk banka arasında ııııızııkcrc

yc ba7IHnnıı~tır. Banka paran 

kAğıt olarak, hiıkumctimiz de 
aynen iaJa;lni istcıııd.tcdir. Hır 

sureti tesviye bulunması muhte

meldir 

Haraya düşe11 ııapur 
Uç ay evci karadcnizdc 1 Hrttya 

dü~cn ltalyıı 1ı ,dırıı ı Krozu 
vapuru kurtarılarak tamir için 

l ·unye koyuna ı:crrcdilnıi~tir. 

Serseri Torpil 
l\uradcııiz<lc \ona cıvarında 

~iirıilen scr,crl torpilin inılın.-ı 

içi:ı tcdalıir ,ılırını~ıır. 

Hudut haricine 
lkyoglunda Polonya ı;oKap;ında 

ııturan 1 ehli m;ıdam R•fkaııın 

lıllllut ' ril"ınc ç ka·ı'nıa •na ka 

Zirai vaziyet 
Başvekil İsmet paşa 
Hz. tetkik sevahatı 

yapacak .. 
ilk mahsul ~İınınış

lır, vaziyet iyidir 
- ----

lktı;at Hkileti lh .. n Abidin hey 
dun \nkamlan şehrimize geimıı ve 
mezruaıı tetkik etmek üzere Trak· 
yaya gitmişrir. 

Ihsan Abidin he\· seker fabrika . ' 
sile de mŞl(ul olacaktır. 

llüytik millet meclisinin tatilini 
muıcakıp lla~,·ekll l'ajı llaıreıleri, 

lkıısat vekili Rahmi herle birlikte 
memlck«rimiıin zirai \'azfycıi hak· 
kında bir tetkik seyahııi icra ed•
ceiı:ieri haber alınmı~ur. llu seyahate 
ehemmiyet atfedılmekıedir. 

Ce1111bi A11adoluda 
Cenubi ı\n•dnludı ıııahsulit id

rak cdllmi> olup umumivctle iyi ol· 
dup;ıı \"C snne denilen ho;oratın tah
ribatının omine ır;cçıldifi ıeshit olun· 
mu,tur. Şehrımiıdc •likadar hul';d&\ 
tacirlerine gelen mıdlımatı göre bu sene 
mcznıat tahH surette 1nki~ı[ etmek~ 
tedir .. \A"usıostın itibaren \nadolu · 
dan yeni mahsulün sevkine hsşlına
caltıor. 

ıtz gağ11111r düşen saha 
:"nn ıeıkik3ıa göre. ar. yaırour 

yağın saha Nip,de, Kırşehir ve ,\k· 
sara)'l muhtevi olan d•r sahaya mtln · 
hasır olup dljl;cr verlerin vaıi\'eti çnlt 
iyidir. 

Flu sene Türkiveyc vağan yı~
mur mikdarı ıı;eı;en seneden., olmakla 
hcraber mahsulün suya muhtaç oldugtı 
zaınandı düşen miktar ıı,·ı:çen sen~~ 

!erden çok !ar.tadır. 
llu itibarlı yağmur>uzluk \ uıun · 

den rnkuı ~etmesi melhuz tehlike 
kalmaıııııtır. 

l la\'a hakkında )·apılan tetkikat 
bütün nısıf kürd şlnııifde di\rt 
sened~n heri havı hadbelerındc 

gayri ııhiilikler olduğunu ve ıedricen 
tabii \·aıtyctin hışlamak.ta oldu~unu 

gostermektedır 

Adliyede .... 

Türklüğü 
1 

tahkir 
Rumca ga~tenin 

muhakemesi 
· Türklüğe hakaretklr neşri· 

y•tından dolan kapatılan Hro
nika gazetesi ceza mahkemesine 
oradan da istintak haklmllglne 
verilmiştl. Altıncı mustantlk SU· 
reyya Bey tahkikatını bitirmiş 

ve ttronilı:a mes'ul mUdUrünUn 
ceza kanununun l SS-159 uncu 
maddeleri ile mahkemeye sev
kine karar vermiştir. 

Mm. Eleni yakında Agırce

zada muhakeme edilecektir. 

Avunduk zadeier/11 ııazlyell 
Avunduk zadelerle alacak

lıları arasında honkordato akdi 
için müzakere cereyan ediyordu. 
ikinci Ticaret mahkemesinin ge 
çen celsesindo bazı noksanların 
lkmall için konkordatonun im
zası teahhur etmişti. Şekle ait 
olan bu noksanlar ikmal edll· 
mi~ olduğundan konkordato 
bugün imzalanacaktır. 

Ağırceza riyaseti 
Sabri Beyden lnhilıll eden 

Ağırceza reisliğine tayin edllıniş 
olan Ferit Bey düıı vazifesine 
başlamış ve muhakemeye çık· 

mıştır. ------Tütün inhisarı 
Amerikalı grupla 
ne konuşuluyor? 
Bııt<;c için lııkarya ~iden Tıı 

tlln inhisar nıııdıırıi lleh,L·t ll•·y 

avdet ctmhtir. 
l\u sene kuçük mihtahsilkrc 

yanlını cdilP\c»inc karar 'eril 

mi~tir 
lfü Amerikan p;rulıunun huku 

mctc inhbar teklifinde hıılunılu~u 

siiylcnmi~ti. 
Hdıçct Bey hu hlhu<ta demi~· 

tirkı: 

- Amerikan grubilc ccmıısı 

mız dnam cd•yıır, fakat bunun 

inhi;ar i~ilc a!Akası pıknır. 'l'iı

tıııı nıı.hayaası i,-iııdir 

/.~taııbul - Briııdizi haı•a 

lıallı şirlıetl 

l<tanlıııl Brıııdizi Hrn>ıııda h"' ai 
,cfcrlcr ) apan ~ırkcı hııik• bir 
g;rulıa tlcvrcdilmiıcir. \eni ~irkct 
müme.-,illcrl Ilı.. l(Üııknlc ~derci\ 

hiıkuıııctlc tema,; İ\:in Aııl;:arayu 

j!;İd c..:k.crdi•. 

ıcmd t edllecektt 
o 

r. 

Maarifte 
• 
imtihanlar 

imtihan ilk mektep
lerde 15 haziranda, 
liselerde temmuzda 

bitiyor •. 
imtihanlar yaklaştığı için bü· 

tUn mekteplerde hummalı bir 
faaliyet vardır. Son tespit, edl· 
len programa göre muhtellf 
mekteplerin imtihanları şu ta
rihlerde icra edilecektir. 

ilk mekteplerin bir lll dör· 
düncü sınıfları altı haziranda 
tatll edilecektir. Bu tarihte bu 
sınıflara muallimler kanaat not
ları vereceklerdir. ilk mektep
lertn son sınıfları imtihanlara 
8 haziran cumartesi gunu baş· 
!ayacak ve 15 haziranda bite
cektir. l<öy mekteplerinin 1 - 2 
acı sınıfları 19 mayısta 

tatil edilmiştir. 
Son üçüncü sınıfların imtl· 

hanları 25 mayıstan itibaren bir 
hafta devam edecektir. Şimdi 
köy mekteplerinde imtihanlar 
başlamış bulunduğundan bUtUn 
ilk tedrisat mllfettişlerl imtihan· 
farı kontrol için köylere dağıl· 
mıştır. Liseler, orta mektepler 
ve muaııım mekteplerinin ders
leri 18 haziranda tatll edilecek· 
tir. On sekiz hazirandan bir 
temmuza kadar ikmal edllmomlt 
dersler ikmal edllecektlr. Bu 
mekteplerin yalnız son sınıfla
rında imtfhan yapılacaktır. im
tihanlar ı temmuzdan 15 Tem
muza kadar ikmal edilecektir. 

Millet mekteplerinin 9 aylık 
devrelerinde imtlhanlar bitmişti. 
Bazı esbap dolayısile geç açı
lan millet mekteplerinin imtihan· 
ları ikmal edilmlftlr. Millet mek
tep lertnto ikinci devresinin ne 

vakit açılacağı Maarif veklletln
den sorulmuştur. 

....... 1 

Emanetle 
inkılap miizesl 

lnkılAp müze-;i encümeni dün ~eh 
remini \lulılddin heyin rİ\ ısttınde 

loplanmı~ 'c müzenin açılnıa"ı yak
la~maktı nldugundan lcah<d•n hazır. 
!ıklar hakkında cerkik•t ""pmııtır 

Köprii miilıendl.~I gitti 
Cazi kiıprC lı hakkıA<laki tcıki

kııını iknı•I eden mühendis !\I. l'ıju 

Pari..;c avdet ctn1i~tir 1'üprün ,·ın 
projı.:~tni yapukcan ~unr:t t~krır 

,;elccı:~ 'c in:-ıLıtB llt'l.H.rer e<leccl..tir. 

fırancala J1atı 
)ehrenıijnc[ind~n: 

ı'.\la\·ısın yirn1t sckizincı sah l{U~ 
nünden itihan:n Jı'rıncala\'& 22 kuruş 

oopar;t azamı n:tt vazı.·<lilıni~ oldup;u 
\"c ı·:kmek iiaıında tcheddill olm>dı~ı 
ilıln olunur. 

Unkapanı köprüsü 
C:ui koprtMi i ıı~a edili ııı:c)'e 

kadar 1 lıızırandttn itilıarcıı l nk:ı· 
paııı ki>pnı<(ınıin 

!anacaktır . 
tanııriııe ha~-

Ankara treni 
Dün teehhiirle 

gelebildi 
Son günlerde Anadoluda 

sürekli yajtan yağmurlar 

yüzünden hat boyunda bazı 

yerler müteeslr olmuş ve , 
bu yüzden tiren buralardan 

yavaş geçmek mecburiye

tinde kalmış olduğundan 

dünkü Ankara postası beş 

buçuk saat teahhürle ancak 

8 de gelebilmiştir. 

Kuraklık yok 
Meteoroloji müessesesinden 

alınan malilnıaıta 24 Mayıs sa
bahından 25 Mayıs sabahına 
kadar Ankaraya 13 , Konyaya 
15 , Yozgada 15 , Trabzona 3, 
Aksaraya 6, Sıvı.sa .ı. Kırşehire 
ı ı , Afyona 23 , Dörtyola 11 , 
Rlzeye 24, lspartaya 29, Blouya 
6. KOtahyaya, Eskişehlre, Deniz
liye birer, lı\uglaya 2, Nallıhana 
25, Çoruma 21, Kar~a 10, Ay· 
dına 7. milimetro )ağmur yağ
mı\itır. 

lzmir vıı !ı\agni~a rasat Is 
tasyonlarına civar eraziye ve 
daıtlara sagnak halinde yajtmur 
ve dolu yagmı~. Magnisa zirve
ler! doludan beyazlanmış. Bu 
beyazlık 3 saat devam etmiştir. 
Buraya gelen malOmata göre 
bUtUn memlekette nail yatmur
ıar yagmı~. hiç bir tarafta ku
raklık tehlikesi kalmamıştır. 

Ekononıi 

İstihsal daima istihsal ... 
•••••••• 

Ha:rpten son:ra Tü:rkiyenin 
ihtiyaçları diğe:r milletlerden 

fazla olmuştur 
Sarac Oğlu ŞükrU Bey, Maliye Vekili, son nutkunu ~erlevha 

ittihaz ettiğimiz sözlerle bitirerek demiştir ki, memleketimizin r.e
fahını temin edecek tek vasıta! istlhsaldlr. iktisattan yeti~en veki
limizin bu sözlerini çok iyi anlayoruz, Uzun seneler, hatta asırlarÇ;'i 
&Uren keslf bir istlhllk devrini kapamak, bam ba\ika e•uslarla tıır 
lst~hsaı devri açmak IUzumuna biz de kanitz. Öyle şiddetli bir 
lshhsal devri açmaga mecburuz ki , hem çoğalan ihtiyaçlarımız 
ta·min olunsun, hem de millet sermayesinin çıg gibi bUyumesJ 
temin edilsin. 

