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A hone ve llan ti~retleri 

GazetemizdA çikan yazıların hulmkn mahfuzdnr 
Abone ~llrtlıırı 1 nan tarifesi 

Tll ·•· r• H11~ Oncl Sahl/ııl• Saıı•lml 
11 A rlı(ı ıoo h . /J ••. S•cl • • 
~ • 150 • ıı • 4nca • 
it U()() • liOO • • inci • , N-h-• _& &I:__..._ • ..__. 

fJ 
Si) 
80 

f/00 

'tıuı11z intihabah 1·1Tt. t k ·z · R h . B . t ·.t tt. S k. B k ·z ld ~~ .. kamarası,ikihaftaevelt.ı- K: zsa ve l l a mz ey lS lıa e l. a zr ey Ve l O U 
~ l'tınü bıtirdi. Kral Corç tara- ' 

~: ~~:~:;1~~ri~::e~~::;,,!n!!1;_ Yeni s e . e · AJ. an s l ar 
~ trı zıyade olan bir mec]ist!ı. 
1'1an b l' · d'" ı · · ' u mec ısın ıgttr ern~ocn 

l'aŞanıasrna, esaslı sebt·pler "ar
. 192i senesinde iktidar mcv!<ı
buıunan mesai hükıimeti, su-

i~ince pek kuvvetli bir ekserı
"1uhafazakarlar hükilmcte gel 

'di. Muhafazakfi.rlarm ~ir fır
"ı ideden tcfevvuku yüksek bir 
ır"'de İdi. Liberal fırkasının siya· 
. '•tij; düşmüştü. Bu fırkanın li

İi~laıı Loyt Corç, harici siyaset-
lq bassa bu siyasetin Yakın Şar

lluk eden safhalarındı b.ıtalı 
da •apmıştı. Bu hatalar, kendi· 
~ •, fırkasını da zayıflatmıştı. 

1 f 11rka azası arasında ve ge-
'ı '•kanın nafiz iizasiyle Loyt 
·~asında çıkan ihtilaflar, bıı si
'l>kkülü y•kacak dereceyi Jml-
ı,~.lktidar mevkıinde Liiıeral
~ıp •den Makdonalt hükumeti 

Jet ışlcrinde tecrübesjz \ c 

f iitiirü muvaffakıyetsiz <.ldu. 
~<akarların kuvvetli bir el · 
1' "az ' ._,k. · ı it . " ıyctc lld ım 01ma ar., 

~~•nin bu vaziyetlerinden i•ti-
1\ı Sayesinde olmuştur. 
~tftden gelen malümara ı;o:e 
'lı, •onra yapılacak intiloalı<'tın 

~retli olacağına ,;üphe bırak· 
dır. llu malumattan an1"§' 1-

~azaran Parlamentonun (615) 

.'~~n hemen hemen umt•mu da 
~- araaında münakasa edil-
~~· Muhafazakarların (568) 

~ Mesai fırkasının ( 566), Li
~ in de ( 506) namzetleri var

\ kadar çok azalık etrafınd.ı 
~i~llıilcadelesi yapıldığı İnı;il 

•nde görülmüş bir sey de-

lı,~ 
t'lı reisinin son hafta zar-

~ıtı •itikleri nutuklardan, fır
~~llıları arasındaki esaslı faı
~lc '. 1lıyor. Bu esaslar biri da
, tı harici olmak üzre tebartiz 

~il 
d 1htilaf, 1ngilt<rcnin en 
,.''di olan işsizlere i1 bul-

Clc • 
tl;ı sındcn doğuyoc. Son za-

'İılıt 1•liihat namiylc ortaya a · 
~t bndiiferlerin ıs1<ihı. zırai 
~.;, ep işsizlere iş bt' !:"!ak ga· 

'il,. ın•- d" .. 
'~it "" onuyor. 

•n lYa~dır ki, işsi7.lerc iş 
l;ıı., <azıp surette p~oğıamına 

11,ı0) '•ilerin reisi Lor Corç· 
I~,~ G_eorge) Politilra i~ ie-

~t~ 0•Iıgıyk şöhret alan Mis-
1lt) •orge, mahiran~ bir ma

'ıı l'ıldı., sönmek tehıikesinı 
')~lıtralJcrin itibani1ı ıado
l~.'.'. L:oyd George, iki yü.< 
. ••lız ı· 1 1l ırası borçlanarak. n~ 

it_, Yo!Ja . . .... "' tını tamır etn1t:"ıı. 
•. :oııa . , ,., r açmayı ve bu ısl"rde . ~ı.,. . 
~tı 1 .~alı1tırmayı diişiin~j. 
~ ırıuntahiplerin~ vacldi· 

l' ı,,k . 
\... 'Pl ası ınce ve uzun bir 
~-\"<İa arı. bu sermayenin kısa 

ıı lng;';"'0 rti edilebi!eceğini, 
a~c terenin çok iyi yolla

~l\'di•gını ve ayni zamanda 
1
11)0,"den kurtulacağını İs• 
f . 

~"" ~~.}'~'fırkası ise işsizlere 
) "'-na ~Yetinin lngiltcreniu 

• 1 irı Yııne tabi olduğunu, 
. tc11 . 
ı tcıa~ıc! ~urette inkhıafi
~rll'l , kısı, her iki muha· 

~"< tr •ıctedir, 
l ~,__ ••ındak· h · • "h · "f it~ "G>. }1 ı arıcı ı tıla • 
~ i '•is~r .b~hnuş değildir. 
lı, ~liJaı <rının son nutukla
l~"'•11tıa ~al1a ziyade göze 
l;~•ı;,_l? · _ IYiuhafazakar fır-

ı t~- tlttdi r~n&ız münasebatı 
\..j'> t;ı nın hallolunabilece-
~~'· At~~ından kabul edil-

• ~ •~el ıs .. kapanmazdan 
lilı~·ı~~ ' butçe müzakeresi 
~·· ln fırkaa namına söy

~t· .ta bill:ıltere ile Fransa a
~ ~ 'di, au ıı:erginlik yapacak 

' 1 ~~ lnıı:iı·ndaiı başka Mesai 
t hıılııaı b~·Rua münaseba
~oltı,;; noktai nazarı 
· tlcri ı Duar, diğer fır-

~ ile tevafuk etme-
ncı· 
~· '<•ıi "~ ~ı. kaı~-de hangi fırka-

~·~ IUra ıyetle teapit e
"1 '~ , ıı:e 81 muhakkak ki, 

t ı.ılt;}'e~:n mecliste oldu-
1 ,q~fa,e ~lmıyacak ve 
• ı)•t ~ r bu defa e-

lt n nanııyacaktır. 
ae ""k . . 

.1 ~ ın netıceyı 

Harici ticaretimiz 

Gümrük idaresi tarafından 
hazırlanan istatistik 

• 
••••••• 1 

1929 senesinde ithalat azaldığı halde 
ihracatımız çoğalmıştır. 

G ilmrük idaresi, nıenılekellmizin ( 1927) senesi 
zarfındaki harici ticaretine alt istatı.•tikleri ikmal 

etmişıir. 
Bunlara nazaran, ithalat da, ihracat da, ( l 926) senesine 

nispetle azalmıştır. (926) da (234,699,735) liralık eşya ithal 
edildiği halde ( 1927) de lthallit (21 l, ;398,184) lira kıymetin

dedir. Ayni zamanda ihracat (1 86,422,755) llradan( l58,420.998) 

liraya inmiştir . 

En çok ne ithal etlik? 
(1926) ithalatı meyanında en fazla kıymeti haiz olan pamuk 

ve pamuklu mensucat olup (50,829,574) lirayı bu!nıuştur. Diğer 
ıthalAta gelince, )'llnlll mensucat ve kumaşlar (18,7~3,626\ hazır 
elbise. moda eşyası ve çamaşırlar (20,165,931 zahire ve un 
(4,065,676), meyva ve sebze (t,440,816), nebatı yağlar (Araş:t ve 
vejetalin1 3,779,7g0, tömbeki (138,464). mamul deri, kösele ve 
kllrkler (5,753,658) gllbrcler (72.930 ', kAğıt ve kırtasiye eşyası 
(5,064,83fi) lira kıymetindedir. 

Aynı zamanda (3.298,779) liralık diri hayvanlar, ( l,482,729)11ralık 
balık ve diger etli me'kOIAt, (20,876,617) liralık biber, baharat, 

kahve,şekerleme ve mllstemlekat crzakından madut şeyler,3088156 
liralık kereste, ağaç mamulat, sepet ve fırça ( 5,252912) liralık 
keten ve iplik (4,424,430) liralık ipek ve ipekli eşya, ( 3,599,839 ) 
liralık lastik, lastikli mamulat ve muşamba • 2,265,243) liralık 
mahrukat, (6,784,918) liralık cam, taş, porselen ve camdan mamul 
~yler, (22,502.531) liralık maadln, (9,488,127) llraıııc makine, 
(5 827 ,046)1iralık araba, otomobil, vagon ve gemi,( 5,042.525 )liralık 
m~slki aıatı ve saat ( 9,708,117 ) liralık mum,lçyağları ve makine 
yağları girmiştir. 

6,172,462 liralık ecza ve ıtriyat 

Bir sene zarfında Tilrkiyeye 1 lira, pamuk ( 10,675,441 ) lira 
giren boya, kimyevi mllstahza- ylln (tiftik ve yapagı) 17,082,021 
rAt, tıbbi eaza ıtriya, ve reçine· lira. mahrukat ( 1,555,543) lira, 
ferin kıymeti (6,172,462 . lirayı maadln )3,743,504) lira, kimye-
bulmuştur. vl madde, reçine ve boyalar 

(1927) de memleketimize ha- (9,8>3,855) lira, tohum ve neba-
rlçten (240,853) hayvan, (23545) tat (2,778,072) lira, balık ve dt-
ton hububat ve un, (9,536,791) ğer mckOlllt ( 7,137,433) liradır. 
kilo meyva ve sebze Tllrkiyeye Tıı1ıın ihracatı ( 729,392,358 ) 
girmi~tlr. Aynızamanda en mil- kiloya, Meyvavesebze(79,917,807) 
blm ihracat mevadı şunlardır : kiloya baliğ olmuştur. Tartıya 

En~ok ihraç ettigyi- tabi eşya üzerinde (642,467,943) 
\ ' kiloluk lthaUlta mukabil ihra-
miz maddeler ı:..at c 696,973,688 J kilodur. 

yııtıın (44,001,111 lira, ıızııl'I, (1928) de vaziyet 
tacir ve diğer meyvelarla ( 1928 ) senesine ait istatis-

sebze 125,571,397) lira, diri hay· tikler henüz bitiriln•emi~sede 
vanat ( 4,337,489 , lira, zahire şimdiye kadar yapılan tetkikat 
ve hububat ( 7,137'433 lira, evelkl seneye nlspHlc ıtbolatın 
müskirat ve maden ~uları azaldı~ını ve ihracatımızda 
(113,760) lira, zeytin yağı ve ehmmlyetll bir inkişaf olduğunu 
diğer nebatf yağlar (71717,768) göstermektedir. 

~-.. vc..11' 

Milliyetin büyük anketi 1 
........... -. ..... ııııııi .. •:a .. .-u.Iİllllliinm 

- Gazinin en büyük 
nedir? Niçin ? 

eseri 

Milliyet namına B~mu
barrlrlmlztn açtığı mllblm 
anketin cevapları peyderpey 
gelmektedir. Kendilerine sual 
Irat edilen zevattan ancak 
birkaçının çevaplan henUz 
matbaamıza gelmemiştir. Bir 
çolı: zevatın cevaplan gelml~ 

ve taıınlf edllmlstlr. Haziranın 
birinci gtlnll ilk cevap neşre· 
dilecek ve ilk cevabın neş· 
rlnden sonra artık cevap 
kabul edllmlyecektlr. 

Gazinin en bilyük e11erl 
edir? sualinin ehemmiyetini 

tarife hacet yoktur. Türkiye 
tar! in n en mühim ve biricik 

dahisinin tarihi dolduran sa
yısız bOyllk eserlerini muka· 
ycşe ile içlerinden en bilyll
ğtlnü seçmek fikir ve tetebbu 
adanılan için mühim bir zi
hin meşgalesi olduğu gibi, 
tarih için de bu cevaplar bu 
gDnlln telakkllerlnl gösteren 
kametli birer ve~lka olacaktır. 

Herkesin merakla 
muntazır olduğu ce
vapların birincisi 1 
Haziran 1929 larlhll 
nüshamızda buluna-

Daireler hesaplarını 
b11 ay nihayetinde 1 

kapatacaklar 

Mali sene başı hazıranm 

birinden başladığı cihetle, 
bütün dairelerde hesabatın 

, bu ayın sonuna kadar kapa· 
tılması blldlrllmlştlr. 

Ayın sonuncu günü bil
tün hesaplar kaDatılacak ve 
1 haziranda \ezne mevcut-
ları yeni seneye devroluna
caktır. 

Yeni kadrolar 
Veni kadrolar bekleniyor. 

Bu hususta Vail Muavini 
bir muharrlrlmlze demiştir ki: 

- ~Kadroları bekliyoruz. 
kadrolar gelmeden bir deği
şiklik olup olmadığı' hakkın
da bir şey söylenemez.~ 

Ekmek fiatı 
Mütahassıslar 13 ku-

ruşa satılacağını 

söylüyorlar 

Ekmek flatının layık olduğu 
hadde lndirilmesl için Utiımge
len tedabir yakında ittihaz olu
nacaktır. 

Zahire borsası reisi Murat 
Bey, ekmek fiatının (il) kuruşa 
tenzil edilebileceği iddiası hak
kında demiştir ki: 

. ·· "Avrupa unlarından yeni
den çeşni tutularak. söylendiği 

gibi ~100) ekmek ~ıktıy,ı tespit 
olunursa ekmek fiatmı dalı& bir 
kuruş indirmek kabil olacağı 

kıınaatınd&Jım.,, 
Fakat diğer taraftan bazı 

mütehassıslar ekmeğin 13 ku· 
ruşa satıla bileceğini söylemek-
tedirler. 

ltalıa ta11areleri 
ita/ya hava müste
şarı ve erkanı har
biye; havaiye reisi 

bulunacak ----Yakında şehrimize gelecek 
olan 35 tayyareden mürekkep 
italyan filosunda ltalya hava 
nezareti milstctarı italıı Yalbo 
ile erkanı bııhriyel havaiye rei
si ceneral De Pinedo buluna
caktır. Filo bir l<açgUn misnflr 
kalacaktır. ___ ,.... ___ _ 
~ tinı~er~~ evlen~i! 
Meşhur Tayyareci 
Meksika sefirinin 

kızını aldı 

Limdbergh 
Englewood, "New - Jersey,, 

28 (A.A.)-Tayyarecl Llmbergh 
ame rlkanın mekslko sefiri
nin kızının izdivaç resmi dün 
buradalcra edilmiştir. 

Dün istifa eaen Rahmi beg 

l~tisat Vekaleti = 

Şakir bey ikti
sat vekili oldu 

4nk11ra, 28 (Mill/yel)
Müstacel - İktisat vekili 
Rahmi bey isti/a etııılşt/r. 

Edirne nıeb'ıısu Şakir beyin 
vekiJleti takarrür elmiş ve 
Reisicumhur Hazretlerinin 
tasvibine arzedilmiştir. 

Şakir beyin penıenıbe 
günü yeni vazifesine baş
laması nıuhlenıeldir. 

Transit isleri 
' ..... 

Resim alınmalı mı 
Komisyon dün ilh 
içtimaını yaptı 

Limanımızdan transit olarak 
geçen eşyanın borsa resmi

ne tabi tutulması bazı şikayet
leri mucip olması Ozerlne Tica
ret odası meseleye vaz'ı yet 
etmişti. 

Bu mesele için teşkil olunan 
komisyon dün ilk içtlmaını akd
etmiş ve tetkikatta bulunmuştur. 

Komisyona dahil bulunan 
Borsacılar, burada aktı icra 
olunan transit eşyasından borsa 
resmi alınmasına taraftardır, 
Ticaret odası koml~yonun ra
porunu nazarı dikkate alarak 
ıazım gelen teşebbüsaıta bulu· 
nacaktır. 

Cenaze merasımi 

HAZİN BİR ÖLÜM 

Maraş meb'usu Nurid
din B. dün defnedildi 

Maraş meb'usu Nur eddln 
Bey evclki akşam Kule dibin
deki lngillz hastanesinde vefat 
etmiştir. 

Nureddin Bey Ankarada has
tan lan arak on gün kadar eveı 
şehrimize gelmiş ve bu hasta
neye yatmıştır. 

Nureddin Beyıt evelkl gün 
hastane operatörll Zuır;urdeas 

tarafından safra ldsesinde bir 
ameliyat yapılmış ve bu ame
liyatı muteakıp evvelki glln 
Nureddin Bey vefat etmiştir. 