Harpten sonra _Tllrk ihtiyaçları diger mllletlerin ihti) açlarındaa 
çok fazla arttı. Fakat harpten sonra Tllrk sermayesi çok iaıla 
eksildi. Her kes bir harp )aptı, biz iki harp yaptık. Harpta n çık an 
yangından çıkan gibidir. Yeniden bir cok te'sislere mulıtac1ıı:, 

TArUmAr olan nakliye vasıtaları, l~tihsal vasıtaları, toprak, hatta 
ağlç gibi mllll sermayelerlmlz yeniden te"sls olunacaktır. ResınJ 
istatlstlklerlmlze göre zlraııt mahsullarımızın yarısını birinci. ikina 
Uçllncu ziraat mıntakaları veriyor. Halbuki bilhassa bu mınlakala 
yıllarca ifgal lallınde tahrip edildi. Bu tahribatın mahiyetini i\igall 
hemen takip eden aylarda mahalllnde yaptığımız iktisadi tetkllı 
seyahatında görmü,tük. Bir ağacın blle istihsal vasıtası olduğunu 
bilen dUfmaa metodla yakıp yı~mış,; diklll ağaç bırakmamıştı. . 

~otun bir mllletln istllısal va11talarını yeniden te'sis kol•y de;. 
degıldir. Henüz beş senedir tanzim edilebilen bir vergi cibayetilo, 
henUz bef senedir tatbik edilebllen bir istlhsal programile movcllt 
mesafe alınmıfhr. Daha mesafe alacağız. Muhterem maliye vekt. 
llmlzin çok doğru ifade ettikleri gibi, içinde bulunduğumuz geçici 
sıkıntıyı, eriten, yok oden en mUblp vasııanın istlhsal olduğu hak
kındaki kanaatimiz sarsılmadıkça, bu kau•ab mebzııl irade ilo 
tatbik edeceğimiz tabiidir ••. Öyle ki, garbin harpten sonra takip 
ettfğl muzaaf istihsal siyasetine kar,ı, Türkiye elbette dört aılsll 
bir istihsal siyaseti takip edecektir? 

Dr. Nizametlin 
• • • 

C.ÜNÜN 1KT1SADİ HABERLf~Rf 
• Çakmalı: inhisarı - Yeni 

Çakmak inhisarının kibrit tnhi .. nna 
Yerilmesi tensıp edilmiştir. 

~'akmıklann eski;! l(ibi ldhaii 
>erhe;t olacak fakat cakmak baıını 
hir miktar re<im alınacaktır. 

l\u inhi>arın kibrit fiııleıi Uzcrını 

te .. ar icra etmiyecejti alika<larlı1rca 

ıemın olunmakındır. 

• Tutun mObayeatı - .\ili 
htm '."lcrma ~Ji hir f .. vi Tc gurubu 
nıüme_.;.,illerı tutlİn müba\·aı..:;ı için 
~chriınizc p_l"lıni;;lcrdir. 

\luınc!'..,.İiler tacidt·riıni7.1e tema"• 
~İrmi)lcrJir. 

• l(ambiyo borsasında-.otırı 
Borsada lngillz lirası (1001) kunq 
IO paradan açılmış ve (1001) bıruf 
20 parada kapanmıştır 

Bur,ad• bu ıcrefiuün lı:amhir• 

ihtiyacından il<ri geldi~i "' h<ır>•C4· 
lardan spekulasv m ı•pımga Ufi p•-

ra kalmadığı ve .\~usıo,ıın itibaren ye 
ni mahsulün tesirilc kımhivo fiıtının 

ehemnliyeth surette Jü~ccctti o\·1e-n
mekıedir. 

Dun \lıun !111~, ten, lluvumı 

muvalıhıde c~OS.?~J teu muanu:le 
j!,ıırmLİ$tür . 

*** 
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Rusyayaderi ihracatı Kibrit inhisarı 
Ecnebi malları kabul Kibrit inhisar mUdurll Tahir 

d 
· ı • Kevkep Bey, Maliye veklletl 

e 1 mıyor tarafından vuku bulan da\·et 
Rusyaya menşe şehadet- Uzerlne dUu Ankareya gitml\itir. 

nameslle şehrimizden gön- lnhlaarın idaresi esıtslı tadi· 
derilen deriler arasına ec- ıaı yapılarak Vekalete merbuı 
nebi malları karı~tırıldı~ı bir şube haline getirilecektir. 

anlaşılmıştır. 

Alakadar tacirlere gelen 

maHlmata göre, Ruslar hu 

derileri kabul etmlyerek 

iadeye teşebbüs etmişlerdir. 

(iizli eııwal metruke 
.. o: a'tı ıt\' /. r'ında. em\"''i 

mem eve nit .~lJO par~a ı;ız ı 

cr,lAk re ıırnzi -ıcyııa .ı çıka· 

rılnrck vaz'ıyet cdUmi t r. 
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Kilçük saat... Kütü~ Hi~~T[ ASlll nmE~I 0MlLLIYn.ı1a 
'Y/ 1!120 

Rasaı!ıanedcn aldığımız mılO· 
mata nar.arın diln haıaret azam! 
20 asgari 14 derece idi. Bugün 

gir poyraz esecektir. bava ıçıkbr. 

SUYA DÜŞTÜ! 

Bir tanıdıkla görü9üyordum, 
• zamandanberi tasarladığı 
liir ticari te9ebbüaten haber aor 

Akşamları, yon!, şaııı 8 ile 9 
ara51 Sirkeci clvannın kendine 
mahsus bir hali vardır. Bir çok Ya ... Ama ... 
m6nasebeılerle bahsettiğim sır- Beş dafa randevu verdim, be- anneciğim üç aylık ev kirasını 
kecinin bir husu,ivetl de oto- şine de başka bir elbiseyle gel- verememiş. 119 liraya ihtiyacı 

di. Kendi kendime dedim ki: varmış. Ağlamağa başladı. Da-
mobil uğrağı ve binaenaleyh şo- N 

« eyse, başıma tuvalet masrafı yanamadım, verdim. 
förlerin uğrağı olmasıdır . Dün kma k ı 

çı .ı-:a_ca .» . . . Akşam, hesaba geçirdim: Fer-
ak~am, matbaadan çıkarhn bak- v l k s 

. c, ı anı aş ettım: " ızı se- hundenin manto parasını ta-
um cnförltr kelli lelll bir adamı vı 1 .,_,, yorum ıı · · 119 l' 
aralarına almışlar sık~tırıp duru· Bundan sonra beş kere daha marnlamak ıçın ıra. 
yorlır: buluştuk. Beş sefer de başında Ertesi gün Ferhundeye so-

- Buyrun beyim, küçilk saat. başka bir §apka vardL Bu cihet- kağa çıkmamasını tembih ettim. 
K .. ··k ı · ı ten de içim rahat etti. Gönlümü Mantoyu hizmetçiyle aldırma-uçu saat... ıeyım_ 

Saat küçüktUr beyim ·- biraz daha açtmı: smı söyledim. 

K . . k « Si~e- perem.·ş ediyorum!» İki gün sonra Ferhunde boy-
ed

. uçıl ... V 
1
_ 

- O it ıuya dü9tü! d ı, ce- · c 1 ave ettım: numa sarıldı: 
SaaL. - Ne çok elbiseniz, ne çok 

nm: 

~~ verdim: Kelli felll zat, yekğlnde ay şapkanız var! - Dün gece sen yoktun ama, 
- Zannetmem! ışıgınıı karşı şimşek gibi parla- Düşündü, kumral başını sal- ben yalnız kalmadım. Cavide 
- Neden? yan parmak kalınlığındaki kös- ladı: geldi. Sabahın dördüne kadar 
- 'Kardetim. htanbulda •u ttğinl ~allayarak haykırdı: -Yalnız bir mantoya ihti- da ıskambil oynadık. Çok me-

aereıle ki ona dü,sün!! - Küçük saat, küçük saat.. yacım var! dedi. sudum. Kumarda kaybeden, aş-
Filvaki lstanbul şehri bugün Buvük sııat olsa ne olur? Mağzaların vitrinlerinde gör- kta kazanırmış derler. Beni sev-

~nyania en kuru ,ehri olduğu- Kulak misafiri düğüm mantoların fiyat yafta- eliğine artık eminim. Mantomun 
lu iddaa edebilir. lki gün evvel hırını şöyle bir hatırladım. Kısa 120 lirasını kaybettim, üste de 

MeklPpliler ıffüsaba_ka_sı bir hesabı zihniden sonra dedim 
.4unadan gelen bir yakınim o- 24 lira borçlandım. 
rada bir Bursalı hatunla görüş- Hayat pahalıllğı ki: kabul • * * 

- Benimle yaşamagı · 
onü• kadıncanaz htanbulda bir Üçüncü haftanrn en mühim habe- d . .. , Ay sonunda, Ferhundenı·n es• o ·- . ~ .. eermısınız. 
bardak sudan kırk para istendi- tını bulup yazmakta d'1rdüncü1Ugu '• * * manto hesabını diğer aya na-
fİnİ hayret ve teessürle anlat- ı kazanan Kabataş lisesinden 134 Sıı-1 Ferhunde benden artık hiç icliyeklın eyledim: 481 lira. 

iri 1 bul k : efendının yazısı: 1 · · - · d Eh ı B nı• Şuphe edilemez stan 1 .. h 1 >ır şey esırgemıyor u. . en Ben hesabımı muntazam tuta 
,. . . . ı Her gun gaz'ctlerde hayat pa a ı- d k k d' · · 

bır aralık en sulak bır şehırrnı• 1 _ hak'· da b' k r· k. 1 k e artı en ısıne bır manto he- 1· t . " ıgı .. ın ır ço ı ır er o u- dl d bT d. nm. ş e · 
lakin şimdi bütün tebirde evci- yoruz. ye eS e 1 ıbr. ım. h d. Per§embe - Ferhundeye manto 85 

d .... 1 .. ·· ı k k k .k d. 1 - ana ır manto e ıye et- F h d en guru guru a an çe•me a- Pahalılı tan <ı ayet e ıyor ar. Cuma - <r un eye manto 158 
. ' ' ınek istiyorum canım. 

davrılarından batka bırtCY yok. G.i~_di~imiz esyada~ tutun~z da _Mersi yavrucuğum. 
Yeniden yapmak şöyle dursum, yedıgımız ete kadar fıatler gunden - c rb h d il . Pnar - , 

Ertesi - > • 105 

d eh b ak 
• b t güne artıyor. Bu, bizim iktisadi is- 1 a 1 e _ anı_r:ı_ın mo e en 

ec a Illl2ln ır tıgı ayra ı d • b' ld ' . F :l arasında begendıgın var mı? Ertesi 
• 

Ferhundeye manto 285 

94 

. . . I lerden anlama ıgımızr ı ırır. ı -
l>ıle muhafaza edemem19ız. •- h k'k T .. k' h' ·r . mi k -Var. Salı - Ferhundeye manto 390 • . h .. d" a ı a ur ıye ır çı çı me e e· K 1. , 
tanbulda degıl araret aon ure- tidir. Vasi topraklarında mebzulen - ~ç ı:a. . . Çarşamba - Ferhundcye manto 15 

;cek, hatta el yıkayacak ıu yok- hububat yetiştirilir. Fakat işliyen - Y~z yınnı !ıra.. * * * 
tur. Akan bir iki hayrat çeıme- kim? Anadoluda koca yerler bom- - Hıç pahalı de~~· ·

1
• Ayın sonunda yer kalmadı. 

• de . "d· _.. E b d K .. l··ı .. b bal - Hem çok da guze. . d d - ·1 ye suyu ıyı ır nıye manet oş uruyor. oyu erımız a a- .. .. .. . Ama defter e egı , vaziyetin 
nal memuru ikame etmi9tir. rından kalma sabanlarla buğday eki- Portfoyubmuk ah~tımb: · · ~hır bu halde devamına yer kalmadı. 
I" ~. 1 d . - .. yorlar. Allaha düa ederek yağmurun mantodan aş a ıç ır şeye ı -
tl;;y e yer e, ı,, proıe ve ya u- k. .. . k' . im b. 