Merhum Harbiyeden ve Hu
kuk fakültesinden mezundur. 

Cenazesi diln lhtifalatı IAyıka 
ile Hakkı Şinasi paşa ve şehri
mizde bulunan meb'us arkadaş
larının lştlrakile hastaneden 
ltaldırılmı, ve ı'\taçka kabrista
nında medfcnl cbedl:.ine te\"di 
dllml tir. 

Mümessiller şerefine 
lzmir vapurunda 

bir balo verildi 

Dün akşam Anadolu AJ ••. -
sı tarafından şehrimizdeki 

ajanslar mümesslllerlne iz

mir vapurunda bir balo veril
miştir. 

Vapur saat 7 de Köprü
den hareket etmiş ve Mar
marada, A~alar civarında bir 
gezinti yapıldıktan sonra 
saat onlldde avdet edilmiş
tir. 

Balo çok samimi ~e eğlen 
celi olmuştur. 

Dün Tarabyada.Matbuat 
cemiyeti tarafından ajans 
mümesslllerlne bir öğle ziya
feti verilmiştir. 

Hakkı Tarik Beyin nutku 
Dlln Tarabyada 

fette Hak.kı Tarik 
tuk Irat etmiştir 
miştlr ki : 

verilen ziya
Bey bir nu
ezcllmle de-

Matbuat ve ajan,.lar birbir
lerini temamlayan iki medent 
mDessisedir. içtimalarnızda ma
tbuatın daha çok inkişafına 

yardım edecek kararlar alma
nızı temenni ederim. 

Altın madalyaların 

darbı billi 
Müttefik ajanslar kongrası 

azalarına tevzi edilmek Dzre 
matbuat müdllriyetl umumiyesi 
tarafından darbhanede basdırı
lan (120) gllmllş madalyanın 
basılması ameliyesi ikmal edil
miştir. Madalyalar dlln akşam 
matbuat mtldUriyetine teslim 
edilmiştir. Darbhanede bundan 
başka Gazi Hazretlerinin de al
tından kııbartma bir madalya-
ll;lrı hazırlanmaktadır. 

Yunan ~onanması 
Atına, 28 (A. A.) - Babriye 

memurini ile lnglliz bahri hey'
etl reisi donanmanın takviyesi 
meselesini tetkik etmişlerdir. 

Hiç bir karar verilmemiştir. 

Hriciye vekilini 
ziyaret 

Ankara, 28 ( Milliyet ) 
Fransız, Mısır ve · lrak se
firleri bu gün hariciye ve
klllnl ziyaret etmişlerdir. 

! Mektepliler 
Müsabakası 

DiJrdüncü hafta 
DördUncil haftanın en mllblm 

haberini bulup yazmakta birin- l 
clltci Galatasaray lisealnden 
lskender Nafiz, ikinciliği Darıı
t~efeka liseslnde'n 109 Hilsame
ttin, üçilnclllilğll gene Darııne
felı:a ıı~esinden 41 Ham lbrahlm 
Beyler kazanmıf, dllrdilncilllltil 
kazanacak yazı çıkmamıf, bı

flnclllğl Feyzlatı llaesinden 92 
Ahmet bey almıştır. ıo, 6, 2, ı 

lira kimetlndckl mUkafatlannı 

almalannı rica ederiz • 

Beşinci hafta 
Betinci baltanın yazılanna 

alt neticeyi J haziranda bildi· 
receğiz. 

Altıncı hafta 
12 s ı mayıs cumartesi gllnilnden 

~ mayıs cuma gllnllne ka
~f dardır. 

Bu ınüddet zarfında 
gazetemizde çıkan en 
mühim haberi 200 keli
n1eyi geçınemek üzere 
yazıp n1üsabaka n1e-

r • 1 

1 Haziran . 
Her yerde Türk harf

lerinin kullanılmasına 
başlanacak .. 

1 haziran cumartesi gllnlln
den itibaren her yerde Türk 
harilerinin talblkına başlana-

cakhr. Bu tarihten •onra daire-
ler, Arap harfleri ile verilen 
istidaları kabul edemiyecektir. 

Arap harfleri ile telgraf ta kabul 
olunmaz. 

Mektuplar 
Mektup zarflan da Türk 

harfleri ile yazılacaktır. 
Pullu olarak kutulara arılan 

mektuplann adresler! eski harf
lerle yazılmışsa iptal edilecektir. 

lstanbul posta müdüriyeti bu 
husustaki blltlln ihzaratını ikmal 
etml tir. 

Mısır, Surye gibi elyevm e>· 
ki harileri kullanan yerlerden 
geltn telgraf ve mektuplar da 
eski harilerle olursa kabul edil
meyecektir. 

Bu husus mezkOr memlelıct
ler posta idarelerine bildirilmi -

~ . 
tir. 

ıtdfitjedc 
Adliyede de hazırundan iti 

baren muamel t Tllrk harfleri:c 
yapılacaktır. Yalnız muhakeme 
zabıtları bu husustaki kanunun 
sarahallne binaen 1 haziran 
930 tarihine kadar Arap harl
lerile tutulacaktır. 

Yeni sene yol parası 
Muhasebe! hsuslye tahsil 

şubeleri 1929 senesi yol vergisi 
mükelleflerini tespite başlamıştır. 
Yol vergisinin birinci taksiti 
haziranda alınacaktır. 

lınanulla~ Han 
f talyaya ~i~iyor 

Kral ııe Kraliçe 
Bombay, 27 (A.A.) - Ama

nullah bana reiaket eden sabık 
Afgan ticaret nazırı, Reuter 
ajan~ının muhabirine beyanattıı 
bulunarak, Amanullah hıın ile 
ailesinin ltalyaya gitmekte ol
duklarını, Amanullahın Afga
nistanda bulunması kabileler 
arasında mllcadelelere sebebi· 
yet verdiğinden dolayı bu seya
hati ihtiyar ettiğini söylemiştir. 

Sabık nazır, Afganlstandakl 
kargaşalıkların Baha Sakinin 
hal1ne kııdar devam ed ceğl 



2 Mll..LlYET ÇARŞAMBA MAYIS 

~ TEPEOELENLI ~ HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
. .. l'o" Hiberler :-

8818 ~Or~lar meselesi Tababe~ i~tısas vesikaları 6...1A.-Ll_P._~._A_,,t_VAS_l_Ll_Kl_~ 

Yemin etti: ''Kaleyi 
uçururum!,, 

Selim I Barut mahzeninin 
anahtarı sende mi? 

lnliJallı lelri.kuı : il AYHAN 

:.-.gn•ered.e 

intihabat per3enıbe 
~ünü ba,ıııor 

Oç parti reisi de 
emin " zafer 
bizimdir .. ,, 
diyorlar 

Londra, 27 (A. A.) - nmu· 
mt intihabat, perşembe gUuG 
bllflıyacaktır. ilk neticeler Cuma 
aktamı belli olacaktır. Dally 
Mail gazetesine nazaran M. 
Baldwln muhafazakar fırkanın 
tam bir zafer elde edeceği flk· 
rlndedlr. M. Lloyd Oeorğe ise 
bUkOmet fırkasının hali hazır
daki ekseriyeti kaydedeceği ve 
liberallerden fazla rey kazan
mıyacağı mUtalaaıundadır. M. 
Makdonalda gelince, intihabat 
neticesinin amele fırkası için 
misli namesbuk bir muvaffaklyet 
teşkil edeceğine kani bulunmak· 
tadır. 

80 ıraylste /çerden kart bir erkek sesi: ... 
411 Paşanın glJ:zlerl büyüdü I 

Selimin gözleri sulanmıya başı Dinlemek, iyice işitmek istiyor- Londra, 27 (A.A) - M. Bal· 
laımştı. Ali Paşanın kupkuru du. Kira Vaııiliki öz kardeşi Si- dwln btıtün patronlar bir tamim 
Uerini yakalıyarak öptü. Yüzü- mo ile de görü üp konuşuyor o- ğöndererek lkametgAhları çalış· 
e, gözlerini sürdü. Ali Paşanın labilirdi. :f'akat sabahın seher tıklar yerden uzak olan amele 
üreğine rahatlık getiren bir te- vaktinde kendi odasından başka ve mllstahdimine 30 Mayıste 
elli gelmişti. Çok değil kalede yerde? ! . . . reylerini verebilmek için mü&a· 
öyle üç yüz adamı kalmış ol- İhtiyar adamın yüzü bir an ade etmelerini talep etmıştır. 

saydı kıyamete kadar dayanabi- içinde gülüvermişti. Hah Alla-
rdi. hın hayrı. Az daha günlerde Pa Jiransa hakkında bir nutuk 
- Selim, bu kaleyi alırlar; be zar sabahı olduğunu unutarak Bradford, 27 (A.A.) _ Amele 

ni de öldürürlerse ne yaparsın? yakasına erkek sinek konmayan fırkasına mensup sabık nazır-
Diye tekrarladı. Ali Paşanın nazlı karısının altın gibi namusu 

maksadı neydi? Onun tabiatın- nun bakır olduğuna hükmede- lardan M. Snovden bir nutuk 
da boş lakırdı etmek yoktu. Se- cekti. Irat ederelı: Franııanın vergile· 
liın bir kere silkinip sıçramıştı. yahu! . . Bugün pazar değil rint ıo mllvon lnglliz lirası ten
Korkulu bir inilti çıkararaktan miydi? Tanrının her pazar sa- zil etıniş olduğuna ve bu parayı 
elini uzatıp yemin etti: babında Yanyanm en ihtiyar pa lnglltereye yapması lazım gelen 

- Kaleyi uçururum! pazı saraya gelip Kira Vasiliki- tedlyata tahsis edecek yerde 
- Selim, barut mahzeninin a ye ibadet ettirmiyor muydu? Lehlstana ve sair devletlere 

nah tarı sende mi? Hakikat, Ali Paşa önünde ikraz eylediğini ve bu devlet· 
Selim başını salladı. Ali Paşa durduğu odanın Vasilikinin kü- !erin bu paralarle askeri techl· 

onun yanağını okşadı. Ali Paşa- çük ibadet odası olduğunu bile zat yapmakta olduklarını beyan 

hareme ~eçerken bir iki tüfekse unutup gitmişti. Demek o dere etmi~=~~a dllnyanın en bllyUk 
si işidildi. Tak. . Tak. . bir iki ce dalgındı! . hava filosunu hazırlAmaktadır. 
silah patlamıştı. Efendim, bu oda Vasilikiye Lord Balfourun dediği gibi bu 

Bunlar hep olan şeylerdendi. mahsustu. Genç kadın tapınma hazırlıklar lngiltereye karşı bir 
Mazgallardaki nöbetçilerin çok zamanlarında buraya gelir dua- tehditten başka bir şey değildir. 
defa keyfiçin havaya silah sıkıp smı filanını yaparak çekilirdi. Franıa taearruf etmiş olduğu 
kubur boşalttıklan olurdu. Pazar günleri de kasabadan bu parayı cihan piyasalarında 

Nedense Tepedelenlinin yü- gelen ihtiyar Papasın önünde lngllterenln en mllthiş bir rakibi 
reği cızzz ..• etmişti. Evet, evet din adetlerini yapardı, işte: içer- olmak maksadlyle kullanmıttır. 
bu geceki kalp sıkkmlıkları ve de yavaş yavaş dua ettikleri işi-
şimdi vakitsiz işidilen şu silah diliyordu. Ali Paşa pek güzel ,&im-yada 
sesleri hiç te hayra alamet şey- Rumca bildiği için her söylene
Jerden değildi. ni birer birer işidip manasını an-

Ali Paşa olduğu yerde durmuş lıyordu: 
tu: V asiliki Ali Paşanın selameti 

Kulak verip sesliyordu. Eğer için de dua ediyordu. İhtiyar 
tüfek patlamaları tevali edeceko Tepedelenli usulca kapıyı ara
lursa akşamdanberi o kdar kork lamıştı: içeriye bakıyordu. Bu
tuğu baskın tehlikesine uğradık rası dört köşe küçük bir odaydc. 
lan anlaşılacaktı. Duvar oyuğunda billordan kes-

Yanya kalesi çok metin idi, me zarif bir kandil yanıyordu. 
öyle kolay kolay kapılan açılıp Onun ne olduğ_unu Ali Paşa da 
düşmana: - Buyur! deyecek diliyordu: O meryem Ana kan
cins kalelerden değildi. Gelge- diliydi. 
leliın iki gö:ı:leri kör olasıca a- Hususi bir kilisede ne bulun
damlannın çoğu Huqit Paşa ta mak lazımsa burada hepsi vardı. 
rafına kaçmışlardı. Ak sakallı şipil gözlü bir Papas 

Koca kale biriki haftadanberi ayakta duruyordu. Elinde kü
,opu yüz muhafızın gayretine çille bir incil vardı, mmldana
kalmış gitmişti. Biriki zorluca raktan okuyordu. 
hucuma şöyle böyle dayanabile- Vasiliki meryem Ana önüne 
cek haldeydi. diz çölanüştü. Dua ediyordu. 

Hele Yarabbi şükür! Silah Ali Paşanın kapı aralığından 
sesleri kesilmişti. Demek muha- baktığını sezmişler miydi? 
fızlardan her hangi biri coşup Kim bilir belki de anlamış

keyfe gelerek havaya kubur bo- tardı, ihtimal farkma varmış de 
şaltmış olacaktı. ğilelrdi. 

Tepedelenli artık harem tara Ali Paşa gülümsiyerekten i-
fmdaydı. Çekilip yatarak şöyle çerdeki manzarayı seyrediyor. 
bir kafayı dinlendirecekti. Koca du. Kalbine titriyen bir şefkat 
harem geçidi taze aydın olmak doğmuştu, yarabbi. . . şu körpe 
üzreydi. Vasilikinin dairesi az kadını nekadar çok seviyordu ki 
öted~ ~di Kapı önü?de bekliyen ona bu kadar aşın serbeslik ver
Pl~'.'l\'.çalı hızmetçı kız orada mişti? 
degıl~ı. Tepedelenli onların rahatını 

Alı ~aşa tekrar hanımın oda- boznuya kıyışamadı, geldiği gi
sma gı~e~ arzusunu y~nemi- bi sessiz sedasız kendi odasına 
y~rdu. _Gıdip kapı .. aralıg~dan çekildi gitti, dinç vücudu kırğın 
şoyle hır bakacak donecektı. Sa- !ıklar içindeydi, husfuıi odası bir 
de o kadar~ık. · · ·. . . . güzel ısıdılmıştı. 

So_nra Kıra Vasılık~ın ?<lası- Artık soyunup yatağına gire-
na gıderken daha bendeki oda- cekti rahatça kayğusuz bir uy-
lardan biri önünde durdu. içer- ' • 1 
d b. it ı· d Aralık ku uyumak nasıp o ursa ne mot-en ır mın ı ge ıyor u. ~ • . . 
ta kalınca, kart bir erkek sesi ı~. olacak~:ı. ~hı. ·:Alı Paşa~ 
de işidiliyordu. ş~yle deliksızce hır uykuya ıh-

Sabaha karşı Tepedelenlinin tıyacı vardı. .. 
hareminde kart bir erkek sesi! Oda kapısını sunnelerken dı
Ali Paşarun küçü;. mavi gözlerl ş~r~an yana bir .gürültü işidir 
büyüyüp değinnileşivennişti. gıbı olmuştu. Alı Paşanın kula
Evet, Paşa yanılmıyor, yanlış i- klarına bir takını şamatalar ça
şitmiyordu. İçerden gelen ince lınıyordu, sonra kendi odasına 
mrnltı da Kira Vasilikinin kum doğ_ru vaklaşan ayak sesleri i-

M. Stresemanın 
beyanatı 

Bertin, 27 (A.A.) - Hariciye 
nazın, M. Streseman matbuat 
mllmesslllerinl nezdlne kabul 
ederek Fon !{Almanın yahut 
M.Rechberk in resmi bir vazife 
ile gönderildikleri haberini tek· 
zlp etmı11t1r 

M.Streseman da bizzat ma-
IOmat almak arzusunda bulun
duğunu beyan etmiştir. M.Stre
aeman M. Voeglerln istifasının 
şahsi kanaatlerinden ileri gel -
dlği fikrindedir. Almanya hllkO· 
metl mUtehassıslann tam bir 
lstlk:llle ııahip olması prensibine 
riayet edcekdr. M. Strcseman 
bu beyanabna nihayet verirken 
demlttlr ki: 

Şimdiye kadar hUkllmetle 
mUtebasıııslar arasında. rakam
lar meselesinde bile biç bir fi· 
kir ihtilafı zuhur etmemiştir. 