120 
Şu anda Ferhundenin manto-1"''.'. .. .. yağuıasıru be hyorlar. Tabııdır ı tıyacı o ayan ır metrese, 

mıt suya du9mez, toza du9er. k d' hal' b k 1 b" k' li . . .1. di V su için tam 2897 lira vermişim. en ı ıne ıra ı an ır e ın ye- ra sevıne sevıne ven ır . er-
BELKİ RUY ADA! tişmez .Bunu köylülerimize anlatma- d' Son <lafa olmak üzere bir 120 

ım. 

ı d d 1 V d 1. · ki· lira daha verdim. ki gün eftl, özle ilim oat- ıyız. e eme ıyız · Akşam, hesap defterime yaz-

\anından birine ansızın rast gel 

~im. Bir iki söz taatisinden son 

'& yalnız olmadığını söyledi ve 

ıyumakta olan birini gösterdi: 

- Kim bu zat? dedim. 

-Aşık! 
- Ya! Neden oyuyor? 
- Belki sevgilisini ruyada 

ıörür diye! cevabını verdi. 

LAKIRDI GÜMRÜGÜ 
ARTIYOR! 

Gazetelere göre telefon ücre
tine yüzde on zam yapılacak

iDI§. Ei:er tahakkuk ederse la
kırtlı ",ilmrüğü artıyor demek
tir, hemde yeni gümrük tarifesi 
mevkii tatbika konmadan evvel. 

FELEK 

- •Artık dedenden kalan sabanı Ertesi günü sordum. 
dım: Ferhundeye bir manto: 

bırak. makine ile işlemiye alış.> 
Diğer taraftan Kastamonuda be· 

yaz çamlar hudayi nabit bir surette 
yetişiyor. Bunlarr işliyerek Roman
yadan kereste getirmemeliyiz. Ve 
rekabet ederek diğer memleketlere 
satmalıyız. Hep bunlar nakli vesai
te muhtaçtır. Pek yakında bu ola
caktır. Memleketimizde pek güzel 
pamuk yetişiyor, mer•aıarımızda ko-
yunlar besleniyor. Bunlardan isti-
fadc ederek nesçi ve mugaddi sana
yiimizi ilerletebiliriz. Türkiye deniı 
memleketidir. Denizlerimizde balık 

tutabiliriz. Azmedtrsek diğer mem· 
leketlerc rekabet edebiliriz. Niçin 
elimizde bu kadar fı;satlar varken 
bunlardan istifade tdemiyoruz da pa 

halılık içinde kıvranıyoruz? 

ı 20 lira. - Aman dedi, öyle bir iş ya-
.. 

1 
ptım ki sonpa. C;ıvide gelmişti. 

Manto ısmarlandı, gun er M fi • d • · . . . antoyu şu ne ş taraga egış-

geçtı, fakat gelmedı .. Nı~ayet tik. Çok aptal kadmdır şu Ca
sordum. Ferhunde dedı kı: 'd B t • d" d · 

vı e. u aragın unya a eşı 

- Tam almağa gideceğim bulunmaz. Hem de kelepir al
gün, bakkal para istedi. 98 lira mış: 18 liraya. 
borcum varmış, verdim ... 

- İş buna kalsın. 
Akşam hesap defterime kay

dettim: Ferhundenin manto pa
rasını tamamlamak için 98 lira. 

Erte~i gün. Ferhunde güle
rek boynuma sarıldı: 

- Olur şey değil, dedi, bu
gün anneme oğradım. Ondan 
çıkıp Calibe hanıma mantomu 
almağa gidecektim. . . Zavallı 

Beynim attı, kan başıma çık
tı .... Ferhunde beni sıkı sıkı sa-
rıp bağrına bastırdı, usulcacık 

kulağıma fısıldadı: 

- Seni çok sevdiğime kanaat 
getirdim. . . Seni çok, pek çok 
seviyorum ya .... Ama iki aydır 
beraber yaşıyoruz, sen bana da
ha bir manto almadın! 

Nakleden: 1 

SELAMI İZZET: 

1929 

MİLLİYETİN EGLENCELERI 

Bu rünkil yeni bilmecemiz 1 
loldan sata: 

1 Kokular (i) 

3- Valde (3) Mıgdur bırakıl· 

mık (5) 

4- Parı biriktirilen kısı (7) 
5 - Boyun aksi (2) Vlllyetlerl

mizden biri (3) 

7- KAiının ak•I (4 Cuk nl· 
da<ı (2) 

8 lkl ' üzlü, yılancı (5; 
<ı .\lc,htc bulunm•k (J ) Sal· 

landır ( '.!) 

Dünkü bllmecemlzln 
halledllmlş şekil 

Yukardan •tatı: 

1 .\'azan olm•yın (5) 
2 - ~afakta ıgıı-.n yer (3) 
3 - Bayat (2) Elinden bir fey 

gelmeyen (4) 
~ - Gökten dtt,en su (6) il•· 

n>ın ıhi (2) 
6 Su (2) Kırmızı (2) 
7 - l lutaya bıkmak (6) Nota 

(~ ) 

8 Cü>termek (3) Su dökü· 
len $ey (3) 

1) - Roçlm düzeltmek (8) 
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;§ Telefon: lstanbul 531 Telgraf: imtiyaz :: 

11111111111111111111111111111111111111 ... ..ıııı1••••1•••1111111111111111111111111111. 
111111111111111111111111111111111111,.. 'lllllllflll ııiıııııııııııııııııııııııııııı 

Kendilerine l•tanhııl cm\alinden \'erilmcl. ÜLrc ma•$ ııhsis edilip adres· 
leri malum nlmadıjtından ıehli~at ) .. pılama\Onlır 
.\ulus 

1 Tabip l\inha~ı miiıckaiı .\1. 'Kenan B. kcrimc>i Aı-şe :Vluhayyue 11. 
l\adınh•nı A<kerlik ıııbe.'İ rci<i Blnbı•ı Ziya K l lemıir.,ı Faıma il. 
Ordu fi Binbaşı Tahir t:. Kerimesi Fahriye 11. 

1 
1 
1 

1 
2 

Agır Top~u Hinba~ı 1 liı;eyin Ihsan 1':. J lcm:lre<i 1''1. Zebra JI 
i\. 8 den Bınbaşı lhmın E, mahıumo· Abbas K 
<,,"arkçı llinha~ı .'inoplu "'lehmet 1':. bin ,\Jahmut. 
K. 9. F. 9 .• \I•~ · '..!9. T. J. Blnba•ı Fa\ık E. 
K. J. F. 9, muayene hcıetı reisi Binbaşı ,\1. 1 lıliı E. 
Güğertc Binbaşı bıanlıullu M. Te\flk K bin M. 
K. 9. Hınan hastane<! Baytar llinbaıı Ah•en E. 
F:mnİ\eti umumi\·c linci Su. kcıche .. ndcn A. Ya{ar il. oj!;lu Seha llchzaı K 

... ... 3 ,, ,, ,,. J\.T. lbnı.him B. zevl't!~İ l...eKı) e 
Val. Hatice il. lar. 
flaltp merkez Ka\makamı l laliı B. Kerime<i Dilrriye l I. 

2 Celibolu ıahrirıı mıibeyyizli~inden mütekait Ka. Sülevman E. n. Zekiye 
K. ;\;ebile 11. lar. 

1 ;114 . • 'o lı komiser maa\ini .\. Rua t:. Ke. Leman H. 
f;tanbul Polis 1 inci Sı. taharri memuru Yusuf Cemil B. 

• 48-' '\o. lı po!i, Sadettin E. hin :\lu;ıafa. 

l~nc ada rüsumat muhafua memuru lbrnhim l lakkı. E. Nn Hüsnll 
1 bydarpaşa • muayene • '11 . • \li ıı: bin Eşref. 
Silivri Rusumıt muhafaza memuru M. Rüştü E. hin Tevfik 

Balada isimleri muharrer Mütekıidin, i':)ıam, l·:ramile müceddeden tahsis 
kılınan mn3~au almak:. ii1.rc Jscanhul Zat m11.aşlan .\luhıı!'eheciliAine mürıtcatları 

! 

J 
~ 
i 

, . . ' ' Sı.Cı . .:tU } \' .; •• . ~ .. .ıp.-. .. ·~ ~,.,.,,p ...... ,, ' 
.. ,., ... ;,,.,,:_,; .. 

UCUZ VE ACELt: SATlLIK EMLAK 
\vasnhaJa \lemdar •inemasıylt ıııisalindeki vasi bahçeli büvük konak 
,.e nrkn ı;.ındaki kebir arsa birden ve ya R\TI avrı ucuz flatla <:ntılıktır. 

Taliplerin Sulııın l lamtmında ikinci rnkı[ l lanında Feric llcıc 
., 

._ .. ~-~ .... ,. ~ .. ~ ,_ .. _ . ... . .. •. ' .. ı miirn.caatları. 

. -· 

fil 

Aleni teşekkür 
Gülhanc Jıa,tahanc.-i cnırnzı 

bevliye nıualJiıni opcrator 
FUAT KAMİL 

1 

beye fen di senelerden ber i Lıw:.tarıı 

bulunduğum böbreğimde yaptıkları 

mühim bi r ope· asyonJa dikkat vı 

maharetleriyle böbre g ımi gaıp t 
mekten beni kurtardıla ı T ı'. . k dok 
torlugun yükse k mevkiini bu fırsat 

la da gösteren muhterem doktora de· 
rin hürmetlerimi ve bi1hassa bas~ 
sına karş ı gösterdikleri büyük alaka 
ve hassasiyete kar~ı da unut .. ;Jrna.z 

~ükranlarımı alenen arz eyler ve; nıu'" 

avinleri Kemal beyin kıymetli yar• 
dımlarına da ayrıca tesekküratını 1 

takdim ederim. 
Antalya Nakliyatı umumi Şirke

ti müessealerinden Mehmet Nuri 

DOKTOR 

İZZET KAMİL 
Yeni \e e-ki belso~uklu~ıı. cm· 

rızı cildiye Ye frenj(i ademi ikcitlan 
elektrik ,-e :ı;air en !"On , rc;;aiti fenni· 
ve ile tedavi eder. 
. Ba.bçtkıpı sekerci l im llekfr 
karıl5ındıki •panmanda hirhu\·uJ-ıan 
alrıbu~ujta kadar. 

HEH EVDE 
l !amhurgta l\chülkt w .\lıyr 

anonim ~irkı.:ti fabrikı:nnın mü,t:He .. 
markalı hir Şİ\c (LiZOL , bulundıı
rulmısı şıvanı tavsiyedir . . \rt:ntr1t·ri: 
lmnbulda S. Y,\l\Ot:L mahıuınlnrı 
dezenfeksiyon. antiseptik l ;hııj ıçtn 
en mük<mmel hir muzadı ıaalfündıif· 

Zayi makpuz 
Avrupadan celbettigimiz ateş 11'.ğ 

lalarının gümrük ve muamele vt:rgı· 
sine mahsuben 30 Temmuz 928 tarill 
ve 106 numeralı ithalat beyannaıP•· 
si mucibince Uzun Köprü rusuaı'~ 
memurluğuna depozito olarak verdi• 
ğimiz doksan dokuz lira ve yeıııılf" 
beş kuruşluk 30 Temmuz 928 tarilı 

·ıoı• ve 136 /379 numaralı makpuz ı 

haberi kazaen muhterik olduğun.ı.ı' 
nüshai saniyesi alınmıştır. Zayi 11111 

hanın hükmü olamiyacağı ilin olıl' 
nur. 

Istanbul ve Trakya Şeker fa~ 
kaları Türk Anonim Şirketi. 

lstanbul İkinci Ticaret JP.Jt
kemesinden: Mllflis Vahralll Sr 
buhyan efendiye ait manifatura .,,. .... 
valinin senei haliye Haziranın z,;., 
ci Pazar ve müteakip günlerd~ .p 
dokuzbuçuktan itibaren rnUJll8'ıe 

,-,ır 
Vahram efendinin Istanbulda 
efendi kitaphanesi caddesindeki "". 
• · ol•11• 
gaza.sında satılacağından talıP ~ 

larm yevın ve vakti mezkOrd• 
h • . .. tla . ı• oıunor· ey ctıne muracaa rı ı etft ..,,,,,,.,,,.,, 

ZAYİ MÜHÜR. yeni· 
Mühürü zatimi gaip cttıJJI·. ·ııifl 

sini hakkettireceğimden esJıı" ıııı' 
hükmü yoktur. Kasım Paşa ıJ ıJC 

1 ııane 
Yol caddesinde 68 numara ı . yır 
sakin Gümüş Suyu hastahaııesı 
ğurt müteahhidi. Yusuf. 

"Milliyet. locdebl tefrlkas! 63 · . rülür. nasebetine göz yt.mar. Bu şekil- çam kokulamı teneffüs ederek - h k • • Servetin her şeye kadir oldu- de artık evin içinde müselles bir hafif bir şırıltı çakıllan yalayıp 

Ko• • y e 1m1 gunu zanneden bazı yaşlı erke- ittifak akdedilmiş demektir. Bu geçen derenin yanında kahvaltı 
• kler dünyaya ait zevklerin doya ahenk iki gencin birbirine do- sofrasına oturan bu üç insanın 

• ıırlı 
dını almadan medeni nikah çık-! mamın izahat ister gibi ıs;ııııt 
tığı için gözü dışarda kalan bakışları önünde doktor şilC 
imam Hafız Aptürrahman Ef. Naci ye anlattığı mahreıU /.P' 
üçüncü karısının hastalığından esranru yavaş yavaş it11aı1I 

~-- Bürhan Cahlt !oya tatmin edebilmek için da- yup hisleri körleninceye kadar aralanndaki münasebete bir şe-

1 d .. .. t " k devam eder. Kadın güzel, peres- kil vermek pek müşkil değildi. 
B _ _, d b im d' · du Suat Nacı mar arın a çurumege, u enme- . _ . .. . . f 
u.ıuan sonra genç a am u a ış gez ırıyor · . . _ .. t tan şehvet kırıntılar- tışkarlan çok ve gonlu çesnı ve Suat Naci ev sahibı sı atıyle 

· k d · t•f d t ek i akşamdan beri içinde bınken ge yuz u . · · harek t d b' · t beg-ı· gı' ıgır uy u an ıs ı a e e m - . . . .. na güvenerek hayata gözlernı çeşıt merakında ıse bu erekek e e en, ır asıre . -
pn çareler düşündü. Bir aralık kinle?•. hınçlan bır anda dok- 1 yeni açan tarrt bahar halinde j ic.in pek feci olur. Böyle vaziyet- lıi karısına emirler veren orman 
Emine nin yavaşça kapıyı açıp mek ıçın bu fırsatı kaçınnadı. k 1 1 1 . 1 B d ]erde mümkün oldug"u kadar sa- korucusunun yanında bazen 

. genç ız ar a ev enır er. u o- h ·· t · b h 
bu tarafa geçmesini bekledi. Fa - Tahammül eclemiyeceğıın 1 k . m k ibi- ğır olmc.k tahammül edilmez bir ma ı;up ve mu eessır, azen e-

E · b k d · · f ı uya arşı şemsıye aç a g yecanlı bazen hiddet kin ve 
icat bütün bunlar bir derin kabus mıne, u a ar ıztırap az a. dir. İnsan kendisini emniyette iııkencedir. Mamafi tabiat ta hü- ' ' . 

· G d S · k - k 1 d k b k" .. . . k ki . hınç dolu olarak kahvaltıya ış-gibi ı:reldi, geçtı. em; a am sa em açıracagım. · · · ve oru ukta zanne er en aş- um suren ıtıyat, er e enn pa- . . . . 
baha karşı bitap bir halde seri- Uzaktan Tosun un sesi geldi: tan aşağı ıslanır. Hariçten yine ra kuvvetiyle kadınlara yaptık- tı~aı<. ettı. Emme. genç ad~ın 
'ip kaldığı sırada kapı vuruldu. - Hele, kalkabildin doktor bu uygunsuz manzarayı gören- lan zulümkarlığın intikamını mufnt ve aykırı bır hareketın-
Tosun un keyifli, kalın sesi du- ha bakalım sofra başına. ler bu rabıtanın a~kasından di- böyle yudum yudum, iğneliye dE.n korkuyor gibi ürkekti. 
yuldu: Emine cevap veremedi. Suat :ıiyi benimsemek isteyen afacan, iğneliye çıkanr. Tosun evinde hükumetin sa-

- Doktor B. sabah oldu. Son Naci devam edemedi. Yüzüne keskin hayallerin kaynaştığını Yeni cemiyet hayatında evela yılı bir memurunu misafir etmiş 
ra beni geç bıraktınız deme, sa- zoraki bir tebessüm venneğe da gözlerinden kaçırmazlar. Ve hayretle işidilen sonra itiyat olmaktan gelen bir gururla ne-
at dokuz. çalışarak dere boyundan yürü- tabia~ın ~u haksızl!ğını h!ssi te- sevkiyle tabii ve' zararsız gibi ş'eli görüniyordu. 

Pencereden yeşil, sarı bir a- nıeğe başladı. nı'.11'.'u~lcnn ~vvet~ tamı~ ed~r görünen bu şekil rabıtalar son Suat Naci teşekkür etti. To-
ydınhk süzüliyordu. Suat Naci Evelce oturup çayı içtikleri ~·~mm _tatm.ın edıleme'?11ş_ pur zamanlarda sayılamiyacak ka- sun onu şoseye kadar geçirdi. 
uykusuzluktan yanan gözlemi dere kıyısında masa hazırlanmış ı:;.tıha gozlen bu perestışkarlar dar artmıştır. Hatta karısının Emine uzaktan genç adamın 
t.ildi. Kemikleri kırılmış gibiy- tı. Taze süt, tereyağı reçel ve E- kümesinden birini intihap eder. yalnız bir aşıkla iktifa etmesine görebileceği bir anda pannakla
di. mine nin güzel gevrek çörekle- ~u vaz~yette kadının arzusu em- şükür edip bu yüksek uluvücena ~yle ~el~m.ıa.dr. Ve bir hayal gi-

- Kalkınca dere boyuna gel ri. n vakrı derhal hazırlar. Ve ar- pla iftihar edenler bile görül- bı yeşıllık ıçınde kayboldu. 
~oktor, şöyle bir kahvaltı yapa- Kahvaltıyı hep beraber yap- tık ceph~ hasıl olmuştur. Erkek müştür. Doktor Suat Naci şimdi Hay-
Jım. tıla~._ .. . _ hararetsız, cılımsız der~guşlar- Medeni cemiyetlerde bir ara- vanın üstünde adeta bir yük gibi 

Bütün kuvvetini toplayıp ya- Buyuk (sıte) !erde yuksek nın ışıtıp kan?ıramadıgt genç da kaynaşmanın verdiği zarure- asılı, irades•z, bombos gidiyor-
'taktan fırladı. Giyindi. Emine cemiyet hayatında, salon köşe- kadını ya cemıyetten uzaklaştı- tler, mecburiyetler ecnebilerin du. 
nin konsol üstünde hazırladığı !erinde aşık, maşuk ve kocadan rır, hücra bir yere götürüp onu Tolerans dedikleri bu galiz ve ÜÇÜNCÜ KISIM 
küvette yüzünıi yıkadı. mürekkep dostluk ittifaklama sırf meşru rabıta~ının ve kuvve- behimi hisler gittikçe revaç bu- Acı badem köyünün alt ba-

Dışardan kan kocanın sesleri çok tessadüf edilir. Hele ara- tli parasının cmn altında bulun- luyor. Fakat bu şekle benzer şında, ilk defa Emine nin Nev 
geliyordu. Suat Naci dışarıya lamı yalnız maddi mecburiyet- durur. Ve yahut yeni sosyete- bir manzaranın medeni alemler- Eda hanımefendiye rast geldi
çıktı. Emine orada, tavuklama ler bağlayan, yaşları birbirle- !erde çok tesadüf edildiği üzre den, içtimai bağlardan ı;ok uzak ğ i çeşmenin yanındaki namaz
yem veriyordu. rinin gönül arzulamı doyurami- kansının bu gençlik vergisini engin bir çam ormaıır içinde ce- ğahta, yeşil çınar gölgeleme u-

- NasılsınIZ doktor B. Rahat yacak ka8ar aykırı olan bazı ka mecburi görerek kendi ihtiyar- re:van edeceğine ihtimal vermek zanan imam Hafız Aptürrah-
edebildiniz mi? rr koca şekillemin arasında dai- lığının kefareti olarak onun zev- müşküldür. man Ef. ile Tosun çavuş muhab-

Tosun ileride beygirleri yüke ma bir (jigolo) ııun e:ölgesi gö- kini doyuracak bir gery;le mü- Fakat bu sabah taze ve nemli bete dalmışlardı. Dördüncü ka-

şikayet ediyordu. türrahman Ef. ye anlatt•· ··~err 
-Böyle yapısı bozuk karı Bu içten gelen, yanı~ ~ıı)e1 

görmedim. Üç günde bir kafayı yı imam bir kürsü şehılll ıııbl· 
·b· d. ı d' A kalın ,,.,. yere vurur. Eti kemiğine yapış- gı ı ın e ı. rsrra ıüt•"' 

tr. Bir sıkımlık canı var Hani kesı~dan sardı~ı kaça!Jerel< bıl 
püf desen vıkılacak. Kan dedi- den ımama da ıkrarn 'f~ 
ğin biraz yağlı olmalı, üstünde derdi yana yakıla an.latan . 
hastalık payı bulunmalı ömrü sözlemi şöyle birirdı: . ,cıı•P 

• B" . 1. · bır ıı· 
günü aman zamanla geçen kan - ızım_ha ımız Allııtı e 
dan hayır olunnu.Şu yeni nizam hocam, dedı. Hemen J(ııd~t 

h Jeye. · • •ffl çıkmasaydı ben onu çoktan se- camımızı ayır e.Y d"kc;e ı 
petlerdim ya. Şimdi ne alırsın yanına varmak ıste 1 

11 IJIJ lıll'. 
ne satarsın. Başının belasıdı; ~luyor. Oluyor ama o:~ııa. tı-:;'. 
Çekersin lı bana da dokundu Ç' r J{et • 

. Jınıyo · · JI• 
Tosun onu dikkatle dinliyor- aklıma kocalrk g~ . şiıııd1 , 

du. İmam içli içli devam etti: ne kardeşmişiz gıb•··· ~a 11e"~~.;_ 
be d · 'h ne on"" _,kP"' - Eyi ki akıllı davranıp vak- ? e ıştı a var, dul<•.,.-; t 

tiyle üc karı almışım içinden İkımiz de Allahlık 01 
"ti· çııı · ' t · nu Y1" rıf böyle ıskartaya çıkanlar olunca marn ka~u~~ rtl)llJi):ı~ 

ötekiler yerini dolduruyor. Ya lak başını tuylu paeğe 11';. ıJiı 
sen ne vapiyorsun be Tosun! ka~ıdı. Telkın verrn piişıııı tıfı 

O . "b" tkuııdu. ·ı ıı~r nnan korucusu derin derin nır gı 1 yu . .k }11 e oııt 
icini çekti. Sonra müzevırlı. · _.,8 11 1' 

. .. Jernı oı..-
- Sorma hocam, dedi. Hali- parlayan g~z. ıııı 
~ sa~.a bir açmıştım ya. İşte cusuna çevırdı: dedi. ~ "' 
oyle gunahlarna töbe etmiş ay- -To~un ble,k oıdııgıı• 
noroz papası 

gidiyoruz. 

k goz ku a ıt gibı yuvarlanıp ·arıya 141ıı 
mı? ·ıah ıııtt1111 

(i · 

İmam şüpheli şüpheli başını 
salladı: 

-Garip şey. Biz sizin yaşınızda 
iken ay dokuz, gün sekiz çocuk 
yapardık. Bu ne is yahu! 