/shonto fil faizi 
Bertin, 27 ( A.A.) - Hususi 

ıskonto fil faizi yüzde bir nl~
petinde artırılmıştır, 

Sırblstanda 

Belgratta zelzele 
Bclgrac. 28 (A.A) - Saat 

23 ü 56 geçe şiddetli bir hare
keti arz olmuştur. Zelzelenin 
merkezt muhiti 7,000 kilometre 
mesafededir. 

Sabık meb'usların 
muhakemesi 

Belgrat, 27 (A. 4)- Geçen 
Haziranda lskopçina meclisinde 
vuku bulan facianın fail ve mü
rettipleri olan Ponica ile Raşiç in 
Bidayet mahkemesi huzurunda 
muhakemesine bu sabah b~lan
mıştır. Sabık ıneb'uslardan Dra
gucon ile Popoviç tc mahke
meye gelm~tir. _ __, ___ _ 

irtifa rekoru 
Berlln, 28 (A.A) - Tayyareci 

'cunholer, 12.73<) metreye ka-
... ı ı~ r ...... ' 

-w•p••••vz•!!!!-

JalaU DHifİJat 
Mnnasebalı bozıııaıa ~alı

Janlar az ~elil~ir 
Atına, 20 (Milliyet) - Bura· 

da herkes Ankara mozakera· 
tının hangi safhada olduğunu 
bir birine soruyor. Her halde bu 
intizar esnaaında sabırsızlık 
gösterenler az değildir. Mllza· 
kerat ile fabsen ve doğrudan 
doğruya alAkası olmıyanlar ise 
daha ziyade sabırsızlanıyorlar. 
Bunlar iki memleket arasındaki 
mUnasebatın lnkişalatına mani 
olan mesallln ortadan kalkma· 
sını istiyorlar. Bu biraz garip 
görllneblllr. ÇUnkll tahsen alA
kadar olmıyanıarın bu kadar 
sabırsız olmasındaki sebep bi· 
raz anlaşılmaz gibi görllnllr. 
Halbllki tahsen muallak mesa-
11111 halllnde alakası olanlar da 
lldyo ayrılıyor. 

Bunl ~rdan bir kısmı hllkO
nrcte karşı tam bir itimat bes
ııyorlar. Dlğer kısım da müte
madiyen intirika çevirerek işleri 
kanşbrmakla meşguldUrler. işte 
bu kısım daima bOkOmet llze· 
rlııdo bir takım tesirler icra ede· 
rek t iki tarafın münasebatını 
karıştırmak için biç bir fırsatı 

kaçırmayaa adamlardır. 

işte bı adamlar tUrlll türlll 
tezVlrat yapıyorlar. MeselA son 
zamanlarda beş altı yunanlı mal 
sahibinin çıkanldığtnı, bunun 
için hiç bir makul ve muhik 
sebep olmadığını iddia edenler 
hep bu kısım adamlardır. Sanki 
bir yerden emir alarak yazı 

ya:tan bu kısım gazeteler de 
hep bir ağızdan ayni feyler 
yazıyor. 

Bu gazeteler hep bir ağtzdan 
fyle yazıyorlar: 

GUya lstanbuldan aldıktan 

lıaberlere nazaran Tllrk me
murlar Rom mahallelerini dola· 
şarak ev sahiplerinden tapula· 
rını .ııor•akta, nlllus ktğıtlannı 
lateruektıcdlr. Bu tahw.rrlyatın 
sebebi emvalı metruke bulunup 
bulumadığını araştırmak içindir. 

Yf11i'an hllkOmetlnln nim res
mi gazeteıl olan Mesage d' A· 
ten ile diğer bir çok gazeteler 
vardır ki gUya Istanbuldan gel· 
dlği söylenen bu haberin çok 
manidar oldğunu yazarak he· 
men hemen bir ağızdan şöyle 

diyorlar: 
Tllrkler diğer bir takım gayri 

menkul emvali ele geçirmek ıstı· 

yorlar.Bunun lçlnd de bu malları 
llrarllere alt ve metrOk diye 
almaı. istiyorlar. Bu ise ltllAI· 
namelerin ahkAmına mugayir
dir. Ankarada mUzakerat cere
yan ederken bu gibi tedbirlere 
müracaat edilmesi doğru değil
dir. Tllrkiye hariciye veklll ta• 
roleyn arasında itilafa vasıl 

olmak için Ankara bUkOmetlnin 
pek samımı bir arzu ile mute
hassis olduğunu beyan etmlftlr. 

Messager d' Atht!nes gazetesi 
bu hususta daha ileri giderek 
gUya Tllrk memurlarının bir 
takım Rumlara nDlus kAğıdı 
sormaları muvafık olmadığını 

iddia ediyor. 
Bu Atına gazetelerinin iddi

asına göre Tllrk memurlarının 
bir Rumun ctabll olup olmadığına 
karar veremlyeceğlnl llAve ediyor. 
Etabll veslka•ı almadan Rumların 
izdivaç etmeleri menedDdlğlni de 
yazan bu gazeteler işte hep bu 
kabil iddialarla ortaya çıkıyor
lar. Meqsager ile diğerleri bun
ları yazdıktan ıonra netice ola• 
rak şunu çıkarıyorlar ve diyor
lar ki : BütUn bu hareketlerin 
manası bütlln Istanbuldakl Ru
mların tedricen koğulması de
mektir. 

Atına gazeteleri batan bu 
haberleri sUtunlanna koyarken 
zerre kadar kontrol etmiyorlar. 
Fazla olarak bir de bunlara llA
veten mutal&alar yazmaktan 
kendilerini almıyorlar. 

Bunlar bu neşriyata devam 
edildikçe tarafeyn mUnasebatı 

llzerlnde iyi bir tesir basıl ol
mıyacağt malOmdur. Bir takım 
asılsız haberler yazarak sonra 

onlara istinaden bir takım yalan 
lar yazmak her halde tarafeyn 
manasebatı namına iyi detlldlr. 
Yunan efk&n umumlyesl ne ka-

~örüiülüJor 
Yirmi iki senede 
ödenecek taksit

ler hal(ktnda 
ihtiraz 

Paris, 27 ( A. A. ) - MU
tehassıslar arasındaki mükAJeme
ler öğleden sonra da devam et
miştir. Bu görüşmeler umumiyetle 
Almanların ihtiraz! kayitlerc ve
rilecek kafi şekle, Young planı

nın tatbiki tarihine, murakaba 
komisyoniyle işgal ordu,unun 
masarıfını kapatmak çarelerini 
bulma ~ teallı)k etmistir. 

1. ~chacht rn son 22 sene 
zarfında ödenecek taksitler hak· 
kınc.ln ki ihtiraz! kayitlerfyle ve 
:\mcrikanın borçlar mes·cıesindc 

takip cttiıti hareket tarzını ileride 
dep;iştirmesi ihtimalinin tevlit 
edeceği akisler de tetkik olun
maktııdır. 

Belçikanın menafii 
Paris, 28 (A.A) - Paris ga-

• zecclcrınden biri, Belçika intiha-
batı neticesinin, hiikumetin ve 
mütehassıslar komitesinin vaziye
tini muhim surette carsin etmiş 

olduğu mücalbsını serdetmek
tedir. l\lezk(lr gazete müntahlp
ler, her şeyden evel· Belçika me
naftlnin müdafaasını temin ve 
Almanyayı lı\zımgelen fedakar
lıklara icbar edebilmek içLn 
Fransa ile mevcut olan tesanüdü 
tahkim etmeği düşünmüş olduk
larını yazmaktadır. 

Strazburgda yangın 
Sacrazburg, 28 ( A. A) - Bir 

mum fabrikıısında bir yangın 

zuhur etmiştir. 1 Milyon hasar 
vardır. 

Fransa ve ispanya 
Paris, 27 ( A.A ) - Fransa

nın Barselon sergisine iştiraki 

dolayislyle l\1. Briand ile M. 
Priuıö dö Rivera arasınıfa telgraf
lar taati edilmiştir. 

Macar/standa 
Harp öliileri için 

abide •• 
Budapeşıe, 26 (A.A) - Macar 

ajansı bildiriyor. Macaristanın bütün 
sivil ve asker erkılnı, sefirler hey'e· 
tinin ve azami kalabalık bir halk 
kitlesinin lştirakile harp ölülerine tah· 
sis edilen mayıs ayının sonuncu pa
zar gönüne tesadüf ettirilen ve harp 
ölülerinin haıırası için dikilen abide
nin merasimi yapılmıştır. Naibi hü
ktlmet at Ozerindeolarak kıtaatı abi
de önünden geçirmiştir. Sokaklar do
nanmış, kiliselerin çanları çalınmış 
ve toplar anlmıştır. 

Havai seferler 
Londra, 28 (A.A) - Londra 

KarachJ, hava sevisi bu günden 
itibaren Delhiye kadar temdit 
edilmiştir. Bilahere Kalkütaya 
kadar temdit olunacakrır. 

Frat nehri taştı 
BaP;dat, 27 (A.A) - Frat neh

rinin ıaşması neticesinde huıl olan 
feyezan devam etmektedlr. Suların 

seviye•ine düşeceğine dair hiç bir 
emare yoktur. ----Romanyada bir zabit 

tevkif adlldl 
Bükreş, 28 (A.A) - Sovlyet 

ajanslarına ehemmlyetslz bazı eski 
vesaik göndermlş olan bir küçük 
zabit ile cürmü şerikleri tevkif 
edllmlştir. 

Azami kiloau 
35000 

12500 

3500 

iLANLAR __ _ 

Asari kilo Nevi 
32000 Birinci 
nevi haa ekemek 
12000 erkek 

3000 
koyun eti 

Sade 
yağ mektepde eridllmek ,artile 

Konya kız muallim mektebi 
müdürlüğünden: Balade nev:lle 
miktarı yazılı erzak 12/5/929 da ka

pa~ı zarf ueullyle münalr.aııaya konul 
tarihinde i-

Hev'eti vekilede hazırlanan nızamnaı1le 
kabul edilmiştir 

Ankara, 28 (Milliyet) - Te
babet ihtisas vesikaları hakkında 

hey'etl vekilece bir nizamname 
kabul edilmiştir. Bu nizamname· 
ye göre ihtisas nevileri; serlriyat 

ihtisası, laboratuvar ihtisası ve 

hı!zı sıhha ihtisası olmak üzre 
üç nevidir. Seririyec ihtisası 

şimdilik (9), laborııtubar ihtisası 
da alcı şuhedcn mlitcşekkildir. 

ili fi 
mUsteklllen idare edeb!lecb· . 
yahut ta o şubede mücebı.> 
olarak serbest krayl ı~o;:; 
eyleyebilecegi surette olmak!#" 
iki nevidir. Seririyat ve Is 
cuvar şefliklerini idare edebil~ 
çin miiclaka birinci neve d 1 

olmak lat.ımc.lir. J::vveice ıf. 
lakU!cesile Gülhane cebatıeı d 
bıkac mektebi ve scririvsııO 0 ' ııı' ve ecnebi memlekecıerın ıJı 

hastane ve laboratuvarlafıu 
Nizamnamede etiblıanın ihtisas 

şubeslııde çalışma nuidJetlerile, 
ecnebi memleketlere.le ihtisas kes- usulu dairesinde verilmi~ ~·· 
pedenl rin tabı bul11rac·ıkları ~e- ihtisas vc,-ikalan kemnkcn f11 

• f ·ı . ! . !h b d' Y . . JC ~ raıt ta ı ve tc.1 ıc C(t' mi,tır. c: sas er ır. cm nızamnııtJ . ' ·hıO 
vc,ikaları ya m itchassısın o şubeye !ünden dcgıl, nqri carı 
aif .ıır sc·ririyat ve ya laboracııvarı muteberdir. 

:ı: * * 
Gümrük· la yıhasında tadilB.t 

yapılmadı" ~ııı 
Ankara, 28 [Mllllyet]- Bütçe encümeni gece yııı11~4' 

kadar içtima etmiş ve gümrük layıha ve tarifeleri uıe~#I 
tetkfkalına devam etmiştir. Uyıhanın perşembe ot" 
Mecll!lte müzakeresi muhtemeldir. Encümen layıhıı 1 .ııl 
rinde esaslı tadllılt zapmamış, bazı rötüşlerle iktifa etJll ı 

*** 
Dün Millet mecliside kabıll 

edilen kanunlar , 
ııı1~tıı" 

Ankara, 28 (A. A.) - B. M. 
Meclisinde müzakere ve kabul 
edilen cefsirlı:rlc kanun IAyıha-

tarı şunlardır: 

Kıt'a hızmetini blllfa ihtiyat 
zabit mekteplerine sevkolunan 
efendilerin harbiye mektebi son 
sınıf talebesinden bir farkı yok
tur. Ve kendilerine bu mektebin 

1 
mektebi birınci sınıf tıl 

,·ı 

gibi muamele görecek rl~ 
kanun 1 Haziran 926 c• 

~[lf· ,[ 
itibaren mutebeJ o!ada IJ. y 

Ankara, 28 (A.A.) ...--.ıfı~r!J 
Meclisinin bugünkü IÇ~~r '1 

kabul edilen ziraat 1 ~f 
k: nun ){. 

alım kooperatifleri a ,1,rı ı· hasının ihtiva ettiği eSll" 0~~ 
·ııerı {I 

olan maaş dairesinde maaş ita zirat kredi kooperacı bit ,;J 
olunacakor. 500 den aşağı oımıyan .,e f'ıı 

son sınıf talebesine verilmekte 

Nasıdtan itibaren alo seneyi bir kaç köyle kasaba .,P1 

tmamlayım yüzbaşılara kıdemli çiftçileri ve mııhftıld!l ıit1 
yüzb8.>iı maaşı verilecek ve bu mustah~lllerl srasınd8 rıı ıl J 
kanun ı Eylıil 929 tarihinden mes'uliyetli olmak uır~e i~tlıl 
muteber olacaktır. bankasının muvafa~aıı ııe rlf' 

llarita mektebi talebesi iaşe vekaletinin tasvibi 
libas ve maaş husu~unda harbiye olunur. ,,ı 

11 ~ j * * * . ·!Ja'' ;r, Seyrisefain meclisi idaresi bütçenin tatbikinden ıtı .,. ;.ıı1 1 
Ank .. d .. ı··•u suııır ·"' ,ıı ara: 27 (Milliyet)--Sey- umum mu uru,. .. ııııı"'-

risefain hükı1met tarafından in- şirketler ünvaru ile ık• 
tihap edilen yeni meclisi idare lüğe ayrılacaktı;·• , ,,~ 
azaları şunlardır: ]Jltl/t , 

Bahriye mütekaitlerinden Hü Adana pa ı!life' 
sameddin, Abdürahim, Hüseyin AP.kara , 28 C M i~ıis'~ 
Rıfat ve Nuri Beyler. Bu gün avdet eden dan ,,,.'/.. 

• * • kAleti müsteşarların 8rıı~v,ıı! 
Sular ve imtiyazlı şirketler Abidin Bey Adanad ~n~ 

umum müdürlillılerl fevkalade iyi ol u,,-
Ankara: 27 [Milliyet] - Yeni miştir. __ --=-"" ~ 

iLAN ıııe~/. 

------- LAR -· yri ) J 

.. nakttlo banıınlg'~ 1 ~1:n !!':~t_e!~=~~i~~~;: U W ı re (43) sanuınetre. seıı:•• 
tıbin dörtyüz aıtın•Ş ıini" " Kendilerine istimali öt· 

retllmek ilzre a-aztemlz 
tertip makinesinde çalış· 
matı arzu eden hanımla
nn her ıün ötleye kadar 
idare müdlrlyetıne müra
caat eylemeler!.· 

li arıı ıır• . meti muh;ımene bin jl1 

indelmüzayede arsa• ·ııe•' il'.111 
oda dükkinın n111f b•. ii~ıe$' ı' 

talibi . ~ 
otuz lira bedelle ·b•l'1 ,,oı" 

. b·Hcr• ı ıe,.. 
lei eveliyeterı 1 ıııııd• 1 i 
!eri için onbe! gllı> :t'•ıl• 
deye konutınu~tur· yacl3'ıır,· .ıı11 

eıı 11 ı ı ı ı ı 11 ı •·~----~ r do' >pt Istanbul İcrasından: Nasıra 927-338 tari~··p 01811Jar ,,~ ~l 
hanımın be§ bin lira borçundan do- be§ zamla t 

1
• yiizd• 0 .,eıı''Jı 

layi merhum olan Tophane de Kı- hammeneleri~•~ ıcsll"'i ,;~iP"f'J 
hnçali Pata mahalleıinde Medrese de pey ak~:7ran 9Z9 t9 ~!1 
sokağında cedid 14-ı6 No. cephe11 !eri ve 17 i~ıe• 

On altıya kadar 
1 
.. ~ıır· tarik, bir tarafı Haci Rağip verese· ·ıan o v"' 

sinin han kapıaı ve diğer tarafı KonY :,:•P:::,':_1a_ca~ğ-• _,__ ~f jll 
stantin efendinin dükklniyle malı- Yozgat . fl. 

11
Jefl: ,f 

dut yetmit bir a11in terbiinde arazi d. stığ• o-ır; 
üzerine mebni üstünde bir odası, mühen l "~ e•'t. y erkilY ıııP1 
merdiven altında hellaı bulunan Yoıgat · o8 kilo ~10 
(900) lira kıymeti muhammeneli ha· g+075 den 12"'

5 
rik'" ıııı . 

len maa oda ah9ap arpaci dükkinı· dar olan kısıın ı• 1,ıııır;:, ~ 
nın nısıf hiseai ve yine Tophane de iye ve şo••":ıan si~ O''/, 
Defterdar ebülfuıl kereıteci soka- bedeli keŞfl 911 168 _,h ~i, 

dd kurut b•de k•l"";rııı 
ğmda cedit 5 ve 7 No. muka e- günü saat 16 ~: edilccek,Jl 
ma bahçe hane elyevm anıanin hu- münalcas•Y• v yiil'de J ,,fi 
dudu, cepheıi tarik, sağ ciheti İbra- bedeli keŞÜI' ın1ııal ak~ ıeıi ııı' 
him ağanın ve Mehmet efendinin ve ııı.ııetinde ce eıııı• ,.t 

b lb•aZ yot>-
Jıuan Hiaam ve Yusuf ve Abdullah me\;.tu u Jçl11 

.. fsllAt alıllık 
ve ömer efendilerin hane ve bahçe- -



ırı 

~e 

. ıt 
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Ecnebiler Vilayette Emanette 

ffamallar ara Ne işler yapamaz ~aya~ ıneselesi Tenzilatlı ta~si 
Slnda kavga Bügülı Millet Mecli- Mulıtelif dagak hadi- 1 Haziraııdan itiba-

sine verilen layıha- seteri tahkikatı ren geni taksiler 
1''1tıın 1'lİmrllıı;ll ve 1 lasır iske-

le>i haMma~ları yuk kaldır
<ııak mesefc,inden aralannda kav

~· tttiklerınden eleha~ıları :ı:abı
taca dcnkst olunmu~lardır. 

Kadın dilviillir 11ıil? 

C't clımi vede kahveci Besim, ken
~ clisiııdcn alacajtını isteyen \"el
dc~irnıenimh: oturan ~tihcyla ha

nımı fena halde dövdllıtunden 
'ı 
·ahıta tarafından yakalımmı~tır. 

Kocamı.1 hırsız 

" {)sklidarda otura'! ~O ya~ında 
ŞCYkct \"cldeğirmcminde mu

,~~Cl hanımın evin.: ı,rirerı:k 
•teberi çalarken yııkyı ele \Cr
'lıi~tir. 

Polise bıçak çeken 

Qalaıada aı:cm .\hba, polis 
. nıemurlarıııH Iııçak çektij\fodcn 

bırinci ecza mahkemesine ce:-linı 
td·ı 1 ıni~tir. 

E-ünlıü yangınlar 
Qrıa~oydc \J;ı,Jak soka11;ındıı tu
i tııııcü 1 ıu,amcddlıı d nın cvin

~n 'e l\e,ojtlunda \hdullah ef. lo

•nıa,ıııuı Iıac1t>ıııdan van~ın 
,ı~rnı~sada derhal 'ctHlerek "ııı-
'iı~ . - . 

ruı rn u~tiır. 

Gazinoda cerh 
raksırııJe ıı;ulbtan ;\IZinO>Unda 
, I·;nis Fahri namında hiri, kan("a 
•ttjo· 
d ,ı ttandırmaıı Ahmet tarafın-

f·"n tahaııca ile cerhcdilmi~tir. 
~nı, l'ahri de ,\hmedi diı,diı~iın
~ '" hL·r iki'i de derdest olunmu~-

r. 

'> Hırsız kadınlar 
~ tki: e ile Sabri ve namında iki 
,., kad n <ırozdih~k can kuma~ 
"'•rk k en ya ·alıınmı~l<1rdır. 

\. 6/r araba parçalandı 
f 'dikulede oturan arabacı 
lı ~IYamandi dlln OrtakOyde
~~tu 1 n«ınu mektebine sebze 
lıqQ 'ıtıekte iken Bebek tara
IQ, •n gelen vatman Halidln 

tts· 
qini ındekf tramvay Dlyaman-
ı.,1: arabasına çarpmış, araba 
lblı Pıırça olmuştur. Arabacı da 

nın esasları birden yapılıyor kullanılacalı 

BUytlk Millet meclisine teklif 
edilen bir kanun ıayıhasına 

cllre TUrklyede ecnebilerin lfl 
edemeyecekleri san'alları tahtlı 

ve tespit edilmiştir. 
Kimyagerlik, baytarlık, şo

fllrlllk, şoför muavinliği, ayak 
aatıcılıtı, işportacılık, sergicilik 
kundura boyacılıgı, hamallık, 

fırıncılık, hamurkarlık gibi 
aan'atları münhasıran TU rk 
tabiiyetinde olanlar yapabl -
lecektlr • 

Garsonluk ve metrdotelllk 
clbl saaatlar hakkında memnu
iyet yoktur. Bazı itlerde Heyeti 
vekiledea mUsaede istihsalini 
istilzam etmektedir. Ecnebiler 
mebanl, mUessesat ve kumpan
yalarda bekcillk, kapıcılık, oda
bafılığı, seyyahlara tercuman
lık ve rehberlik yapmak için 
heyeti vrklleden ruhsat alacak· 
tardır. 

Ecnebiler bilumum nakilye vesa
ltlnde, su tevziatında, muhabe
rat lflerlnde, rumrUk komlsyon
culuğunda, zahire mtıbayaatcı
lıtı. tayyare maklnlstllfl. tayyare 
pilotluğu, Devlet, Vilayet ve 
belediyelerle bunlara merbut 
tesisat hlzınetlerl, telsiz telgraf 
telsiz telefon muhaberatında 
mütehassıslık yapamayacftktar
dır. 

Bu kaaua tatbik edilmeye 
baf!andıktan sonra, hilafında 

hareket edenler mahalli en bU
yUk mUlklye memurunun emrile 
icrayı sanattan men ve Adliyeye 
tevdi edileceklerdir. 

Yaptığımız tetkikata ıtöre 
Ecnebi şoförlerin yekılnu 

yUzll tecavUz etmektedir. Bun
ların içinde 80-90 Rus şofOr, 5 
Yunanlı, 5 Atman ve Fransız 

tofllr buluamaktadır. 

Fırınlarda çalışan ecnebi i,çı 
ve tezgahtarların yekOnu t 50dlr. 

Mikdarı t02 ye baliğ olan 
ecnebi şirket ve mUesse

satta çalışanların bir kısmımU
hlmmlnl ecnebi ıınasır teşkil 

etmektedir. Bunların bUyUk bir 
kısmı odacılık kapıcılık ve gar
son dll bUruluk yapmaktadır. 

Kambiyo borsasındıı 12 ecnebi 
bulunmaktadır. Bunlara Loza.n 
muahedesi mucibince ruhsat 
verllınlştır. 

EmlnOnll ve diğer bazı polis 
merkezlerinde dayak atıldıgı 
yazılmıştı. Bu husustaki tahki
kat evrakı henUz Villyete gel
memiştir. Vilayetten aldıgımız 

malOmata gOre son zamanlarda 
vukua gelen dayak hadiseleri
ne dair tııhkikatın birleştirilme

si Vilayetten Polis mUdUrlyetlne 
blldlrilmi~tlr. 

Bundan sonra tahkikat ev
rakı Vlllyet idare hcy'etlne 
r;elecek ve mes'utler hakkında 

bir karar verilecektir. 

Temlik işleri 

Temilk işlerinin Temmuza 
kadar bitirilmesi hakkında Da
hlllye Vekaletinden dlln VllA• 
yete yeni bir te'kit emri gel
mlftlr. Telflz komisyonları da 
buna çalışmaktadır. 

Damga kanunu 
Damga kanunu talimatname

leri Defterdarlıta bildirilmiştir. 

Hala y11pa11l11r 
Dahiliye \'eklletlnc bir iki 

rcsml daireden sehven eski 
harfler ile telgraf çekilmiştir. 

Vekalet kat'iyen ltu gibi hata
lara meydan verenlerin tecziye 
olunacatını tamim etmlttlr. 

Maarifte 

Mualliınler ~irlili 
Nizamnameyi tadile 

karar verildi 
Muallimler Birliği heyeti ida

resi dün bir içtima akdederek 
nizamnamenin tadili hakkında 

mühim bazı mukarrerat ittihaz 
etmiştir. Muallimlerin bir çok 
lhtlyııcatı te~plt edildikten sonra 
muallimler blrlltlnin bir fede
rasyon hııllne ifrağ edilmesine 
karıır verilmiştir. Cem i yetin 
federasyon haline konulması 

için dUn nizamnamede tadilat 
icra edilmiştir. 

----
Şoförlerin tenzllıltlı taksı kul

lanmaları mecburiyeti yaklaş
tıkça mUşterilerıe aradaki ihti
laf had bir safhaya girmekte
dir. Bizzat Emanet muavini şe
rif beyin bindiği bir otomubl
lln şofllrU t~nzilatı tanımamı~ 
Ş.Crlf beyden fazla para almış

tır. Bu şoför hakkında takibat 
yapılmaktadır. Haziran birden 
itibaren taksilerini değiftlrme

yen ve tenzilatlı taksi kullan
mıyan otomobil ve şoförler ı,. 

ten menedilecektlr. 

Adalara su 
OUn Hey beli Adaya bir ten 

hey'etl giderek Adanın su ihti
yacı hakkında tetkikatta bulun
muştur. Harabolan su yollarının 
yakında tamirine baflanacağı 

gibi Ayrıca betondan 100 metro 
mlkabtnda bir depo yapılması
na karar verilmiştir. 

929 bütçesine sular için ko
nan 80 bin lira tahsisatın bUyUk 
bir kısmı Heybeli Adanın su 
ihtiyacına sarledllecektlr. 

Emanette maaş 
Şehremaneti m em u r l arına 

Cumartesi gUnll maaş verile· 
cektlr. 

Adliyede 

İlıttlattan ıue111nui1et 
Kararı dünden 

itibaren re/edildi 
f{adri)e hanım hakkında 

evolce verilmiş olan lhtUattıın 

mennuyet kararı dUııden itibaren 
ref edilmiştir. 5 

MUddei umumllllı: ba mese
leye ait evrakln tedıJldne dUn 
de devam etmiştir.~ 1'1'' 

n 

Adliye kadroım 
Adliye tlazlran kadrosu he

nüz mUddei umumlJôge getmı, 

değildir. Bir iki gUne kadar 
maaş emrllc birlikte gelmesi 
beklenmektedir. 

Ucuz tarife 
H. Paşa-Pendik 

Tenzilatlı tarife bir 
hazirandan itibaren 

tatbilı edilecelı 

l laydarpa,a ile Pendik hııca 
ara,ında tanzim edilen tcnzilı\tlı 

tarifenin 1 hazırıından itibaren 

tathik cdilcceı(iııi dun yazmı,tık. 
llu tarifeye ~iire 1 lavdarpa,adan 

Pendigc kadar olan hat uı; mın 

takay.a avrılmı~tır. 

Hayclarpa~ıı, Kızıltoprak, Fc
neryolu, Ciızıcpc hirincı mınta

ka. ı•:rcııkiiy, llı»taııcı ikinci, 

l\laltcpe, Kartal \ c Pendik te 

üçııncu mmtaka addcdilnıi~tir. 

llirinci ııııntaka dahilindeki 

lıilt:t ııcretleri yalnız gidi~ i\·in 

nakliye Ye C:azi köpriı,ıı rc,mi 

hariç olduıtu haldL· birinci mevki 

1.1, ıkinci .'I 'e iı\·ncu h kııru,

cur. <;idi~ 'e ~eli~. birinci tO 
ikinci 1.l,' iiı;ııncıı X kııru~tur 

iki müc:a\ ir nınıtal..a için val

nız !-!;İdi;-, f t>~ 1 O, ~ kuru~, ~idi~ 

\l' ~·eli;- ~:;~ lh, ıo kuru~tur. 

l ı;tiııeu ınıııtaka da yalnız 

gidi~ :w, 1.l, ıu: ;:-itli~ ve i!di~ 
.ıo, ı 11, 14 kıır~tıır. 

\eni ıu;ılan kııo;ttk ı ~lı dııra

~ına 1 Iaydarp;:ı ... ;u.lan ~·idi~ l(Cli~ 

.\laltcpe hilcti \Crildigi halık 

Oradıııı kat.ırlara hincnlerc )ıılnız 

a1.imet lıileti 'erilmd.tedir. 
llanliyii hattında tirı·nlere hilec

siz lıiııenlerden :> 1..ııru, ceza a
Jınacıktır. 

< 'umarıe,idı·n itih·ıren .\nkarn_ 

l\oıwıı, .\d;ııu ve \d;ıpıız:ırı te· 

J\:nleriııin ı .ıktu harı:kc:t ı.trikh-

ri de~ı~ıyıır 
\nkar.ı l'ıı-tıı>ı ı .ı, 1 ılc gıtle

cck , e 1 +_-ı .~ de ~cleccl..tlr. Kon

ya tı:rcııi •ı,+o da .~idecck \c 
1 ~A ılc ~·decektir \daılazarı 

p< ı~ta .. ı 420, 1 de g-idccı.:k ve x dt! 
gclcccktır. ı·:l..;pres tarırc,ı Iı:ıkidir ··------Müteferrik H. 

250,000 kisi 
--· ' 

Istanbulda yeni 

3 

Ekonomi 

İngiliz int·habatın a ikt -
sat sistemleri mücadelesi 

Kıymet hllkUmlerlnin zebunu olmadan mllsbet gö7 Je bak ıı . 
a d ki 1 ır · I'- ı rsa, 

m ~ıs .• ng !2 ın t '.'&batının cihan iktlsadiyatı üzerine te•siri 
sezılebıllr. lngllız malıye nıızırı Çörçil harfıyen ••ı -ıı · · 
· t·kb ı· b · t'h b ngı erenın bütün ıs ı •. ı u ın ı a ~tın neticesine tabidir., diyor. ııave edilebilirkl, 
bn netıce cihan lktısadiyati üzerine aksler }apacaktır. 

Orta~a Uç fırka var, Uç de iktisat sistemi. Fırkalar muhafaza
kArlar, lıberallar, sosyalistlerdir. ı\\uhafazakArlar re d- "kt· . 
ı ti ö 1 1. 1 1 • , r ı ı ısat 
s y r ar; sosya ıst er, çtı"?al iktisat istiyorlar; llberallar kısmeıı 
ferdi kısmen içtimai iktisat isliyorlar. Bu sonuncular mevkii 
diğerlerinin ortasındadır. m 

Ferdi iktisat demek, ferdin iktl•adi bagıarla 8 ,garl derece 
bağlı olarak hUr hareket edebilmesi esasına mUsıenit ikf t ı 
temi d k 1 B ısa. s s-
. eme t r. u sistem, en başta ferdi müdafaa eder. lctimaf 
ıktls~t demek, iktisadi bağların azami olması ıızerlne müstenit 
ferdı temamen hUr hareket edememesini istilzam eden iktisat " 
sistemi demektir. Bu sistem de, en başta cemiyeti mUdafaa eder 

işte bu günlerde lngilterede söylenen günde vasatı iki bi~ 
nutkun bazılarını gOzden geçirirken anlamak · ı · , ıç n, yukarkı 
sistemleri hatırlamak llzımdır Ba~vekll Bold ı ü Dk 

• • T v n g mr resmin-
den, teslıhııt masraflarından, mllstemlikeden ve · ç 1 • d 

ış ı mese e ın en 
bahsederken ferdi l~tisat sistemine göre do,unerek hOkllmler vcri-
yer. Mekdonat, cem iyetıeşmeden, terki tesllhatın l•sizıı·k ı t -

d . - . ' y s ror a-sın. an bahsederken ıçtimal ıktısat slstemile dllşUnerek hUkllmler 
v~rıyor· Ve •~ha.yet LoydÇorc, cemiyeti akvam, Llıkarno, l(eilog 
mısakırnn lngılterenln istikbal politikasının esasını teşkil etmesTni, 
serbestli ticareti, yavaş yavaş terkitesllbatı talep ettiği uman 
mUtevassıt - eklektik - bir iktisat zihniyetlle hareket ediyor. 