Tosun bir koyun gibi bel b~l 
bakarak boynuıııı büktü. Ve i-

Genç adam 51 
3 çtl· ı 

. vucunıı ·ıı 
meşınleşen a ş ııenı r 
!eri bir anda patl3~et11ind. ıe~ 
bi alev halini aldıİvarı~Iı iŞ11 :ııt 
ri yumuşak ve .r~. "bi )(alfll 
sesi gökgüriıltusu gı 
tr, derinleşti. bİ 
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Nev'i ............... ~ .. 
r4~aktilo hanımlar Ahşap harem 

dairesi 

Mevkii Raldmnı tbvap 
Orta.köy divan atik Cedit 

yolu oaddesi 123 l 1ll 

Zıraı Artın. 
860 

Kıymed 
40000 lira YELKENCİ Emlak ve eFaııı bankası lstan~ul ~u~esin~en 

J<endllerlne istimali öt
reuımek üzre gaztemlz 
tertip makinesinde çalış
nıatı arzu eden hanımla
rın her gün ötleye kadar 
idare mildlrlyetlne müra
caat eylemeleri. -Pebi memleketlere 

giden tüccar ve 
seyyahlara 

Bank& Kommerçiyale 
Italyana 

Sermaye i 700,000,000 
(ihtiyat akçı:si: 

540,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahin 

çekleri) satar 
Lirt, fraıık, 1rıl(iliz lirası 

"eya coları frruık olarak 
atılan lıu çekler sııyesnde 
neı·eye k-itsenız. paranızı ke
ınaJi emniyetle taşır ve hor 
•ıaman ısterseniz dünyanın 
~el' tarafında sehirde, otell
erde, vapurl;rda, trenlerde 
h~ çekleri en küçük tedi yat 
'Çın nakit makamında kola
~ıkJa istimal euehilirsiniz. 
tavellers çekleri hakiki 

, ~hbiııden haska kimsenin 
'?ill~anmayara~ı bir ş~kilde 
ertıp ve ihtas edilrniştır. 7 

İLAN 
b~ 1 tanbul Tramvay şirketi biletçi· 

ı·azJfesı için talip aramaktadır. 

, llu vazifeye talip olanlar Cuma 
~Pazar gilnlerinden maada her gün 
il; llıieyın •aat 9 ile 12 arısında ve 
f'\ l~ınları saat 15 ile 18 arl!ında 
~atada Hayneman hanında şirketin 
1'•k d bilir tı et kalemine müracaat e e -

1 
Biletçi olmak isteyenler atideki 

lıtları haiz bulunm1.1ıdırlar: 
1 - Türkiye tebaasında.o olmak. 

'h 2 - Y ı.şı 20 den fı.zla ve 40 dan 
tı bulunmak. 

"lııı~ - Askerlik vesikrn yolunda 

'ı 4 
- Veni harfler ile okuyup 

;t~ı Uıııe1ı: ve hesaptan fmtihı.n vc-
1 llıek. 
s 

- Hizmete girmeden eve! tıb-
~ llıuaycne neticesinde sıhhatte bu
ndu• 

•U tebeyyün eylemek, 

j'~~~.t~~R!~T BlNK-ı 
1 

~ile sisleri; Dre>dner Rank. 
· Şafhavzer<er l.lank, t'rıyn 1 

1 
a 'onat Bank For U oyçlı.nt 

8
d•rc merkezi; Bertin 

"'1'<1eri; htonbul, lzınir, 
f' 1 fomlııırg 

~ "''tn kı<mı t,ldon nuınrosu; 
ı "~lu; 247, 2411, 984. 985. 

tanbul kısmı telefon numro
•ı· ı 
'rı stanbui: 2842, 2843. 

tiı epı su, 1 taııbulda tütün 
llırı.ıg-ü, telefon mımrosu, 

lstanbul 3227. ~41,, 
~.,,,, tnum banka muamelao 
~,., Ve hususi kasalar icar 

cur.. 

~lllıt 
tor seyf ettin 

ı,~t 
~ be nevi cılt, fi rengi, yeni ve 

"1. , lsrıl';tıkluğu idrar darlıjtı. 
ı "<llıı 'k . 
"'<vj 1 tıdarı en yeni vesaitle 

eder Uabılli caddesi 
tet.·.' ' 

~uphuncsi üstünde. Her 
l 'iat ( 12-6) 

,'t~nbuı 1 d . . d B" 
• ııı.,h . cra aıream en: ır 

;ı..._ .. Uz ku.ınbihin temini zımnrn· 
b Vt f ruhtu mukarrer Ha .. 
-atı, 

lı., . 1 ve saire 30 Mayıs 1929 
"lı~l,1-gunü saat 10 dan itibaren 
1,toı llaınam sokağında kain 

lhn<Jq lt h•nede bilmıizayede sa
'ıııı n talip olanların mahallin 

' Une -·· 1 ı· 1 ,,. •acaat arı ı an o U· 

lt" itti th 8.-;"'i -. -----
ı~<lld ttnci Sulh hukuk ba-
tı 1~ ~: Millı Müdafaa Veki 

1, Ust arlığının Şehzade 
•alk 

• ı ti Past~ ve kırataneın 
~ ~1•~meJdin bey aleyhine 

• ınatıubat davası üze
}' ~ Yhe gönderilen celbna-

4 'il ılcaınctgahının meçhul 
""da 

t ıc n rnalıkem ce ilanen 
ı... ·~••ıı k , ~. a arar vcrilmış ve 

1 lı~ 
1 

~ 7 Haziran 1929 saat 
Cdı! · 

~~ ti· lllış oldı.; u'ldan müd 
~ •• 

1 'aıtıeddin efe.,dinin mı; 
~. att 

' }'a e mahk meye gel· 
~1 1 taraf, dan musaddak 

i)l\f) 
l'rnediği taktırde gı-

Evsaf ve Eşkill 
Sat cihetinde zemin lı:atta ~ döşemeli bir koridor üzerinde yedi oda 

bir wfa bir gıısulane ü~ odunluk ve kömürli!k bir hamam iki balA ve kalo
rill>rl olup bir çamaşırhane bir taşlık Uç hail ittisalinde üzeri cı.mekAnlı bir 
çiçeldJlı: olup methali vınhr. Birinci katta bahçeden metbale girilir dötemeli 
koridor Ur.erinde lkf oda ve koridorun sağ tarafından girilerek dlger bir 
koridor üzerinde Ü\I oda zemin kata in1llr bir metball vardır. İttisalinde di
ğer koridor üzerinde iki oda bir halt bir ldlar yine bahçeye bir methal ile 
çıkılır diğer bir koridor üzerinde beş oda bir salon bir kllar bir ballyl 
mliftemfldir. Sol cihetinde birinci kattı aydınlık için cı.melı:anlı bir mahal 
uğ taraftan bir methal ile alt kata sol taraftan diğer bir methal ile bı.bçeye 
çıkılır bir salon bir oda bir methal ile salon dahilinden glrilerelc bir koridor 
üzer!ııde dört oda bir beli selamlıta gidecek bir methal olup ftbu kınn 
harem bahçesi ittisalinde mermerden döşemeli soguk ve sıcaklık ve iki 
kuma bir bı.nyo divı.rları çini taşla müzeyyen bir hamamı mü~temildir. 

ikinci katta bir koridor üzerinde yedi oda bir kilar bir halA bir demir köp
r!lden geçilerek ayrıca üç oda harem dairesinin alt kısmında etrafı demir 
parmaklıklı muhat camlıklı.rı havi bahçe derununda musanna bir havuz 
çimentodı.n iki kanarya muhtelif fener siltunlan ıhlamur ve hurma ağaçlı.rı 
vardır. 

'\iev"f 

\hşap se!Aın 
!ık daüesi 

Mevkii 

Ortakuy divan 
y ılu caddesi 

Rakkamı ebvap 
Atik Cedit 

Zırai Kıvmeti 

123 119 280 9000 

E\ saf ve eşkdh 
Bodrumda kalorifer dairesi tcçh·zau mevcuttur, birinci katta 1>ir methal 

bir taşlık iki aardık odasl yekdigerinden geçme iki kiıar bir mutbak bir 
halA ıkincl katta bir koridrn üzerinde beş oda hir salon bir bala ön tarafta 
bağçesi derununda küçuk bir havuzu muştemildir. 
"l/ev'i :\Tc\'kli Rakkamı ebYap Zıraı Kıımeti 

Ahşab baş Ortaköy divan 
kalfa dairesi yolu caddesi 

atik cedit 
r2:ı ı ı<J/1 3000 

Evsaf \'e eşkılli 
Bodrumunda iki oda hır taşlık bü)iik bir kömtirlük birinci katta üç oda 

bir sofa bir halt bağçesinde bir havuz bir hııarı alık vardır. 
Nev'i Mevkii Hane No Zıraı Kıvmeti 

Atik Cedit Arşun Lira 
6000 AhşapAğalar 

dairesi 
Ortaköv divan 
yolu caddesi 

12.1 !19·2 150 

Evsaf ve ~:şklll 
Budurumunda bir su huinesl ve makina dairesi birinci kattı iki oda bir 

tı.şlık bir ha!A ikinci katta üç oda bir koridor bir hala demir parmıklılda 
muhat bahçeyi m1l.ştemlldir. 

Nev'i Mevkii Hane No 
Atik Cedit 

Klglr elektrik 
dairesi 

Orrtaköy diyın ! 211 
yolu caddesi 

Evsaf ve Eşk!ll 

Zıraı 

Arşun 

175 

Kıymeti 

Lira 
4000 

Ayrıcı Uglr iki satıhlı birinci katta elektrik dalre•i ikinci katta bir oda 
bir hail üzeri galvı.nizll saçlı ve camaklnlı iki adet muhtacı tamir limonluğu 
vardır. Diğeri klg!r üzeri saçlı on beygir kuvvetinde su tazyık makinesi olup 
makinesi muhtacı tamirdir. 

Nev'i Mevkti Hane No 
Atik Cedit 

Ktrglr kalorifer Ortaköy Oivı.nyolu 123 o 
dairesi cadde•i 

Evsaf ve eşktli 

Zıraı 
Arşın 

190 

Kıymeti 
Lira 

1000 

Harem dairesinin methali umumbinin sol cihetinde lı:Aglr bir katlı bir oda 
bir hail ve kalorifer mahıUf bunların karşısında demir parmaklıkla muhat 
çınarlık maltıdan mamul müteaddit ayıklı ayaksız saksılar ve kalorifer dai
re•! karşısında ahşap kamerye ve tahtında kagir iki bahçıvan odasını müş
temlldir. 

Nev'i Mevkii Rı.ne No 
Atik Cedit 

KAg!r arabalık Ortaköy Divım yolu 
cadde•! 

Bahçe kısmı Ortaköy Divınyolu 123 
caddesi 

123 o 
o 

Evsaf ve eşkAll 

Bir satıhlı klglr altı araba istiap eder bir arabalık. 
Nev'i l\levki! Rakkamı ebvap Zirai 

atik cedit arşın 

Ahşap mutbık Ortaköy divan 123 o o 
camekAnlı gü· yolu cadde~i 

vercinlik Evsaf ve cşkAJi 
ll•ğçe derununda elli arşın müralıhoında c2mekAnlı 

odunluk elli arşın mürabbatnda ahşap hir mutbak diğer 
bamda camekAnlı bir güvercinlik vardır. 

Nev"ı ;\Jevkii Rakkamı ebvab 
atik cedit 

K!gir inek Ortaköy ing!liz kl- 2 1 !8 

Zirai 
arşın 

300 

Zıraı 
Arşın 
285 

17253 

Kıymeti 
Lira 

8000 

59012 

Kıymeti 

1000 

bir tavukluk bir 
elli arşın mumb-

Kıymeti 

3000 

VAPURLARI 

lan deniz loh YB sur'at qostası 

Samsuu 
VAPURU 

~~ıs Çarşamb 
gilnU akşamı Sirkeci rıhomın

dan hareketle do~ru (Zongul

dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 

Glreson, Trabzon , Surme ve 

Rize ) ye gidecektir . 

TafsllAt için Sirkecide yelken 

el hanında kAin acentasına mü· 

racaat. Tel. lst nbul 1515 

Merkez Acentll!ı; Gal•ta köpru 
başında . Aeyo~lu 2.l62 ~nbe 

acentesı: Mahmudive ! lanı alotda 
ht•nbul 2~ 40 

Kiralık emlak 
Eesas numaraM Mevkii 

2 
9 

136 

140 
157 

157 
157 
157 
157' 

157 

157 
157 
157 

Galatada Sirkeci iskelesinde mezbaha müfettlşllği alunda 18 No garaj 

Galatada kireçkapıda erzurum hanı mUştemilAundan dlikk!n 

Maçkada sllAhhane caddesinde kahvecilik. maballl 

,, ,, karşısında gazlno Maballl 

Beyoğlu Şişi! Meşrutiyet mahallesinde 

Meşrutiyet Apartıınanının ikinci dairesi 

.. .. 
,, .. 
,, " ,, ,, 
,, ,, 
,, .. 
,, ,, 
,, .. 

üçüncü 

dürdüncü 

bc~inci 

aluncı 

sekizinci 

.. .. .. 
,, 
.. 

dokuzuncu ,, 

onuncu ,, 

on birinci ,, 

Bedeli !carı senevisl 

Lira 

800 
276 

150 
400 
780 
875 

900 
840 

840 

850 
7SO 
8rn 
600 

Emlftk ve ~:ytam bankasınn 

miızaycdcye çıkarılını~tır. 

ait ba!Ada muharrer emvalin birer senelik bc,lell icari şeraiti atiye ile 

1 - ıriızay,Jc müddeti 6 Haziran 1929 Per~embc günıine kadar olup 

mzkurda saat on altıda icra olunacaktır. 

2 - müzayedeye iştirak 1;tnıek arz'-- nda hl lunanlar Babçekapıda Emla.k 

bul şubesine n:"iracnat ctmelidi ·Jcr. 

ihale muamelesi yevmi 

ve Eytam banka<ı lstan-

=-Ş=eh .. rem .. ai::::o:ııtne;;aı::ı:ti ~i•amw"a::::.11 İV üksek Mühendis mek-
1zınir, Antaly~ Alaiye, l\larsine ldanş~~~:~:ti~~en~~~5:· tebi mübayaat toıniSJODllD~an: 
gidecek ve Tıışucu, Anamor, 1 kun;anna namı. altında ıcrayı Mektep binasının mevcut aksamında tadil t icra.,ile muhtcrik 

lmir · Me iH sür'al pn~ıası 
~ ;\lahmut . "ev ket paşa -

vapurıı 28 l\layıs Salt 12 de 

(;alatıı rıht•mındnn hareketle 

" .. ıy ' ' '' ~· '. ' ·· b "- b b . tle nk52 ~.rnın yemden ln~ası 27 l\layıs 929 tarıhındcn ltıbaren 18 l 
•ı•· e Anta'v ı Ktı ·ıdast iz faalıyet eden şırketlere mensup . . . . 

. "ra ·•r ık el ktır . azı eş • .,.sın azı mec unye r '{ . <ı29 "hl k d .. k dil . i ·r . 
mmiii;i;ıriiie11Zıız'a:·IZ;u;ı:'::ı;;;tı'1ııııı:ccc:s:ıt'.sı:ıo1·111ii~l I• den ve Emanetin ruhsatından r azır:;n ( tarı ne '.a ar mu~a asaya vaze . mışt r. emınau 

• 
'All\l \ ı\l'L!RI .\ul b h. ı k h" 1 . . · muvakknta 5700 ) lıradır. Milnakasava dahil olmak arzusunda 

u " a ıs e mes en sa ıp ennın rı- .. . . • 

1 zası hilafına evlere girüp baca- bulunan ln~aat muteahhitlermin bu bapta malumat abzcykmek ve 
zmir postası ları temizlemek behanesile ve münakasaya ait program.. mukavclennme, ~artname ve resimleri almak 

sahiplerinden fazla para aldıkla ü;,,ere yüksek mühendis mektebine müracaat eylemeleri ilan olunur. Seri, IOks ve muntı;zam olan 

ADNAN vapuru 
.\layısın rı haber alınmıştır. Bil'umum GALATA KEFELİ HANDA İSPİRTO VE İS

duman bacalarının her vakit te-
miz tutulması ve laakal senede PİRTOLU İÇKİLER İı~HİSARI UMUM MÜ

günll 16 da ·Galata nhomından hare- bir defa temizlenmesi mecburi DÜRLÜGÜNDEN: 
ketle ( 1zmıre; ve Çarşamba günü olmakla beraber hiç bir şirketin idarenin kabataştakı· arsası dahı·1.·nde yaptı-

27 inci P AZAHTESİ 

lzmirden Jsıanbula hareket eder. bu hususta Emanetin ruhsatım 
Galaıa Gümrük karşısında Site haiz olmadığı ve her kesin baca rılacak ambarlar ve kaldırım ve dekovil hattı 

Fransez hanında 12 num•rada Umu- sını dilediği tarzda temizlemek tesİsatıvle mÜşteınİlatı saire kapalı zarf USU!İyel 
mi acıntalığına müracaat Telefon · 1 k be 1 -

ve ya temız etme te ser st 0 - münakasaya konulmuştur . lhalei kat'iyesi 15 
Beyoğlu: !041 dukları ilan olunur. 

Beyoğlu İkinci hukuk mahke- • • • Haziran 1929 Cumartesi günü saat 15 te icra 
mesinden: Müddei Elektrik Şirke- Şehremanetinden: Köprii bo- edilecktir, 
ti Vekili Abdullah beyin İstiklal ğaziçi İskelesinde 1/8 numaralı 
caddesinde Anadolu pasaji yanında baraka pazarlıkla kiraya verile- Verilecek zarflar saat 12 ye kadar müdüri-
197 numaralı dükkanda berber Fikri cektir. Taliplerin 30 Mayıs 929 yeti umumiye makamınca kabul olunacaktır. 
efendi aleyhine ikame ettiği tenvi- Perşenbe günü saat on beşe ka- Arazi planı ve avan proje ve silsilei fiat 
rat ve tesisat ve ~Çhizei elektrikiye dar levaznn Müdürlüğüne gel- il · d l k •d · d k• h • • 
esmanından alacak davasının yevmü meleri. cetve erı umum mü ür Ü ı aresın e ı ey etı 
muayyen olan llMayıs 929 tarihinde ~ "'."' fenniyeden a)İnabiJıİr. 
müddeialeyhin bazıt •bulunmaması- Beya?,ıt daıreaınden: Kapalı -.,,1,.----1-M---~.1"."""-..,. .. -d~ .. ~1-.. -X.~ •• -d--------
na mebni hakkında gıyap kararı ve- zarf usulile müzayedeye konu- stanbu aarı mu ur u6un en: 
rilmiş ve müddei davasını izahdan lan Kum-kapı deniz hamamları Bc,tegarı şehir Bimen Efendi ı 8 kayıt ve 172 sıra, 8 kayıt ve 
sonra esbabı subutiye olarak bir kıt' için tevdi edilen zarflar müzaye- 69 sıra, 7 kayıt 73 sıra N. ve Temmuz 928, 2 Şubat 9117. 5 Şu
a fatura ve senetler ibraz ile medar dat, münakasat ve iha!at tali- bat 927 tarihli llmühabcrlerle hakkı telifine malik olduıı;u ı\sarı mu
ben tatbikat icrasını talep ve bu su- matnamesine muhalif bulunma-
yen tatbikat icrasını talep ve bu su- sından dolayi şayanı kabul gö- sikiyeyi Gramofon PilAkları ve di!l;er mihanikl cihazn kayıt ve ne-

retle de sabit olmazsa yemin teklif rülememiştir. 30t5/929 Perşen- ~ir ve teksir ve furuht etmek hakkını bu bapta Beyoğlu 2 inci 
eder olduğunu dermeyan eylemiş ve be günü saat 14 te müzayede su kAtlbl adilllğınden tanzim kılınan mukavdenamekr ile N. Şor ve 
işbu gıyab kararının yirmi gün müd retile ihale edilecektir. Talip o- A. 1\csreyan şirketine terk ve temlik etmiş muamelei tcsciliye icra 
dctle ilanen tebliğine ve mahkeme- !anların şartnamesini görmek edilmiş olduğu mezkur şirketin talelıi üzerine ilan olunur. 
nin 20 Haziran 929 Perşenbe günü üzere fen memurluğuna ve mez- * * * 
on bire talik kılındığından mti'ddeti kur gün ve saatte de Daire en- Restegar Muhlis Sabahattin Bey 10 Eylül 927 tarihli ve 11,12 
kanuniyesi zarfında itiraz etmeniz cümenine müracaatları ilan olu- kayıt ve ı ;J 1, 132, ı 33, f34, 135, 136 sıra numcrah llmühaber-
ve muayyen günde hazır bulunmadı- nur f 

16<;)90 65160 
• • • • !erle hakkı teli ine malik olduğu l<an musikiyeyl 'e 22-8·928 ta· 

~ • - ğınız surette mahkemeye kabul olun 
Evsaf ve eşkAI! mayacağımz ve muamelei müteaki- Üsküdar Dairesinden: Kapa- kihll ve 21 kayıt ve 197, 198, sıra numeralı ilmühaberlcre yine 

ahırları lisesi sokağı 

Bağçe kısmı ,. " 

Bap;çe derununda bir demir k•pıdan girildikte üzeri demirle örtülü 65 bei kanuniyeye devam ile hasminiz Jı zarf usulile münakasaya ko- hakkı telifine malik olduğu asaletmaap ve Ayşe OperctlıTini Gra
mctrc> , nıl .5. metro amnda tarafeyni eşcan müsmire ve llÇ adet tavuk tarafından dermeyan edilen vakıa- nulan Şemsipaşa sahilinde ya- mofon PilAkları ve diğer mihaniki cihaza kayıt ve imla ve nqr ve 
kümesıyle ıki harnzu havi ve koridorun nihavetinde di&er bir ahşap met- d · h 

~ ları ikrar etmiş addolunabileceğiniz pılacak enız amamı için mu- teksir etmek hakkını Bc"o~ıu ikinci kAtibi adilliğinin bu baptaki 
halden girildikte Hgir iki satıhlı sekiz inek istiap eder bir ahırla fevkınde ı " 
ot ve samanlığı olup işbu arsa derununda bir kapı iki su hazinesi bağçenin ilanen tebliğ olunur. karrer olan 25/5/929 Cumarte- mukavelenameleri üzerine , -. Şor ve A. Kcseryan şirketine devr ve 
köşe>lnde bir ha!Ayı müştemil ve etrafı t•mamen dıvarla muhattır. 1 si günü talip zuhur etmediğin- temlik ve mııamelei tesciliyesi de icra edilmiş olduğundan keyfiyet 