Beşeri faaliyetin esası sermaye tekviııidir. iktisat sistemlerin! 
başka başka oluşu sermaye telekkisö..,den mllnbalstir. Cihana ser~ 
maye dOken memleketlerin mllhlmnıi olan Ingflterenlo ~o 
da artık sermaye verecek kabiliyeti kalmadıgını cih' a n zaman-

k _ . • n sermaye 
mer ezı slkletınln Amerikaya intikal ettlğlnl iktisat.- ı -b 
ediyorlar. Tı ar eyan 

Bu merkezi sikletln tekru lnclltereye rııcu ı ı 
intlhııbattn neticesine batlıdır. e mes • etmemesi 

Dr. Nizamettfiı 
~ • * 

(;Ül'\Üi\ IK'fiS1\l)İ IIABERLERl 
• Gümrük komisyoncuları -

( :utnfuk komı .. vı,nculan hirli,ti, hü

L:iımctc mUrııtcaıt cJcrck, AüınrUk
lcrdc hazı ccnl·hi ınUc:o-"'e"elerin tüc 

ca.r nanı! altınd.t k.onıbronculuk l?

lcri vaptıklırırıı bil<.fiınıi~ier ve hu. 

lHın ouüne ı.:·cçn1el üzre rc~ehhü 

~!ltc:t hulunrnu~l.ırUır. 1'11.:arct c•J;a ... ı 

p,üınrul ıd:.rc~i tarafındın ~i,:-terilt"n 

lı<ıevi nazarı lli~l.ııe alor>I. ıalı!;ik;ıı 

'1pn1akt.ıJır. 

\"ızi\'t:"dcri [ctklk olunan I~ ec: 

n~hi ~irlctl• .ıo k•d.ır ecı.ı•l,I ulı~-ı 

:-.ozJe tüccarın, [icad .. ı\ıılanıu.Ltn 

i:,tH.ıdc ile konıı .. ,onculllk vıptı\ları 

·1hakkuk edcr.;c xüınrulJcrJt.: \'ıtlı~ 

n1afl 0 ına n1u..;ı.ıdt olunmi\11..·.:1.ktır. 

l\omi .. voncular hirlip,i id:ıre hcvrtl 

intihah;ıtı. ck.;ı.; ·i\"fll ulınadı,ıtı i\·in 

on he~ ~iıı .;.o1nr;p·a kalnııştır. 

..,. Balılılar ucuzladı - ~n 
son ~iınlcrdc balık ç.ık çıku~rnJ•n 
fıaıLır le. kaLide Jö~mu,tiır. 

f~ta\ ridin okkası on L.uru~c111 , 1 • 

tılm•ktı<lır. 

(ırnz oladar fazladrrki uf.tklarıııı 
h•lıkcılar denize dokınel.tcdirl•r. 

<. "lro.ı yirmi otu7. psrıttf:ın , 1 t1f. 
makcıdır. 

• lngfliz lirası 1006 kuruşa
Dun ıı .. ,_,.,ı. lıı~liz lirs;ı (IOi lS 

kuru, ( 101 par.ı<lan ıçılmı•~ llll'i 
kuru~ 20 pl'ril.~.1 l,.;1llar .\"Uiı;."iC"lmi~ 
'e lf~).'i kuruı fil par,ıcb k ıı•n-
mı~tır 

l~orsa k:nmı ... erhttı kımhıvonun ttrt!· 
fiıüne <cher 111•9 ısnillcri uhl,ilc 
ctnıekredir. 

istikrazı tfahi[i cı.l.lt~J den 1'ni-
fiyc l<Jh.2:\ı tt:n ahun ?<fıfJ.:i, lı.:n 
ınuarrelc ~c rınU-...ıJr, 

!tından yaralanmıştır. 

ı" 'A.·"Jz.mtekette 
ı~ ıvfttnık Kemal 

Yukarda bahsettijtiml.r. ka
nun layihası kespl kanuniyet 
edinceye kadar bu işlerde ça
lışan ecnebi anasır tespit edl 
lecektlr 

Bu izahat EylOle kadar ik
mal edilecek ve lstanbul mual
limler federasyonu Ankara hey'
etl mllttehldestne lltlhak ede
cektir. 

Mü.deşrikfer koııgrasi 
Bir Haziranda Harkofta top

lanacak olan beynelmilel mUs
taşrıkln kongrasının toplanma 
gUnU yevmi ahare talik edilmiş
tir. Türkiye namına kon~raya 

müderris KöprlllU zade Fuat 
bey iştlrAk edecektir. 

İcrada J.çf/{11 

icra riyaseti baş muavini Is
mail Hakkı beyin istifa ettiği 
rivayet edilmektedir. 

harfleri öğrendi 
_ _,__ 

\'eni h:ırf'crirııiıın k.ıhulu tari

hinden hu l(Une k:ıdar ~eı,:en ~u 

kı>a zanı:ın z:ıdıııda halkımızın 

yeni hadlen ıı)trenıııek Iıusu>un

da !(ııstL·rtlt!),i 'Ltr'at ve teh:ıluk 

cidtlcn ~ayaııı hayrettir. 

•Şirketler hakkında tetkikat 
~irl,.tl.:r komi.sert llemzi hey t.ırafın 

dan ~ehrimiz<lt.•ki ;1:nonım 'e kıtoprc 
tii ~irkNlerirı 'ııziyeılcn hakkında 
lt:tk ikıt ~ apılm.:ıke;ıdır. 

• Kondura ihtiyacı- Son , ~pı
lan bir l!'tatı.;tilc ı;tort:9 ehrimizde 
kunduracılık •apan e,n•lın (40,000ı 

ka.dar oldu~u anla~ılmı~tır. 

• lliın lııır,ıda ıah, il.lan fldd:u 
\onu varılmı:. neticede ı .. tikr:.z d:J· 
hil1 deporu ı,.ıJ lira, lltİ\'llOU ITIU\I• 
hhide r<pnru (b lira, ''larak ıe pıt 
olunmu~tur Faizlerin 'tık!ick olını 
sı ıaln ilıtın •zlı_tındaıı Jlcri ı:dnıiıtir. 

• Rusyaya ihracat 'f'it-ıret 
odı;ı. Ru>yl\"a hracat h•kkındıkı 
~;k:\, etleri tetJ..ik rtn1cJ...ccdir. Bu hu
~u:-;ra. al:lk.ıd:ırlilr :ın.lJn mı;ıJde t~"rıhı 
:'.'tlln:cilt: harbedilen ızah:lt al111d1kt:tn 
sonra hir rapor hazırkıııır:ık ikti .. ;ıt 
\·ek:lletine ~ıuıderileretir. 

~"' - -----~Yırda büyülı bir 
1lıtifal yapıldı 
~ --·--r.tı;b'1'hoıu , 26 ( Milliyet ) -

b~ıbnoıu muııllimler birlltl Gell
~tırQun 3 saat mesafesinde Bu
~İp 11 metfun bll)'Uk vatan 
tr 8 Ve Şairi Namık Kemal için 

:ijnu 'ne t\isanın •on Cuma gU
•''ın tahs.ıs ve kabul etmiştir. 
~''ııı ke1tmesini agıza alanlara 
~n, ~~nın enrin suları, Yeme-
I tQfe 1 z11nın kızğın kumları 

1
1
q h:ı 0 1dujtu bir sırada vata

'qtq bufl.sı için ha} atını nezr 
ı' hat YUk vatanperverin nam 
•tı· ıra~ 

1 ıb 01 · ını tebcile muhterem 
,t ~lfJ.ı.Ulıır bUyU!c kadir~inaslık 
ıı •• ö it ''ın it stermektedlrler. Ha-

ı1 "ı il\ ın_uhıılefeti yllzUnden bu 
~ı, ll}ısın 17 Cuma orUnUne 

~it ed·ı • 
ı t~· 1 ~n ihtifal 17 Cuma 
'ti' ı ite 
1

1 boıu ce progrıımı olarak 
~ 1tbiq· ~amık Kemal Boy 
tQ~ b~~ konferans salonunda 

ı, · •ıtııı.. samıln huzurunda : 
~.:Qcı h !\~malin Vaveyla , 

ı1 tı; Urrıyet, nam vatani 
n • rnu <ıh '"~at va.ilim Beyler tarafın-
( 'Qlııııı e. lı.onferııns ~uretile 

ıı •Ond" ~tır. 
1 tı •lUn 

'ı,111 t lluııı araba ve otumo-
lıh .''ın Yıra gidilerek Bula
't rı U lştlrakile merhumun 

1tııı~''•sı~~lnde bir hitabe 
.~'lı~ birıı . hatlanarak mual
q·lııı n ı..,:ı tarafından mer-
1,,1 li Ve rfnc bir çelenk vaz 

tıııflir merofmc nihayet 

"ıı, 
ıt,, tfc .. ----

a.ret oda.\ı bina •ı . ~> ~ 

1 lJıı ~. \. \. iki kat 
• ~ •>lan lzmir t ~a 
ın·ı 1111 11 usı ~L 1!5JOO 
lıı.,urı • , 

ı c 1 " kat )ııpı 
t ,;a K.ıJ.(ı f u 

--·· 
Surlara merdiven 
TurınK kllihn tııva"utilc ~eh 

remaneti tarafından surların en 

yiıksek mahallı olan \ yvansıırny 

kısmındııkl su-a seyyehlara ko
lavlık olıııa'ı için hir merdiven 
yapılmı~tır 

"urun u1.airıc de ,ır ılar ko 

nulm.ı~cur. ---
Tasfiye 

Düyunu umumiye bir 
senede tasfiye edilecek 

Duyunu umumiye komiseri 
Zekli Bey, bu idarenin tUflye 
işleri hakkında demiştir ki: 

.. idarenin tasfiye mUddetl 
bir senedir. Gelecek sene 15 
mayısta tasfiye bitecektir.,, 

Çeşmede a.9ri tetkikat 
lzmir, 2:- l .\.A ) lzmir 

hiiali ahmerinı: teslim edilıni~ 

olar çe~mc plAıiarının hdedive 

ile ılan muk11 cle,i }apılma~ 

ut.rcdır c,:e~mcdc .ısrl tesisot ni
cmie KCtirileccktir. 

İzmir 9 Eyliil ,,ergisi 
lzınir, 2:" ( .\ .. \ ) - ~çüncü 

lzmir 'I ı·:vlul sergisi 1 ().l l senl' 

sinde a~·ılacakıır lzmir ticaret 

uda>ı bu hapta tanzim cttil';i 
sirkulcrlcri dahi: \C haric hi!~ 
munı mü~.._ . ..:L',t.'1t!rt: 

ba~lnmı~tır 

İzuılrde ilzüm piyasası 
lzmir, 27 ( \. \ ) - ı·:vvelce 

17 kuru~t:ın satıl!n iizıım hu 
gıinlerde ;ıs~ıırı' .ıo kuru~tan mu

. ıck ~ıirıneıtc baılamı~tı . Yev

m1 a-fiyaty .J.iO ·+tlO çuvaldır. 

ffafıat bilgi.~/ 

Oiln Gıızl şehir yatı mektebi 
uçuncil sınıf talebeslle UskUdar 
41 inci ilk mektep talebeleri 
Adliyeye gelerek hayat bilgisi 
dersi tatbikatında bulunmuşlar 

ve muhtelif mahkemelere girip 
dlnlemlşlerdir. 

--~ 

/( adat~tro işleri 
~iıııdıyc k-ıdar kadıt>trnsıı ya

pılan nı:ıhallatın tapu senedi ha

zı rlıuı n11~tı r. 
Hunlar Kiipnı ba'lı \e civarın 

daki rııahalL\ttır. 

Hu mahallelerin 
ha~ıııda verilecektir 

miltahaidin maaşı 
\liıtckaidin Ye lytam maa~ı 

nın itası için :.\luhassasatı ZatiF 

idarı:si ihzaratıııı ikmal etmi:tir. 

.\laa~ların verilmesi için emır 

beklenmektedir. 

Turistlik kongresi 
l\eynclmild Turistlik kongresi 

J lazlranın onunda \lunihte top

lanacak ve ondiirt Hazirana 

kadar devam edecektir. 

Ku k•lnı;raya Turinıcklüp na· 

mına Kocaeli meh usu Re~lt 

Saffet Bey i~tirak edecektir. 

Ziraat bankası mUdUrU 

Ziraat banka'ı lstımhul wbesi 

mlidtirli Cevdet bey Avrupaya 

gitmı~tır. Kendisine muhasecl 
Sait hey veblı:t edecektir. 

Muhtelit mahkeme azalıgı 

Türk- Fran~ız muhtelit mah
keme&! TUrk azalıgınıı tayin 
olunan Hacı Adil bey vazıfeslne 
başlamıştır, 

Hususi bütçeden 
Para alanlar 

Tekaıit aidatımı t;ıhi olan 
idarei husu,iyc Ye hclcdiye nıc

nıurları , n1L"murin kl\ntınunun 

muvakkat 1 inci m;ıdde>i nıud 

bince tasfiye cdildikkrı ve ken

dilerine ikramiye ita,ı icap etti11;i 

takdirde ikramiyelerin llc,let 

hiıt~·l'siııdcn ıni, yoksa hu n1t•

murların ınaa~ alılıkiarı hurçekr 

den mi veriiıııc,i l~zıın J(ddi~i 

Devlet ~urasınılan sorulmu~tur. 

De,·Jet ~urıhı hcYcti unıumiye>i, 

bu hu~u .. taki k.trarını \'l'rmi:;otir 

kararın hı.la""' ~udur· 
- \Ielılmunı ta,fıycyc tahi 

tutulan memurlar ya tekatit edi

lir ve ya kendilerine ikramiye 

verilir. Tekaüt edilenlere \]aliye 

l>lıtçesindcn nıaa~ tahsis olunur. 

ikramiye ile tasfiyesi icap 

eden memurlara ikramiyelerinin 

hazineden \erilmesi için yeni 

bir .\lali kanun ve ya mevcut 

ahkamı kaııuniyenin telif ve tef

sirınc ihtiyaç vardır .• 

Maliye ı.,tafi.yfik şubeai 

:\!aliye Hk<llcı.ndc l llazlran 

dan itibaren hir istatistik şubesi 

açılacaktır. 

Yalnız ~chrimizdc millet mek
teplerinde cıkııyan hall,:ı ıoıı lıin 

ve,ika Ycrilmi,tir. llu nııktard:ın 

ha:,ka Deı :ıirdcki nıeınurlardaıı ıla 

2.~ hin nıcmura \ t'·iİka \ t·riln1i~
tir \lckteplerdl' okuyan t:tlchc

leriıııizin yekunu 4'.!lıin, ıııuallinı

krin yckunuıla '.! hindır. llu ,u

retle istanhulıl:ı okur yazar olılu

ıtuna dair re>mi Ye,ıka) ı hamil 
olanların yek tlnu 1 ~'.! hind •. 

~chrimiz dl: ,-t· ... ika!"IZ oh.ur yazHr
lıır da ~O hın tahmin cdilılip;ınc 

ı;iıre lstanhul ::ichritıdl' '.!.'ili hin 
ki~i ı ar demektir 

Uç romörkör .dparlşl 

lstanhul (.iman ~irl,eri tara

fından dun bir lnııiliz fahik•,ına 

.l buharlı romllrkor >lpıtri~ etli 

ıni~tir. 

Bu sene zarfındıı limanimiza 

getirilecek olan hu romörkiir· 

]erden tahmil 'e taliye sirhtin-• ... 
de istifade olunacaktır. 

Liman ~irketi hcy'eti umu 

mivesi Pazar ~ünü toplanacaktır. 

Verem dispanseri 
\ 'iliyetin \ere batanda yaptır

dJjtı )cni verem dispanserinin 

noksanlan henüz itmam edilme

mi~tir. 

\oksanlar itmam edilince hina 
müteahhitten teslim :ılınacak \ e Tralıyada 

Ankara: 27 [Milliyet] _Ziraat O vakit dispanser yeni binaya 
umum müfettişlerinden S~lih Bey nakiedilecektir. 
Trakya mıntakası zeriyatının fevka
lade oluduğunu söylcmi~tir. 

1 Ji,panı;erin nakli için talısi>at 

vardır. 

'\ 'eni tarifenin tatbikı üz~rine hun 
ların mcnılı:h.ct ihti\acına k;\fi mikta.rda 

mal çıl\ıtr.ıı.hiltct:klcri anla"ıinıı~rır. 

* * * 
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Sun ter 
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A!JllN l!MDıst •MILLlYIT. m 
2<ı layıs l PiO 

BUGÜNKC HA VA 
Rasathaneden aldıhımız malOmata 

naıaıan dil~ hararc- azam! l 8 
••gari 10 derece idi. Bugün rüzgar 
povrızdın esecek ve hava bulutlu 
olacaktır. 

[ELE~· 
TENAKUZ! 

Geçen gün, ucuzluk kupanla
n ihrac eden gazetelerden birin. 
de ıöyle bir hadue cereyan et-
111it: 

Muhbirlerden biriıi «hayat 
pahalılıiı» hakkında bir yazi 
retirir, Sekretere verir, Sekre
t r okur ve der ki: 

- Ne yapıyorsun yahu? Bi
zim kuponlar çıktıktan sonra 
hili bayat pahalılığından mi 
bahtediyorsun? 
· - Canını bu ekmek mes'ele
ıine dair! 

- Olmaz! Artık bizim gaze
tede hayat pahalılığından bahi 
yok! anlatıldı mi? 

O gün bu gündür bu gazete 
hayat pahalılığı hakkında ki neş 
riyalı azaltmi9tir. 

TAKSIM MEYDANI! 

.. , 

y 

Bu gllnkü yeni bilmecemiz 
Soldan aata: 
1 .\lille \ekili (5) Peneereıe 

tıkılan (J > 
'l - l'zak nida<ı (2) • 
1 - Yerin . ar ılmuı (7) 
4 - hurııam (2 ı 
lJ Boyuna takılın (7) 
6 - Erktk (ll) HeraMr (2) 
7 - Proıe (8) 
8 Tabmin (3; Zamll!l (2) 
9 - Bir teıin intihısı (.l) l'sul 

(4 

Dünkü bllmeccmizln 
halledllmiş ııekli 

Yukardan •t•= 
1 l la;lat (7) 
2 'l'ııprak, ar<a (~) 

;I Denit.de ya-a'8n (~) Tuıu-
lı<ak ver (,l) 

4 • - .\ida (4) 
: • \anar da~dın l'ı>kıran (.1) 
<• l larç ) apılan b(r şey ( 4) 
1! Fırlat '2 Sır (3 ı 
•ı '.\laddi nlma!•n (h 

SİNEMASI 
\ ann ık ımc!:ı· ~ la ren vaz mt:\ imi için 

Localara 155 kuruf umumi duhullyeye 30 kuru~ 
fi:nft-ının tarhık 1·(' c:cncn1

1 en zi~:tdt: rap;het \t mu,·arfakhet J?:ilrmü:-
fi!imleri trftt edecektir. ile akşamdan ıtıharcn • 

E l\11 L Y ı\ ~İN(; S in ~ahteınsili 

~ E H l E T K ~-H B l N 1 
Şehir İımindeki yerlerde« Me

ydan• denilen yerler vardır. 
Mahalleler ve sokaklar bu me-

1 
1 

• 1 lank. itaya . ~aza ve ot on· ıbil ':ı.ıortalarıııızı ·~ 1 
Oalat.nıla t'm "rı 1 :ımntla kilin "'ny~n 'İfı' •rtıı kuıııpanJa'ına ~ 

ı•yaurıııız 

rdanlardan hava ve ıtık alır, Türkıyerle hilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
tehirliler de 9ehri buralarda sus .. 

lerler. Bizim lstanbulda da me- U N y O N 
ydanlar vardır, fakat bu mey- / ı' 
danlar 9ehre toz ve çirkinlik ver Ku111ı•a11yasına lıir kne ııj)Taınadan lgorta ya('tırınavımz. 
ınekten baıka ite yaramaz. Bu B .~ Trlefon: 1 :ı•wıi:lıı - 2002 .- ----' 
meydanda ilk göze çarpan yer 

Taksim meydanı dir. Cumhu. ASR-1 Lı• SANLARI 
riyet abidesinin orada yükseldi- ~ • 
imden beri Türk, Ecnebi bir 1 B e 
çok hürmetkarın zıyaret ettiği E 
bu meydan aylardan beri hala 1 
bir yangın yeri manzarası arzet 

mektedlr. Kimin burayi yap- !fiiiiiiilılı•••ıııiıı•ııiıiıi•••ıı:iaiiıl.mmm•••m••~ 
makla mükellef olduğunu bilmi- M 
yorum ama ortada bir çirkinlik ektebı·nde ög-renı·niz 
ve bunun izalesine kartı bir ka-

ytaızlık olduğu muhakkaktir. BERLITZ usulünü tedris eden ctün 
AVDET! yada mevcut450 mektep bu usu-

lzmir gazetelerine nazaran 
IOn afv kanfınundan istifade e· lün mükemmeliyetini gösterir. 
derek tahliye edilmiı olan mah- Türkçe, Fransızca, lngilizce, ve sair 
kumlardan 6 tanesi tekrar cü-
rüm ika'ederek tekrar hapisane- lisanlarda hususi ve umumi dersler 
ye avdet etmi,tir. Tecrübe dersi meccanendir. 

Anlaıılan bu aşıklar yatakla- - • Beyojtlu istiklal caddesi 3:'i6 
nnı yadırgamıt olacaklar ki he-
men eaki yerlerine dü~mü9ler. 

FELEK 

Zevce - Seninle evlenmez
den evel sekiz kişi bana izdivaç 
teklifinde bulunmuştu. Hepsi 
de senden akıllı idi. 

Zevc - Benden akıllı o!· 
duklannu şUphe yok, Olmasa·a 
cvle"lrlerd!. 

L·T·PIVER 

KOLONYA 
SUYU 

N° 11 

PARIS 

EAU DE 
COLOGNE 

N° 11 

Porfümöri L. T. P 1 V E R A. Ş, , lstanbul Şubesi 

şı,li Ahmet Bey sokak No. 56 • Tel Beyoölu 3044 

Opera sineması 
llu akşamd ., itibaren yaz me\ -

simi liıılı nni ıaılıik edtrektir. 

Localar 200 kuruş 

Hususi koltuklar rıu 
kuruş Duhuliye ve 
balkon 25 kuruş 

PARIST~: vll'S~: HOTELI 
Gnlenkıır cıddt>İ (Kliş mevkii) 

93 bütün e•habı i.ıirahaı a.ansör. tu
valet kabint,i Ye banyolu <O uda, 
Tdtlnn, ,ıo ilA tıO frank. Telgraf ad-
re:-ı. 

l'aris. 2.1 l\IL1SOTEL 

1 Şehremaneti ilanatı 
Ş.,hremanctinden: Fatih yangın 

yerinde mıılla l lıi<rev mahalle
'indc h l lıırita numaralı adada 
64 l-l-h42-tı4?·ô48 harita numa
rah flr~ai.-ır ara.-qılla ;ib~3l;' nll'tru 

murabbaı -:ıh:ı>ındakı Emanet 
mali a"anın mttrt• muralıhaına 

+OO kuru' J..11 met takdir oluna-' . 
rak ;atıimak için açık muzayc-
dcyc kıın mıı~tur. 20 1 laziran <129 

ta;ihimk ihalesi ufac:ıkttr. Talip
lerin ~craiti ,ı;iırmek için her glln 
mlıza,·cdcyc gırmck i•ın makt'lr 
tarihte levazım muıliırlii~tim· ı;el

mclcri . 

* * * 

Milli süt mamulatı türk anonim ~irketio~eo; 
Sirketımizln sentlik his>edaran hev'eti 4 t•mmuz 929 perşembe gıinü '""' onda Tstanbulda Tabmi• •ok• 

«ındı kuru kahveci hanında 2 numarada ıoplanacajl:ından ht«edarana 27 hazirandan itibaren kJ\'dolnnm•• .ı 
v• mezkOr suıte içtimaa ıtırltlerl ilan olunur. 

Ruznamel mUzaKerat: ı - l\lecli•i idare vt murakıp raporlarile bilançonun kıraaı ve tasdiki. 
2 - Murakıp inrihabı ve meclisi idare ,.e murakıp ücretlerinin ıakdiri. 

Devlet demiryolları ve li- 1 
manları umumi idaresinden: 

l - Haydsrpaııı 

bir hftlde bulunmuş 

sııtılacakur. 

lima:ımda sıj!;hk kısmında 

tiç marna ile bir duba 
uturmu~ ve harap 
mııza;cde sııretlle 

2 - .\lıizayedt· 20 6 '129 tarihinde sau ı !i te 1 laydar)l'lşadıı 

işletme mildürlüğıince kspalı zarf u>ulile yapılacaktır. 

Talip ulanlar (IOO) yiiz lira teminst akçesilc birlikte teklif 
mektuplarını müzayc,!c tarih Ye 5aatine ksdar işletme müdürlil
ğüne tndi eımclidirler. 

3 - Duha ile maı naların tarihi ihaleden itibaren otuz gun 
zarfında gerek cer edilmek ve gerekse parçalanarak malzeme~i alın

mak ~uretile rıhıım deniz ve kara nıımakttlarından kuhlmlmış 

bnlunmnsı ve hu htNi'B ait bilcıımle nNım 'e reUllfin tediyesi 
ve hilumum i'<;ilik ve n:ıkliyat ma,arifi 'e 'ntın ılınan mAllara 
ve liman tc>ı,atına arı1. olarnk her türlü ha-arın mc/uliveti alı
cıya aittir. 

4 \1uzaycdc neticesi tdarnır edecek 'atı~ hedtli talip ta-
rafından derhal tcs\ in: edilecek ,.e alıcının teminatı nakdiycsi 
malların tenıamcn kaldırılma>ını mutcakip iade cdikccl.tir. 

5 - Oııız ıı;un muavycn mudılcttcn ;oııra ı\CÇccck. )ıer yevmi 
teahhur iı;in alıcı hcş lira teahhur tuminatını tc:vive edecektir 

acele kiralık sahilhane 

t LAN 
istanbu! Tram\I) şirketi bılcıçi· 

lik Vlzffesi için talip aramakıadır. 

Bu vazifeye talip olanlar ( \ttıı• 
ve Pazar günlerinden maada her gün 
sabahleyin saat 9 ile 12 ıruında 'e 
akşamları saat 15 ile 18 arısında 
Galaıadı Hayneman hanında şirkttin 
hareket kalemine müracaat edebilir
ler. 

Biletçi olmak isteyenler atideki 
şartlan haiz bulunmalıdırlar: 

1 - Türkiye tebaasından olmak. 
2 - Yaşı 20 den fazla ve 40 dan 

aııgı bulunmak. 
3 Askerlik vesika!ı yolunda 

olmak. 
4 · Yeni harfltr ile oJ<UıuP 

\'azılıilmek ı e he;apıan imtihan ,.,_ 
rebilmek. 

,;: r liz.mcte KİTmt.:-ic:n C\t1 utı· 
hl ınua.ytnc ı.(ticc.,indc ::-ıhh:ıtrt..' hu· 
lundugu tcht:\·\ün t\ lt::ınt:k 

J:o;tanbul ikinci 'J'ic:ıret 111ahkL11ıt'· 

~inden: 
8 Şubal !,1:19 tarihinden ltiharcn 

ilAnı ifla~ına karar 'erilen Zahel 'e 
Serpuhi Ocdcvan kıılckıil ırketi ık 
şürekası .\ lad;m Zalıcl , e S.rpuhı 
hakkındaki muamd:\rı ifld,iı enin 
l"nyona kalbint ~~· S·IJ'lY tarihinde 
mahkemece karar \crilmi~ olduj(trnd;ıU 

Bo)!;azi~imk ile ,.·crhc; indL· i'hlc; c uç llakikıı mc,afcılc içi ünnın sendiıl;i inıihabau icra <ıiilnı<k 
üzİ-e t:~hahı matlulll:n ~ lıaıiran o'.]l) 

yaıı;lt hoy,1 \C nııı~anılıa ılü~di. tukııs., banyo ve tddonu hıınc tarihıne mu>adil pat.ar ıı:ünu sa•' ı~re 
lk;o~lu daire' ••'cıı: <:, latada i•niındc lııi~iıJ.. lıir hahçc'ı bulunan bir \'alı ııcde kiraya \Cri· mahhmenin ifl:b t>da,ında haıır 

Z.I\. mcrkcıirdl- 'ıı r:11·ı ınt•hafo~ ı k · ·ı· l. \ · 11 ·1 'll numer ve mıır"c"•tl•r bulunmaları lüzumu ihin ulunll'-e~c tır. '1. ıp cnn -ıra \a ı ıırua .. o ........ ı. _ 
za daıreı c bir koı><k tc:,iim edil- """"!::-=....,,....,,.,........,,.,.... __ ...,...-;- . 
mbtir ~.,• ihi ıı~ ıı;ım zarfımla . "'IET H LİT Ki.TAPI J \"VSJ. B. O. 4. H. Hakimliğindeıı. . . "ll AI T [~I !\H., ı\ i. c'r. Kasnnpaşada Bedrettin ınal·a~-muracaat etml'Z'l' 'atılae:ıktır. .a. il , , · • • L ~ "" k ~ 

* * * ~-~ •I!! • • lesinde 6 numaralı hanede s<ı 1
'.' s.ı:; SATIR 11 IL.\S Mehmet, çavuşun israf ve ~_ıw 

~chr,·m:ınetinden: ll~kırki'ıı· n!aiyc Nazını l lıknıctin 13 400 ~uhifelik buyuk idaresi dolayısile kendi talehıle. 
~ı rıılıundaki amzüzc ait bİ! nunıa· • r\efıo ~iirlcn 40 ) ,'dilli roman ( 1 ~O ) tahtı hacre alınmasına ve afıl1 
nılı plHka kaı lınlmı•.tırr. htikm!i ·~ CSL LL' Tl':llRIS TiLKi K.\RD.\~ • mahalde mukim kayınpederi o.s 
olnı:ıdıl!;1 ıl:\ı 1

' ,.,, r t~ ı:-ki harflcrkdir. Anupada •• man beyin 'kendisine vasi taY1
: 

l'unktal gı,zluk 1.:an1lannı i~timal 

tlmiş olan hır şahı o:;, n1u\ ;ık karen nl· 
~a dahi eski gıizlnkll·rini ~ekrıır i~ti

mal cı~c e~kı camlar i1c ~ tnileri ara
-.ınd:ll..i rarkı dt:rhal hi~:-ccil'":" 

ihmal \C\ a ademi maliımat sebe
bi, le ~ozlcrinc c~kı can1ları takanla
rın mahrıın1 oldukl:tn re\.:ıidi azimc 
·i takdir tdtt'. 

Gözlükçünüzden mutlaka 

11?~/ltal~ 
c:uzlf'riniz için daha ivı cam ta

sa\\ ur edilemez. ZEISS l'l ';-.;KTAL 
cıımlanıle derhal huyük fcnıhlık his
ı;;tdı:n.:k nal'.uriarını;: biç \"Orulmadan 
\"C ~'1\Ct .!l\·ık hır surette her tarafı 

~oıelııltr .11)5 uum:ıralı renkli l'L'. 'K
T .\.1. kaıaloğ•J .\luınc,sili; J,ıanbul 

C. 1 Jlı-:t .\l.\. :-.., ve 1\11.1. mues-esc· 
!'inden i~tc\·İniZ. 

Mama 
Dr. J-lakkı Sinasi • 

Ln 'ılıhi ,, nık t!;ıda>ı 

lly c. Sena Bc\.·in r ıoo ) _ Re,imli roman ( ı ~O) ""il nine 28 Mayıs 929 tarihinde 1<:! =-=-----....:.------.;.·------------•- rar verilmiş olduğundan ke~ıı:, 
1 J\luthak ve sofra için ı .. yet kanunu medeninin 371 ııı 

maddesine tevfikan iliin olu~· 
Margarin yağl Kızıltoprakta Tuğlacı :Mt1~-
:\IARGARL.'lrerev•l!;ı yerini tafa efendi mahallesinin caı11~ 
• ıuraİı sıhhi '" Şerif sokağında kain olup so~t 
he~lcıici l\IARGı\Rİ~ cihetinden parmaklık kapı 1 ,~ 

lıır J{tdadır. girildikte tarafeyni tel ile tef~~ 
sıhbıyc vekaletiyle ~chremanetince edilmiş bahçeden geçilerek ':::. 
tahlil olunarak ncfa><ıi anlaşılmış lstanbuf Etıbba iki basamak merdiven ile çıkıı;,· 
\'e imaline mUsaadc cdilmişrir. f 1 

.:\ll'A \'E:'\l~'f \'f. TEAV( 'ol Kapıdan girildikte bir so a b:r 
l\.fARGARİN"'fra '" muthak oda ve bir hela ikinci katta ' ın yap;ı ,izi maK~u~ (:t~.\JIYl•:Tl:'\Dl~N o-
ya~lardan kurtarır. Jlir tccrülıe Önllnıtı/.deki Cuma ıı:Unü saat sofa yekdigerine muttasıl. ık~fJ 
kıllidir. l ler \erde ARSL.\'.': on buçukta Türk ocap;ında syhk da ve üçüncü katta ufak liı~ 5ıf3!1 
markasuıa dil.kal edıııiz bir oda ve bir kiler ve so a ıı 

T Ü H l M A H G l R 1 N içtinı11 :ıktıılunac:ıkt:r. camlı kapı ile çıkılır hir b~lk~c 

1 1 1 
ve zemin katı kırmızı çiıu ~t-

Yağları limltet 'irk&tl mefruş evaltı ve ittisalinde f-
l>tanhul. Tak<ım \yazpa~a ı za kırmızı çini ve malta i!e ı:ıı;J;ı 

- Telefon: llcıo~lu 22~·1 - F l 8 N l 1 ruş mutfak mahalli ve bır ~tıı-
Müfit bir ilan R il IJ ve hanenin arkacihetinde Jll' ti-

KıllA LIK DEC 1, Rl\fEN n kafi bahçe ve bir ahır ve ıt ·<ı 
it Dünyanın en <ıhhı ve en salinde bir mutfak ve bu }<ı<~ -e 

Şarköyde sahilde mangal kömüri- nefis ~ocuk RJdasıdır. dahi arkasında bir miktar baıı~-
yle müteharrik horspay sisteminde yi ve hanenin ön ve arka cı 

1111
_ 

evsafı lazımayı haiz değirmen eh- tindeki bahçelerde iki adet yrı 
ven ve mutedil fiatla icara verilecek İİll•••-.. ~~lll••••ıi vuz ve eşcarı müsmire ve ga J 
tir. Taliplerin Yenı postahane cad- İLAN müsmireyi ve kumpanya. s\I, J 

desinde 16 'lumerolu Yavuz Terzi- ,\lcrkezi l;tanhulda bulunan Topçu te'sisatını ve umumu yedı :il 
hanesi sahibi Ömer beye müracaat- otuz arşın arsayr h3vi ze ı.. zade ,\li, mazhar ve şürek~;ı ünvanh ıın' 

lan. kolektif şirkcıi şeriklerin .ıı :\lart 1929 kat 1 kargir ve iist tarafla~ıııİ' 

• Opcr:ıctir-l'rnlog • 

~~: t~~~ı~:ı~ ~r!İ 1 
lıklan ve l\clsoıtukluğu 

Basur Memeleri 
lmcliyatlı ameliyatsız tcda\'i 
ıılunur. 