Abdülhamit Efendi zevcesi müteveffiye ~'atma Hanımın uhtei ta.arrufun- FLiT · FLIDA · FL TOKS den pazarlık suretile ihalesi mu mezkOr şirketin talebi üzerine ilAn olunur. 
da olup terekesinin tasfiyesi zımnında bilmüz yede furuhtu mukarrer bulu- Toptan ve perakende sauş karrer olduğundan talip olanla- * * * 
nan ba!Ada mevkı ve cins ve kıymet ve evsafı sairesi muhorrer bir tarafı mahalli rın 30/5/929 Perşenbe günü sa-
Hatice Sultansaray dıun ve bir tarafı tariki Am ve iki tarafı vaı..ır arazı ve Zaman ecza ve ıtriyat at 14 te Daire encümenine mü- Muallim Musa Kazım bey 24 Mayıs 928 tarih ve 1 :'i-l, 15:i, 
tarlalanle mahdut 35928 aqın murabbaı mıktarındaki arı.zi dahilinde mebni ve deposu Bahçe racaatları. 156, 1 57, 158, 1 59, 160, 161 , 162, 163, 165 sıra ve 1 5, 16 

muhtelif eşcarı müsmire ,.e gayrı müsmireyi ve muhtelif tarhlarla müzeyyen bıh- kapı No 37 * * * kayıt numaralı ilmübaberlerle hakkı telifine malik oldüğıı ~sarı 
çeyi muhtevi on parçadan ibaret .köşk,lerle ebniyel saire ve müştemilAtının icra Beyazıt dairesinden: Menafii musikiyeyl Gramofon pilakları ve dlger mihanikl ·cihaza kayıt ve 

kanununa tevfikan icra kılınan ıhaleı evveliye müzayedesi neticesinde evsafı 1 T}YATRO 1 umumiye kararı veçhile istimla neşr ve teksir ve satmak hakkını bu bapta fleyol';lu 2 inci KAtibl 
ve kıymetleri muharrer gayrı menkulAtın umumuna 40000 lira bedel ile ihale! VE SiNEMALAR ki takarrur eden çenberlitaş ci- adillil\indcn tanzim hılınan mııkaHlename ile N. Şor ve A. Keser-
evvehesi icra kılınmı~ ve torihi ilAndon itibaren onbeş gün >onra yani 16 İiıl-•ımı•-..~~1111!••-~ v_annda Atik Ali paşa ~ahalle- yan ~irketine terk ve temlik etmiş ve muamele! tescillye icra cdil-
Haziran CJ29 tarihine mü.adi! Pazar b'Ünü saat onbeşte tekrar bedeli mu- K d kö K dili Hilal sinemasında d T k K kculer 
kamr üzerine yiızde beş zammı ile bilmüzayede takarrur edecek bedelle 8 1 y uş sın e avu P.azarı ~~ ur · miş old!!;u mezkOr şirketin tnlchi lizcrine ildn olunur. 
ihalei katiyelcrınin icrası mukarrer olduğundan talip olanlann ve fazla ma· 29 ,\loyis çarşamba ~ünü akşamı kapısı caddesınde kam 81 numa- __ ;.;_ ___ _;. __________________ _ 

lılmat almak lsıiycnlcrin Bc;iktaş lkınci Sulh llukuk llakimliğlne müracaat 1929 Türkiye cihan komikleri mü- ralı ve sahai umumiyesi (!B,49) MlllJıııı. Tashih: Düiıkü RÜhuanııı~a inU~ar eden <111.:..:.::n• 
evlemelerl ilan olunur. ..baka.ı. Komik şehir Naşit, Şevki, mlueptrhoeym'eutı;ambbtıaıhanmmdanı·niebcaerebtı·no-a-I Ford otomobı·ııerı· •• dümbiillil lsınail, Cevdet beyler bir- •• 

Devlet Demı·ryolları tikte birs•hned• t·aşit bey doktor. sına kaimen (80) ve arsasının 
lsmail Cevctet bevler hıdmetk:lr beher metrosuna (35) lira ki 

1 
.A. • d • d Şevki hey eczacı kahkahalı komclU bilhesap (727) lira ( 15) kunış , umu mı ı aresın en 3 perde. kıymet takdir edilen dükkanı ".\rabanızı yıkadıktan sonrıı frenlerde bir hoşluk hi,sedi-

ilanının 8 inci fıkrası : 

Haydarpaşa-Pendik arısında işleyen beııliyö katarlannda ~eyahat eden 
yolculara mahsus ucrct 131ifesl tebdil ve tenzil edilmiştir. Yapılan tenzilAt 
lfaydarpaşa-Bo~tancı arasındaki ıstasyonlardan KUçükyalı, Maltepe, Kart•l ve 
Pendik i;ta<yonlarına ve mütckabilen Kidip gelme ücretlerine münhasırdır. 

l.lu veni tarife 1 haziran 192Q tanhlnden itibaren tatbik edil•cektir. 
11 numaralı olan bu tarife hakkında fazla malumat almak isteyenler 

st!•syonlanmıza müracaat etmelidirler. 

MECBURİ KAT'İ LİKİDASYON 
yalnız 4 gün için 

M. B. BROD ve MAHTUMLARININ 
Gılatada Karaköy caddesinde Tokatlı Lokanta>ı ittisalindeki 

şubesıni terketmesi dolayısıyle mevcut bilumum L'<GILIZ KU

MAŞLARINi fabrika <!atından noksan elden çıkarılacaktır. 

Bu fırsattan istifadeye koşunuz 
-~ 

Uans, Varyete, :\lonolıığ ve saire mutasamflarından ikametgahı yorsanız bunu frenlerin ayar edilmesi liızım gcİdigine hamle-
Duhuliıe ;~O kuruş bulunabilenlere tehlig:it ifa edil etmevinlz. Yolunuza devam ediniı, göreceksiniz kJ bir iki 

ı.:dirn• llclcdiye riya>cnnden 

F.dirne şehrinin te'sisntı alektrikl· 
ye;i '20·5-929 tarihinden itibaren 
45 kırk beş gün müddetle ve kapalı 
zarf usullyle münakasaya konulmuş· 
tur. Talip olanlar proje ve şartna· 
meyi !O on lira bedel mukabilinde 
l;tanbul Şehremanctlle Edime bele
diyesinden tedarl~ edebilirler. 

Talipler ilk teklif edecekleri be· 
delin yüzde yedi buçu~ nispetinde 
ıe'mlnat akçasını veya banka mektu
bunu ,.c tcklifannı havi pullu vera· 
kay! bir zarf derununa koyup üzeri
ne alektrik işine ait oldugunu yaza
rak 6 temmuz 929 tarihine kadar 
·:di e belediye meclisine tevdi eyle

aıır tcnıdl edllecekHr. 

miş ise de hissedarlardan Fatma fren yapuktan sonra !rendeki bo~luk zail olur . ., 

Zeh;a. ve Hatic~ J:Iannnlarm ma Şeklinde yazılnıa>ı IA.tım gelirken ( frenler ) kelimeleri ~ 
hallı ıkametlerının mec;hul bu- , · k ( f ı ) · · · · · 
1 b

. bl" . sehvı tertıp olara · ener er ~ekimde dıztlmı<tır. tnshihi 
unmasına ınaen te ıgat ma- 11......,.. r· 1 •••••~ ....... 
kanıma kaim olmak üzere ilanı .A.A J,;,ey ıyct oumır. ..,..,.. .... XXX.I:XX:X,....,.. 
keyfiyet olunur. 1/6/929-20:6;9;9 kadar J 17/!J Y:.!Y-\!518,924 tarı.ıııne uaar 

* * * Cnkapanı: Koprubaşında 22161929- Samatya; Belediye şubesi 2o 8 

Şehremanetinden: Bebekte 
Türkuvaz namile manıf gazino 
pazarlı!:'"' kiraya verilecektir. 
İsteyenlerin 30 Mayıs Perşenbe 
günü saat on beşe kadar levaznn 
Müdürlüğüne gelmeleri. 
Gülhane hastahanesi emrazı 
bevliye muallimi operatör 

* "' • 
I ' •4f 

30, tı ll29 tRrihine kadar 929-12 ·9, 9'-.?9 tarihine kadar 
l.lalat; Belediye şuhesindedir l /7 / 

929- 15. 7 929 tarihine kadar 
Eyüp rami; Belediye şubesinde 

16/7ı929 llA 25.'7ı929 tarihine kadar 
Karagümrük; Eski belediye şube

sinde 2717 /929·3 '8/929 tarihine ka
dar 

Şehremini: belediye şube>lnde 41 
8/929-15/8, 929 tarihine kadar 

· ht\olıdiır _,_ __ , 

Daire da.bilinde bulunan csnafır> 

yetlerinde mevcut bulunar mevaıln 
\'e mikyasann bir Haziran 9-29 tari

hinden itibaren baiMa gösterilen 
günlerde memuru mahsuou tnrafınd•n 

muııene ve damga ameliyatı ifa kı
lınacağından alı\kndaranın zikrolunan 

günlerde mevkilerde bulunacak evzan 
""• n•l•nn• miir•r.J1atLtrı IJjn nlnn 11r 

J 



PAZARTESİ 
27 MAYIS 1929 

NSiNE 
Jailliyct 

BİN SÖZ 
BiR RESİM 

hrlmlzde bulunan Ajanı kongresi murahhuları dün ayanı tema a yerlerlnl gezml Jerdlr Turln klup azalan dün __ Perapa!asta senelik kongrelerini aktetmlşlerdlr. __ 

KOLİ::-<OS dı,ıerl
nııi, dit etlerinizı 

ve oğzınizı ıeoıiıler. 
Kolinosu vllcuda ııeli· 
ren ıerkibal oğlzdaki 
tehlikeli mıkroplurı 
imha eder. Diş agrıla· 
rıııa diş etlerinin şi~
mek gibi rahalsislı· 
klarına, monl olur. 

KOLINOSV kuru bir 
fırça llf.erine koyarak 
ditleriniıde ıeçrılbe 
ediniz a4zınızın ııaaıl 
teınizleıııp ferah landı· 
ğını hissedeceksiniz. 

KOLYNOS 
- OENTAL CREAM 

Türkiye için depozlterf: 
MAURICE FARAGGI 

Peyotlu, Venedlk ıokajl. 
lbnıhTm PaJ'I apartımanı 

-NAL 
Alaturka nal fabrika-• 

FAİK BEY 
f,tanl>ul Tavuk pızan , 'o 55 

Tel lstanbul 3955. 

•• 

'uu MUZIR BÖCEKLER 

YtlNLtl ELBiSELERE 
KtlRKLERE 
HALILARA' 

Vumurtaıarını yaparak rıııt-oırırr 

Uolaplar1111ıı. hlndık.Jarınııı 
•tınız. ptnrertlf'rj kupaynuı 
\·t ht>pıini 

FLITOKS 
YA~MURUNATUTUNUZ 

.BÜTÜN HAŞARATI ÖLDÜRÜR: 

Sinek, sivrisinek, bit. _ 
pire, tahtakurusu ha~ 
mamböceğl, karı~ca.1 

l<OKUSU GÜZEL VE SIHHIDJR 
LEKE YAPMAZ 

Onun <'msnJ.,jz te~irl, gü 1.Ün göremiyece~i yerlere kadar ,inı~·et eder 
::::::::::::::"";~~·............... • ............................... ..,::! ....................................... ... ~·g,.vı SATILIK , 

111~~~,?,1,:~~~?!:,1 1 EM VA LI METRUKE l LANA Ti 1 
t J'lı surtttttamırı;iirmi.ı~ mi.ıkcm· ............................................ sııı ...... 11!!~ .............. __ 

1·amamının kıymeti muhammenesi 
mel vaziyette 512 modeli aln Semti Mahallesi Sokağı • o. • 'en Lira 
j,·~dırli 25 30 teyglr kuvetlnde Kızıltoprıık Tuğlacıbaıı Ba~dad caddesi 57 stile :\1aa bahçe ko;k 8000 Sekız tak<Jtte 

bır Fl:\T ııtt mob:li mutedil 

finıla atılıktır. Galaıada Kara

ko} r•" ta ıı~urcu kattıı TABA

KL ~ ,ırketinl murat·aat edilmesi 
~ .... wm·.cw••~~-" 
Azami ki'osu Asari kilo Nevi 

35000 12000 Birinci 
ncvı has ckernek 

J250r 12000 erkek 
koyun eti 

3500 3000 Sade 
y•g mektepde eridilmck şartile 

Konya kız muallim mektebi 
'J'lüdürlüğünden : Balade ncvile 
miktarı yazılı erzak 12 Sı 929 da ka· 
palı zarf usuliyle münakasaya konul 
'llUştur 2 Haziran 929 tarihinde i
hale edilecektir. Talip olanların 

mektep idaresine müracaatleri. 