Sirkeci ! lale eczanesi vanında 

tarihli karuııanıcsi ile ckserlvetle şap kırk numaralı hane 30 JıeŞ 
fe>hedilmişıir. (,iç ay zarfında v~ ~ir· ran 1929 Pazar günü saat o~tıii· 

raddelerinde bilmüzayede 1 ~ra ketimünfesiha idarehanc~inde tesviyei c:.o•• 
diıyun ve tasliyti hesabatı için l\laz· lei eveliyesi ve on beş gün k·ııııJ' 
bar hey memür tayin edilmi>tir. ~üre· dahi ihalei kat'iyesi icra 

1
.eJlle 

k:ldan hiç biri;i işbu tarihten iribarcn cağından tiilip olanların. k~Y ı.ıiıt 
~irkct namına icrayı muamele ede· ti muhamminesi olan '.kıde oıı 
miyeceklerinden aksi halde mes'uliyet bes yüz lira üzerinden r~z ı:ııüs· 
şahıslanna ait olacağı ll:ln olunur. nisbetinde pey akçeJen.n1• ci 11ıı 

Topçu ~•de Topçu nde tashiben Kadiköy sulh ıl<ııl t e'/' 
J\laıhar Ali kuk mahkemesine.müracaıı 

• a\llllyet. Iuedebi tefrikaaı 65 

- öy hekimi 
J 1-3-92<J lemeleri ilan olunur. ıcıl1 

taç, y;rgun vücudunu yatağa -v. yumuşaklık gösteren genç -tan b-iliılıütün unutıll:ı ox=man k'o- alrrken, şimdi dalındatabiatın -İçine dalıyor, dere boY111'.~11 ~i°;·or· bırakırken Emine nin kütüpane kadının şüpheyi celbedecek bir rucusu karısının bu defterler dol bütün itinasıyle yetişip büyüyen ederek yeşil yuvay": ılo .,, 5oıl 
rafından çektiği bir kitabı oku- tarafı yoktu. Yalnız Tosun şim- duran yazısını takıp edemiyor- leziz bir muz halini alınıştı. Bu yemeğini iştiha ile yıy.or bİ 1ç•1 
mağa daldığını gördü. Bir ruya di karısının eskisinden fazla bir du. Yalnız bir kere ona bu kitap yeşil yuvada nadide bir kuş gibi ra derin bir kesel ve bıta 
sayıklaması gibi mırıldandı: itina ile üstüne, başına, süsüne kadar uzun yazılarm ne olduğu- kendi kendine yetişen, olgunla- de yatağa seriliy?rdu. geıcf• 

Bürhan Cahlt - Okuyupta ne olacaksın be dikkat ettiğini görüyordu. Dağ nu sorduğu zaman şu cevabı al- şan genç kadın kocasının her Gündüzleri da~~arda ita ~~sı 
cevabı ona biraz garip görün- Yemek sonunda cıgarasını sa- kız, yat uyu, daha eyi. başında bunu kimin için yapı- mıştı: gün ter kokan gömleğini değiş- çalılar arasına gırıp ~a urdılllıı 

iu. Şımdiye kadar kendilerne ran onnan bekçisi genç kadının Ve Emine nin çevirdiği ya- yordu Vakaa Emine hiç bir za- - Can sıkıntısı, yazıyı unut- tirir, islenen ağızlıgını temiz- dinlerken tabiatın ~ıılYyi ıatl· 
ait konuştukları eylerde genç bir maki na gibi haraket ederek prakların hışırtısını dinleye din- man köy kadınları gibi görün- mamak için kitapları kopye edi- !er, kirlenen çoraplamı yıkar- arzular içinde Emı~e \e çeJctf' 
··adın mlispet ve Y menfi fik- hemen ateş getirdiğini gördü. leye çarçabuk daldı, uyudu. mi yordu. Daima Antalya daki yorum. ken kavuşacağı yeni alemin ü- tatlı hatırlar, akşaını ~f ğı içiıı0' 
rini serbestçe ve sebepleriyle sö- Henuıc iki nefes çekmeden kah- . . . • . . . . . , .• memur hanımları gibi giyiniyor- Bu ne melek gibi bir kadım. cretini kabul etmiş gibi bu kirli di. Fakat günün src~ 1şıe ııcfıt' 
yler, uzun ıızadıya konuşurdu .. vesi geldi. Vazifesini pek ala Babayeğit orman korucusu du. Yalnız gitgide genç kadm Bütün gününü evinin işini yaı:ı- ve zevksiz işlere katlanıyor, sa- verdiği bu karar g~ııe Ak~arı111, 
Hele hu köye gitmek keyfiyeti yapiyordu. Bir kadından daha gün geçtikçe sakin, zararsız bir daha hoş kıyafetlere giriyor, ha- mak, boş zamanında okuyup bur, mütevekkil çalışıyordu.... her s~.lll11:e~.~ ba~la~ B,niııc < :

1
• 

aralarında mühim bir mesele ha- ne beklenirdi. Fakat bir vakit- adam oluyordu. Çetin demir zr günler bir düğünden bir ziya- yazmakla geçiren kadın parma- Tosun ağırlaşan vücudunu ak e~e do?du~~ z~m~ ve iştıl~ıı 
\,ne gelnuşti. Emine nin bu de- le.~ onu~ yürüyü~~ne oturuşuna, parçası yavas yavaş balmumu fetten gelmiş gibi çok süslü gö- kla gösterilirdi. Tosun karısı- şamları bir yığın halinde yata- bır gelın gıbı sus! ıııuı ı:ıu ıJıl' 
f ı i~i bu kadar yavan ve sakin gozlernın clenn_lıgıne, kalçalar-. haline gelic·ordu. Emine kocası- rüniyordu. Ve ne güzel kokular nın bu okuyup yazma merakını ğa atarken bir taze gelin gibi, karşılıyordu: Fakat 0 Jllııtak 

· di 1 ki b k k b J ı· ·· \" \ rı yarım a d-f cçırmesı genç adamı en şeye nm yuvar a ıgına ~ ar en ı- nınen tahammül edemediği ar- sürüniyordu. gördükçe bazen memnun oluyor çiçek gibi etrafında dolaşan ı gunı U? e • , rni aı · 
uü .urdü. Emine kadınlık hisle- le ha~are~ltnen _vah~ıleşen .1:~ zulamın böyle eriyip çözüldüğü- Onu kışkanç ve kalbi şüphe ileride kendisi jandarmaya ge- genç kadına karşı bir arzu his- yduğu olgunluk ~ıs. öı-clı ti 

rinden olduğu gibi hayati arzu- sun şımdı bu htslenn kendisını nü gördükce hayatından daha dolu bir koca gibi gözleyen To- çip kasabaya giderse onu da sed~mediğine hayret ediyor, bu cak yerde körletıvor . 
arılan da mı ayrılıyordu. Y?kl.~mayışını görü~o~du.: S<t?-. ~e~nun oluy?r• onun maddi sun bir müddet geçtiği halde bu k~ymakama, valiy~ söyliyerek halini yorgunluğuna vererek ar- yordu 

1 
bir nı" ..,,; 

Onun bir kabahatini, bir aksi- kı gunlerce yol yurumuş gıbı ıhtıyaçlama aıt şeylere daha hislerni kuvvetlendirecek bir ip btr mektebe muallıme tayın et- zusunu yarın sabaha bırakıyor- Onnan konı~usı , es;:ıd · 
• . . b h' 1 . O'<Jrlll ' tl ·ini bulmak, içinı yıyip kemi- yorgun, isteksizdi, ve iştihasız- fazla itina ediyordu. ucu bulamadı. Genç kadın bu- tireceğini ümit ediyordu. du. Fakat bu akşamlar, bu sa- u ıs erın • ke ı . ı"' 

en şüpheleri bir hamlede anla- dı. Cı~ara ve kahveden sonra Ve Tosun bir hamlede yüre- rada adeta bir köstebek hayatı Ve Emine giln geçtikçe işle- bahlar zincir gibi birbirine bağ- tkahldi~. ~.dem;;dy~~ ttenc!ini itt; it~ 
nak hırsıyle eve gelen Tosun tatlı hır mahmurluk lıastrrıyor- ğine süpheler, endişeler doldu- geçiriyordu. Ve artık kendini nen, cilalanan, yaldızlanan, e- lanıp gidiyordu. ıt uşunce i p(I; ger' ,.,,ıı 
em; kadını böyle dünyadan e- du. Tosun bir iki saat evel Acı ran imamın şeytani telkınlerin- kitaplara vermişti. Şimdi oku- mek verilen bir biblo gibi ince- Onun hayatı şimdi dağdan da ederek ya~aclıl< ı ·r ;ır ti ıı 
ni eteğini C"kmi harakets~7:·, ba~eM ct>şıı_ıesi yanınrla .. geçen iden sonra biraz daha sükunet maktan başka çok ç~k ~a. yazı- !eşiyor, güzelleş_iyor?u-.. '. Ge~ç ğa ~eredste 0k~_çakbçılarık peşictnde ~:c!~; e~ı:~c~ ı ~to:~ı 
zusuz gbrünce ne söyleyecegı- mukalenıey• uı utll'US gıbı halın bulmustu. yordu. Zateı' p~kruı Hildigı olm· kadın hamken bıle pur ıştıha hır geçıyor u. un atar en ra- ı 

ni şaşırdı~ 
1 

den memnun, dil~"'lmce;e nnıh- Her hah bi!yük bil' sükunet yup yazMayı meşgul olmamak-. ınenya gibi görünüşü ile griz fında dolasttgı ~:am onnmının 



rGalatada Karaköy Voyvoda ıokatı karşısında 

E SELSIOR 
Büyük elbise fabrikasının 

Müntahap çeşitlerimizi görmeden hiç bir mübayaattı bulunmayınız. 
Bıy efendilerle çocuklara mahsus 

Son moda biçimlerde ve teminatlı cinsten 
muhtellf lngiUz ve fıntazl lrumqlardan 

Kostümler 
ve spor kostümleri 

15 liradan 
itibaren 

l\!~hur MANDEL BERG markalı ve 
en mükemmel gabardlnden her renktı 

Pardesüler 
ve müntahap çeşitlerde Trençkotlar 

171 liradan 
2 itibaren 

Hanımlarla g;s:nç kızlara mahsus 
en son moda ve her renkte 

müntahap çeşitlerde gabardin 

Mantolar 
ve Kasha Trençkotlar 

15 l /2 liradan 
itibaren 

Pantalonlar 
Her renkte fanelalardan 

6 1 liradan 
2 itibaren 

Çocuklara mahsus gayet mOntahap çeşitlerde 
dayanıklı koııttımler 

Ölçü üzerine ısmarlama için hususi daire 

Ayhk ve haftahk taksitlerle 
yapılır. 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYYARE PiJANGOSI 
5 inci keşide 11 Hazirandadır : 

Büyük ikramiye: 
50,()()() liradır 

Aynca : 25,000 t5.m> t2.00) t().(XX) liralık 
ikramiyeler ve tO.CXKI liralık bir mGk!lat. 

Bu keşfdede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

RARON Alman kltaphanesl 
Beyoğlu TUnel meydanında 523 

Istanbul mıntakası maadin 
lıluhendisliğinden: 
la l\kişchlr villlyetlnin Mihalıççık kazasının Kavak kariyeslnde 

in olup mekşuf bulunan Krom madeninin, 

lrıı 1 - lık sene zarfında eski ameliyat yeniden açılmak ve bu 
il) aJ&tın 1/1000 mikyasında muntazam imalat haritası ve bundan 

~ a'.da bütün sahanın 1/5000 mikyasında topoğrafik ve jeolojik 
t •l'itası yapılmak ve bu harita uzerine jeolojik tetkikat netarici 

~~terilcrek i~bu netayice göre bir fen raporu tanzim olun~ak 
bu neticelere göre lınal!t projeleri tanzim edilmek; 

rı.,d2 .__ ikinci seneden itibaren senevt asRarl 3000 ve üçüncü se
(ırıe) itibaren scnevt asğart (4500) ton cevher çıkarılarak yüzde 
~trıı resınj nish! ve bunun yüzde ainsı nisbetinde techizat tertibi 
'l' 11ıek: 

1 ~tklkat devresi için 

:Xak~ilometrelik yolun düzelmesi için 
f'L ıye, Kamyon, tulumba motör V. S. 
•urr 
~ ıye ve lmaliıt 
rnıayei mütedavile 

20000 
20000 
30000 
50000 
30000 

180000 C'-eııı 
tt tea an_ ( 180000) liralık bir Türk anonim şirketi teşldl edilmek 
ltrıı 1 hhudatı tcmlnen :.\llJlt bankalardan birinin ( 9000 ) liralık 
tdijenat mektubu verilmek şartiyle mezkör maden talibine ihale 
l,5 Şeceginden taliplerin 23-6-929 tarihine mü~adlf Pazar gün il saat 
durıiig kadar kapalı çıırfla lktısat veklleti Maadln işleri umum mü-

ne müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

l·:~L-:. * * • 
~llıı ·~chır vilayetinin merkez kazasının Ta~ tepe kariyeslnde 

ı Olup mekşuf bulunan Krom madenini işletmek üzere : 
~lrııa~ teşkil olunacak ~lrketln asğad sermayesi ( 120,000 ) Ura 

~ ....... 1 
re~~ lk sene zarfında eski ameliye.t tathlr edilerek i~bu ameli-
lıılle 1

b1_0oo mıkyasında topoğraflk ve jeolejlk muntazam harita
,•~tası Utun imtiyaz sahasının ı /5000 mikyasında kezalik jeolojik 
'1l ilk tan7.Jm ve bu haritaya aynca bir fen raporu da ilAve ve 
• 3 ..._ e

1
ne zar.tında asğart ( 1000 ) ton cevher çıkarmak, 

's kın . d C ~.' · Oo, cı sene e asgari 3000) ve bunu müteakip senelerde 
~ bt ,/ ton asğarl olmak Uzere çevher ihraç ve yüzde (10) resmi 

111 b: :e7.kı1r resmin ·ı. 6 sı nisbetinde techlzat tertibi tediye ve 
it \<!~ t1

•rd n alınmış (6000) liralık teminat mektubu ita edil
t Yle talibine ihale edileceğinden taliplerin \lS / 6 / 929 
ıııu adif pazar günil saat ı 5 şe kadar kapalı zarfla lktısat 

l\JILLIYl'.1 C(ARŞAMIL\ 

OKSIMENTOL 

V'RtlfLİL~IU, SIRACALltAltA ,um 
VL KElllK ZAY,,'1Kl.AlflNA, NAlıtll..I 
l'L siir 11111111 KAOlllLARA. ÇOC/llflA
IUN BiJYIJlfES/N~, lfEltlK /(JRIKUKU: 
/UNA, HASTAUKDA• KAL KANI.ARA. 

MAYIS 

DÜNYANIN EN SAGLAM RUS 
OTOMOBİL LASTİKLERİ 
Otomobilcilerin fuliyete geçmesile her otomobil sahibi llstiklerln 

metanetini d~ünmeğe b~lımıştır. 