Mama 
Dr. Hakkı Şinasi 

183 cedit 
J\liıştemilltı: iki katur maa ,ofa on oda ve kllar ve muıb•k ve iki hel.l ve maa tulumba sarnıç çama· 

ştrlığı ile uşak «ıası ayn olarak bahçc,indedir. Altı dönüm mıktarındaki bahçesi dort du
varlı muhaıur Hahçc•inde çam ve envai meyva ağaçlan ve hir miktar ba~ mahalli ve ru
lumbılı büyük kuyusu vardır. Elektrik ve kumpanya suyu ıesisat ve tertibau vardır. 

Ilaltdı evsafı muharrer koşkiın bedeli sekiz taksitte ıedlye edilmek üzre 8000 lira bedeli muhammen ile ve 
Jıapalı zarf usuliyle 1 '6/929 tarihine mü,.dlf Cuman.si günü saaı 15 tc müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin be
deli muhammenin yilıde yedi buçuğu hcsabile teminat akçeleri n ya muteber banka mektupla )e emvali metruke 
sanş komsiyonuna müracutlan. 

Sultan Ahmet üçüncü sulh hu ı mesi ne mübaşırı ve heyeti ihtiyari-ı Beyoğlu dördüncü Sulh hu
kuk mahkemesi: Müddei Türk ye tarafından verilen meşrubatta i- kuk Mahkemesi: Terekesine Mah 
Anonim ElektTİk Şirketi Vekili Ab- kimetg~hı meçhul olduğu anlaşılma kemece vaziyet olunan Alaman taba
dullah hey tarafından müddei aley sından müteveffa Valter Kurdstin 

sına mebni bittalep yirrnı beş gün 
Mahmutpaşada Mercan yokuşunda 

Kafkas hanı altında 51-56 numara· 
müddetle ilanen tebligAt ifasına ka

rar verilmiş ve yevmü mahkeme ola-

rak 22 Haziran 929 Cumartesi saat 

13,30 on ilç buçuğa tayin kılınmış 

da Ahmet Feyzi bey ı:immetinde ten 

viratı elektrikiyedeıı yüz on sekiz 

lira altmış beş kuruş ve eçhizci elek 
olduğundan yevmü mezkur ve oaat

trikiye bedelinden on lira ki ceman 
te bizzat ve yahut tarpf •ndan mu

yüz yirmi sekiz lira altmış beş ku· 
saddak bir vekil göndermesi ve aksi 

ruşun maafaiz ve masarifi mahkeme 

ve ücrcti vekalet ıahııili' hakkında aurette hakkında muamelci gıyabi-

tahtı tasarrufunda bulunan Beyoğ-
lunda Alaman mektebi binası ittisa· 

linde kain 420 metre murabbaı ~aha

sında ve (2000) iki bin lira kıyme
tinde bir kıt'a arsanın bilmüzayede 
ihalci evveliyesi icra kılınmış ve ta~ 
rihi ilandan itibaren on beş gün hi
tamında ihalei. katiyesinin icrası 

mukarrer bulunmuş olduğundan ta
lip olanların 16 Haziran 1929 Pazar 
günü saat 14 de Beyoğlu dördüncü 

Istanbul Tramvay Şirketi 
Evkat Tarifesi 

1929 ~enesi Mayısın 23 lincii gllmındcn itibaren 
llAnı ahire kadar muteberdir 

No Hutut Hareket Birinci Son 
Fasıla h•rekeı t.areket 

IO ŞI il Tü 1 { Şişliden-Tünele 
Ş - ne Tünelden-Şişli}c 

3· b' ô,00 24, ı 2 
9· 6,26 24.35 

- 11 Kurtulu,.-Tünel { Kunuluştan · Tünele 
Y Tünelden-Kurıuluşa 

30' 23.00 23,30 
23.30 24,-

• j 12 H b l F tlh { Harbiyeden-Fatihe 
ar ye- a r'atihteıı-Harbiyeye 

4· 9' 6,09 1,10 
6,13 1,10 

J 14 Maçka-Tünel { Maçk:tdan-Tünelc 23,00 23,30 

G) 
Tünelden-Maçkava 30 2~.30 24,00 

• --• -fi)--
15 Taksim-Sirkeci { Taksim<len-~irkccıyc 

Sirkeciden-Taksime 

16 Maçka-Beyazıt { Maçkadan·Beyazıta 
lleynzıttan-Maçkaya 

18 Taksim-Fatih { Takı;imden-Fatihe 
Fatihtcn·Tak~im~ 

19 Kurtuluş-Beyazıt{ Hcyazıttan-Kurtuluşa 
K urıuluştan-Beyazıde 

~· 8' h,45 
ıo· 7.09 
r 9· lı,25 

14' 7,12 
15' 7,35 

8,21 
(ı' tı, 15 

13' 17' 7.05 

'ii l lkşiktaştan-Bebeğc 
aı Be,ikta~tan-Eminününe 

.il: } 22 Bebek-Eminönü llcbe.kıen-~:min. önüne 7' 
aı ~:minônünden-Hebeğc 22· 
~ Emlniınünden· Beşikıaşa 

,ı;;,..i 1 
5.40 

15' 6.00 
fı,00 

• ıünıköydcn·Kmınimüne 1 !' 5.05 • ı Kminönünden Orıaköye ı 5' 5,3J J!! 23 Ortaköy-Aksaray Orıa. kovden-Aksar.aya 22· .'i,4-0 
.il: Ak>araydan-Orrakovc 5,44 
- I . i 34 Beşiktaş-Fatih { ~:~i·~~~~";~~~:~~~ 18, 

9
' ~:g~ 

- {Aksaraydan · Topkapıyı 6' 5,13 
• Topkapıdan-Sirkeclye 10' 13' 05,34 j 32 Topkapı-Slrkecl Sirkeciden- Topkapıya 20· 06,10 
aı Topkapıdan-Aksaraya - . • 

.a {Aksaraydan-Yedikuleye 6' 5,10 
ı. Yedikuleden-Sirkeciye ıo· 5,:13 
,., 33 Yedlkule-Slrkecl Sirkeciden-Yedikuleye 13' 6,13 
f Yedikuleden-Aksaraya 20' -, -

ıa 35Şehremlnl Beyazıt{Şehremlninden-Bey_azıta - 7,00 
,: Beyazıtıan -Şehremınlne 24 7,23 

• 36 Samatya-Beyazıt{ Samaıyadan-Beyazııa 2Cı' 07,00 
- Beyızıııan-Samaıyaya 07,25 

ALTINCI BÜYÜK 

TAYYARE PiYANG~~U 
5 inci keşide 11 Hazirandadır. 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca : 25,000 15,{XXl 12.000 10.000 liralık 
lkramlyeler ve 10-000 liralık bir milkAfat. 

Bu keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

21,3.5 
22.00 
22,3.3 
23,20 
IQ,40 
20,26 
22,31ı 
~.l,2h 

• 
24,:10 
23,44 
01,14 

,-
22,50 
22,55 

21,52 
22,88 

-.-
22.49 
23,25 
24,0J 

-. -
22,55 
23,35 
24,20 
!9,07 
19,50 
19,10 
19,35 

müdiirlüğünden: 
)ehzadc anbarile C,kudar imaretinde mevcut mıistamel bakır 

\:e hurda p rinç ve tunç ve kaşık, bardak ve tabttk !Qbl sair eşya 
ayrı ayrı ıııi.ızayedcye vazetlikrck mayısın yirmi dokuzuncu çar
şamba f!linü ~aat onbeştc ihalı:~i icra edileceğinden talip olanların 
şeraiti anlamak üzre her gun levazım idaresine ve ihale gtınü de 
idare encümenine muraca::tları. 

Gaziayntap vilayetinden : 
ı Gaziarntap hapishancsınin 1-6-929 taıihinılrn 31·5-930 gayesine 

kadar ı .ıo,000 kilo iızcrinden bır Eenellk ekmek ibtiy•cı kapılı zarf usulile 
mllnakasaıa konulmuştur. 

~ lhalcl kath·e 1-b-Q29 tarihine musadlf cumarte;i giinü saat ili da 
) apılacakt •. 

.. Meşhur·.
KONTiNET AL . 

Yazı Makinesi 
h•'' Beynelmilel rakkamlarını ':ıJI 

olup Türk ve L.trin hurufat· 
. k<"' yazı makinelerinin en mu 

elidir. 

Nuva BronsovİJ,!11 

,, 
Bcınl'imilel rakkamlı en Jıı 

reııt 
hisap makınesi olup mıı . , 1,r 
bankolar \'t malt mııc ' 1

' 

taraiınr.Jıı kullanılmaktadır. l ~ 
(,ayet al lam ot::!ue<ı 

kat'iyen hozulruaz. - rı 
Tlf\hlH. ( \'ı\lllL'HI' J • 

n:c;A:-.:ı·: rnwo~l' 
nva~ı A. 1 lornştayn Kump• . · 

Bcyoglu tekke cadde,ı 
.'i8.1 numara ,1 ı . en 

Ttirkçe hurufatlı Ko~ttnı,t[IO 
yazı makinelerinin yenı·ım<''r 
alfabemize göre değişun ~ 

1 deruhte ederiz. 

l sıY0( 
1 Haziran yak 8 • ·~oı· 

· vaı• ı 
Bundan sonr• yaln!z. ye~~ ·10 <' 1 ' 

l•mlacaktır. Onun ıçın R 
ADLE rııı• 

Yazı maklııele 

tedarik ediniı. 
1 

eti 
ADLER malı: 11 zı ııı• 

d')etl \3 tO 
A vrupada ilk imal •. 1 go~dır· IJ(ll1 
kine>idir. Tarihi ım•lı 1 d•' ,ısı 

· d' ek• tün dıın yad• ırn ıy . si 
ADLER nıakıııe ıı •'' 

. rrıu' 3 il~ 
saulmı'tıı • Iarflerın . ,·e rı1 

' ın11h.:;U:O rı"' 
ruş" b~ muka:• .. · ""'"' .Jı 

1 ıçtrı .. . e1'.ı 
hasırdır. Anado u . ~n ' 

. T kiye " \'' mur a!"yoru7- ur r talat• ! 

umumi RI~ \R YOL· '.,,,;t• ~· 
~ 10 (;atat• ı·-

\'oda han ' 
su 44~ rıı•' 
. h<S•f' ~ıı 

llı·ııımum ) "" "
0 

•' . müteh•" -d•'' 
nalan aıelyesı . ıabtt ı 
Alman makJnisunın 

.l Tcklifııameler münakasa kanunu mucibince yap·lacıktır. Kıy:neti 
.;....~~~..J::.ı:ı.....Uı!ıl...ı;ı:ıo;ı.ılli....ıllliaw.~~.J.."-l:sl:iilll.~l:.!l.~m~a~h~k~cm!!!s:e•~innğe!L!lıılis!ti:ll!e~e!L!.i ~tğid~a~r~o~l~u~n~ac~a!i.!.ı~m~a~l~u~mwu'--lo~l~-laıı.ıh..hı.ı.k.ıı..k.Jıııal:ı.kı:.ıı:ıes.i.ıı.de...ha.z.u:...bı.ı.l..ınuı.ıım.ıw.:ı<:ii...l:.;ı:h.t:ı:....lıi.ilıı....iı;i~i!U..Jwı~aıt.~~~~..:.....:~~~~~~__;~_:_ 1 
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