Halbuki REZINOTROST hOkOmet kauçuk sanayi 
trllstll ve bu huau•u evelce düaDndOğQnden her eb'atta her 
keaeye elverlfll ve dünyanın her tarahnda tanınmıf cayet 
metin otomobil llstlklerl imal ederek bu cihetten tereddüde 
mahal bırakmamı,tır. 

HER YERDE YALNIZ RUS REZİ
NOTROST MAMULATI OTOMOBİL 

LASTİKLERİ İSTEYİNİZ 
lstanbulda dGrdOncfl Vakıf Hanında No 23,24,25 

REZiNOTROSt 

1929 

VE:LUiA 5ASU"4U 

Telefon lstanbulıoısTelgraf adresi Rezinotrost 
Türkiyenin bütün şehrilerinde satış mahalleri vardır. ·~~~&." 

Devlet Demir yolları Ve limanları umumi mü~ürlüğün~en; 
1 Haziran 929 tarihinden itibaren bilumum seyrüsefer tarikleri atideki ~ekilde tebdil edilecektir 

{ Haydarpa,a - Adana - Haydarda'a ) 
l\luvasalat Hareket 

Haydarpaşa cı,.rn 

E.ski~chir l 9,!'i8 20,40 
Afvon 1,02 l ,24 
Konya 8,36 9,08 
Yenice 18,20 

Yenice 7,30 

~p l~M l~M 
Afyon 1,22 1,42 
Eski~chir 6,02 6,40 
Haydarpaşa 1 7 ,05 

( Haydarpafa - Ankara - Haydarpa,a ) 
Haydarpaşa 1 3,0 1 
Eskişehir 23,07 23,29 
Ankara 7,25 

Ankara 20,20 
Eskişehir 4, 1 7 4,3 7 
Haydarpaşa 14,28 

( Semplon sUr'at katarı ) ( Anadolu eksprr 
l laydar'.)aşa 
Eski~ehlr 
Ankara 

Ankara 

2,20 
9,05 

1 9,0( 

2,.33 

19,00 
faki~chir 1, 1 .J. 1,28 
Haydarpaşa 9,00 

(Haydarpafa - Adapazar • Haydarpafa) 
Haydarpaşa 20,01 
Adapazar 0.46 

Ada pazar 7,00 
Haydarpa~a 8,00 2,50 

Eski~chir 

Ankara 

( EskhJehir - Ankara -Esklfehlr) 

15,3.3 
2,50 

Ankara 11,35 
Eskişehir 1 9,!53 

MezkOr tarihten itibaren Yataklı - vagon ve yemekli - Furgonların Haydarpaşa - Adana - Halep. 
Trahlus~am • Hayfa - Kahire arasında ve mütekabilen seyrüsefer cnigi günlerde hiç bir tadildt icra 
edilmemiş olduğu ve daha fazla ına!Omatın lstysyonların bekleme salonlarına talik edilmiş olan 
tarifelerde mevcut bulunduğu ilan olunur. 

tahvilat satışı tehiri 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Sandık namına merhun o[up vadesinde tediyei deyn edilmediğinden dolayı 30 Mayıs 929 tarihinde 

satılacağı evelce gazetelerle ilan ediimiş olan TahvilAtın satışı basbellüzum tehir edilerek 12 Ilaziran 
929 tarihine müsadlf Çarşamba günu saat on dörtte Esham ve Tavilac Borsasında piyasa muci
bince satılmalarının mukarrer hulundul(u illin olunur. , 

1 EMVALi METRUKE ILANATı 1 
Semti J\1ahallesi Sokağı No Nerl Kıymeti muhammcnesi 
Boğaziçi Ortaköy Miltevell! atik 2 maulıahçe ahşak hane 850 lira dört taksitte 
Mü~temlltn: Bodrum ve çatı ırası ve iki kattan ibaret olmak üzre beş oda bir sofa ve iki hılAsı vardır muhta· 
cı tamirdir. 
Edirne kıpu emirbuhıri kapu harici A28-28m.D!0-22 nalbant dükkılnı 175 lira peşin para ile 

Baltda evsafı muharrer em!Akln hizalarında gösterildiği veçhile ve tahmin edilen bedeller ile 8-6-929 tarihine 
müsadif cumanesl günll saat 15 te müzayedeleri mukarrerdir. Toliplerin bedeli muhammenln yüzde yedi buçuğu 
qesıblle pey akçelerilı ve ya muteber banka mektuplarile emvali metruke satış komisyonuna müracaatlan. 

••• 
Hazineye alt 38·120 tam slllüshissenln 

No Nev'i klymetl muhammenesi 
Semd Mı hali esi Sokağı atik cedit ' 
Eminönü Şıyb Geylanl Beynirci 11 9,11 (KAglr mağazalar) &ıeo selciı taksitte 
Mü~temllatı; 9 No lu dükkanın iki kıt üzerine dürt odası olup bu dükkAnm Lüleci sokağındı bir de medhali 

vardır 1 ı No lu dilkkAnın havası yoktur. 
BalAda evsafı muharrer emlakin hazineye alt 120 hisse ldbarile 38 tam ve sillüs hissenin bedeli sekiz 

taksitte tediye edllmık Uzere 6400 lira bedel! muhammen ile ve kapalı zarf usullle 3/6/929 tarihine musadif 
pazar günü saat 15 de teklif zarflınnın küşadı mukarrerdir. Taliplerlu bedeli muhammenln yüzde yedi buçuğu 

" " a'irar'""feıiıdif;;jj~""· •mvıli muracuı 

KEFALJIN ı§rıİer• ı.e~,., 

DOKTORLARA SORUNuz 
!AF TMIRACŞIN 

HOMPlliME,KAfE.fOZ VE GAANVLI 
Günde 3 11det y11hot 3 kefik 

oculcl11r11 ntstf. 

FRANSA HÜKÜı\tETİNCE MUSADDAK 
birinciliği ka~anan Flidanın şişesi yalnız 

İki misli tenekesi yalnız 75 gayet mükem
n1el ve iktısadi pompası yalnız 75 kuruşa olan 
Flidayı tercih aliniz . 

ida 
Tahtakurusu, sinek, sivnsinek. pire, bit, karınca, arı, güve,' 

kırkayak, örümcek, hayvanat ve nebatat üzerindeki bütün haşa
ratı ve höceklerl kat'iyen imlia eder. İnsanlara, çocuklara, hayva 
nato, nebtata zararı dokunmaz. Tesiri kafi w emsaline nazaran 
daha mücs~ir ve fiatı yan yarıya daha ucuzdur. Leke yapmaz 
kokusu !itti[ 'c sıhhluir. HASA:-( ceza deposunda. 

~- .ı • ıra rııgbet ediniz 

Mis ıtriyat f abrıKası 
Avrupa lavanta, podra, ko

lonya, krem ve diş pastalarına 

faiktir 
Adres: Nuruosmanlye cadddesı 

ikbal kıruthanesl !< r:ısında. 

-YELKENCİ 
VAPURLAR{ 

lın deo~ lakı YB sur'al qoslası 

Samsuu 
VAPURU 

M!ııs Çarşamba 
giinil akşamı Sirkeci nhnmın· 
dan hareketle doğru (Zongul
dak, lnel:olu, Samsun, Ordu, 
Gireson , Trabzon , Surme ve 
Rtze ) ye gidecektir . 

TafsllAt için Sirkecide yelken 
el hanında kAJn acenwına mü 
raçaat. Tel. lstanbul 1:ı1 :ı 

1 --------
EM t 1 K 'E EJTlM 1 

Bartın lüks ve süratpO•tası 

Elektrikle mücehhez muntazam 
kamaraları ve güverte yolcuların& 

BlNKl~I ~!~1:rim~::;ah Türkiye 
vapunı Perşmbe 

Sermayesi 2(),(K:)(),()()Q Tilrllra 

nfaat ve Emltık üzerine 

milsalt ~eraltle 

Para ikraz eder 

Bil'nınnın Banka muaoıelab 

Istanbul Şubesi Bahçekapı 

Telefon lstanbul: 3972 

30 l\tayıs 
saat 17 de Sirkeciden hareketle 
( Ereğli , Zonguldak , Baron , 
Kuruca Şile , Cide ) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsi!At için J<:minönü 
Rıhtım han 2 numaraya müracaaı 

Telefon : 268+ 

~ e y rı ı e f ı ı o 
Merkez Acentu~ Galata köprü 

batında . Beyoğlu 2362 Şube 

ıcenıesı: Mahmudiye Hanı ılııtda 
e Istanbul 2740 

"-~-::r...."'Cla SATILIK~ 1~-----------1 

iz mir sur' at post ası FİA T OTOMOBİLİ 
Pek cüz'l bir zaman eve! 

esaslı surettetamirgörmüş mükem-
mel vaziyette 512 modell alo 

silindirli 25 / 30 beygir kuvetlnde 
bir FlAT otomoblli mutedil 
flatla satılıktır. Calaıada Kara
köypalasta liçuncil katta TABA
KUS şirketine müracaat edilmesi 

..,. .... ~ V'IC'LTJ."V •• ~;cıtı1'l7~..JiJft 

Doktor ~raşçıyan 
Paris seririyatmdan mezun 

ve 28 sene tecrübeli. Frengi ağ
nsız iğnelerle belsoukluğu idrar 
darlığı ve zaafı cinsiyetin elek
tirkle kat'i seri ve ağrısız teda
visi Emin Önilnde, İzmir soka
ğında No. 4. 

İlan 
Hiltfı nizam gedrilme•lnden do

layı zabt ve milsadere olunan 18 
çekı kesıare çubuğn 6 haziran 929 
perşembe g!inll ihale edilmek üzre 
milzayedeye çıkarıldığından talip 
olanlann Yenlkapı orman idaresine 
milracaaılan IJAn olunur. 

( GÜLCEMAL ) vapuru 31 
Mayıs Cuma 14,80 da Galata 
rıhtımıudan hareketle Cumar
tesi sabahı lzınlre gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden hare
etle Pazartesi sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur. 

Trabzon ikinci postası 
(lZ::\ılR) vapuru 30 ::\layı> 

perşembe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Samsun Ünye 
Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Rizeye gidecek ve Of Trab
zon, Polathane Gireson Ordu, 
Fatsa Samsun, Sinop lneboluya 
uğrayarak geleceknr. 

---BAKTERiYOLOG-.. 
Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji Jaboratuvan 
Pek dakik kan tahlllAtı 

Bir buçuk asırdanberl (Vasermın teamülü) küreyvat 
Maruf • Hacı Cemali zade • ~e tadad,ı tifo ve ısıtma hasıalıklan 

"Haizi imtiyaz Türkiye cumhuriyeti. teşhis~ idrar, balgam, cerahat tah-
• Kandiyalı çifte Sami • markalı sa- lilAtı, Ültra mikroskopi ilt frcnği 
bunlarını dayaruklığı ve nefaseti el- taharrisi. 
hednden menfaatiniz için her yerde Divanyolunda Sultan Mahmut 
ara ıı Depolu: Asma aln Hıa tilrlıcsi karşısında Tlefon Is. 981 

J" "·~ .Ç='-"'--~~ı~'"""""" __ .... __________ .;;.;.~~ 



M_era, _~eb'usu Nureddin, Beyi~ cenazesi_ dUn ihtifalaıı ı_ay_ı~ile klldırıldı 

•• 
01dürücü ısırıs! 

.. 
• • 

• 
Bır ;;lvri sıneğın ısırışı mühlık netayicın 

hudusuna bais olabıhr. Zira en korkun~ 
humma mikropları sivri sınelder vasıtasıyl• 
a~ılanır Bu gıbi muzir mıkroplarla mülem 
ma olan sınelcleri, sivri sineklen ve saır ha 
tarallan bir kaç dakika zarluıda kurtulmak 
içın Flit i.ıimalı kafıdır 

Flit; tahta kuruların veya hamam bo
ceklerınin gızlendlklerı yuvaları tahnp. yu 
ınurtalarını ifna ve bilumum haşaratı itlaf 
tdeı. Ve aynı zamanda size de zararı dokun
ınaz ve kafiyen leke bırakmaz . 

{Flit) ı sair haşarat oldürücu adı may> 
fule karıştırmamalıdır . Daha büyük daha 
kafi tesiri sizr ıneınnunıyetbah~ 'trnerelu 
ıemın edecektır , 

Tulumbasıyla Sıkınız 

Türkıye lçtn umumı deposu: 
ltıınMıl<lı Galalada YııYOda Hın Ilı 1 

J BERT ve ŞlıREKASı 

HEREVDE BULUi\ıl\1ASI 3 ~iü ı1 ~l '.E 
KAT'1YEı LAZIM K IYMETLl İLAÇ 

1
1 DE HA!IMSIZLIK~RI 
. "t<L~R, GAZLEfll 

c\şt<JN LJt<ŞİLIKve YAN~AIAl{IHDA 
J( <SODO-GASTRJN) . 
MustahzarıPEK TEcSİRlİDlfl 

Af;!!~J!Eiı~o~Mi~İY 
VE NEl<AHAT HALİNDE OLANLARA 

NORO·FORTiN 
müstahzarı pek tesirlidir.! Bilümum eczanelerde --------

UUZMiN YARALAR 
ı·ı Pı~'~'-"R.\NTANU CİBANl'IRD4 

~ Sit<ATRiN ][ 
merhemi pek tesirlidir. ailumum eczanelerde 

T"' rada: BL .ı 'ttba~ı elahcttin bey. Trabzon şıra, !'kas ~ifa, 
Adına lu tala Rifat bey, Konya, \lustafa C'evdet bl v eczanelerinde. 
lzmir largonato H' S:ım,un muttchıt ecza depolarnda. 

Vilayetlerde acena aranıyor: Bahçe kapıda \JAZON ve BOTTO,' 
.,eza dcpo~una nrnrac1at. 

.AMlZI BEVUN ( ASIT URIK ) KURllA.'NLARI 
Tıp Wdemill ret~ı sabıkı pmte.<l\J 

( LanieTo )wafındm ,..,SiY• odllmtŞ11ı 

(laıı., heııralısnelert mflraahhnliltt 

Şatelen müeSHsatJ 

damla (inme) 
· fanı semen 

romatizma 
alamı mafsaliye 

15 büyük müklfat 

llıaıma•'*' (uit uflk) ite. telılrtt!tllDİf, alim ve ıztırabatm 
tahb tehdidinde bulUDlllUf olanlu ancalı 

URODONAL 
Ayetllıde ıı.ı&a aıabllirlu. Unnırodoııal; lıamızı bu&· 

halleden ferine maddedir . . bilQm- mıdıenelerde satılırJ 

Devlet ~emirJolları ve limanları umumi mll~Urlü~Oo~en 
1 l laziran 929 tarihinden itibaren Banliyö hattı 

tebdil edilmiştir. 

katarlarına ait seyrüsefer tarifc~i atideki şekilde 
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" f 3.00 
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,, 15.42 
,, 16.34 

" 17.32 
" 17.38 
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,, f 9.59 
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7.08 
7.43 

8.19 
8.45 
9'30 

10.25 

11.08 
13.02 

13.53 
f 5. - -
16. - -
1 7-.32 

f 8.09 
1 t!.30 

l•J.Ob 
20.20 

20.57 

21.09 
21..33 

22.20 
23.02 

4<) N 1 b Cuma "C p.·ız,•r ,-e 50 No katar yalnıı Cuma, Cıımartc~i ve ı1azartesi • ot: 1 o ya nıı pcr~en e, • " 
gunlcri seyruselcr eder. 
47 48 Nu katarlar ı Nisan tarihinden 31 fllrinci tl~rin tarihine kadar scynı sdcr eder. Eınla ve e~anı bankası uınuın ınü~ürlü~ün~en 

Satılık köşkler Sultan Ahmet 2 inci Sulh mah takdirde tahlifi taleplerilc beraber 
kemesinden: Matlubu bulunan 250 gıyap kararının ikametkfthının meç· 

ı htanbulda Hu:ıukadada ·ızam caddesinde (Seferoğlu koıkleri) na· liranın tahsili talcbile çorap fabrika- huliyeti hasebile bir ay muddetle i· 
mile maruf ve ıki kıt'a upu sencdile bankamı.: uhdesiudeki ma milşıtmll ı sr Sahipkri Cemil ve Mehmet Halit !inen tebliğine karar verilmiş oldu
lrn klcrL"\ satışı tak itle rn~Zo\·cdrye konınu tur ve şürekası taraflarından Saraçhane ğundan muhakemenin muallak bu-

mukarer Sultan hamamında 68 numa· 
rah Alem zade ticarethanesinde tah
ti hacza alınan tabak tepsi saat ve 
sairenin Haziranın üçüncü gününe 
musadıf Pazartesi günü saat onda 
alenen müzayede suretile furuht o
lunacağından talip olanların yevmi 
ve saat mezkUrde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

~ l\lı.zayrdc kapalı ıırf t. ulllcdir. ihale .l haziran 91!1 ptıarlc>İ guml ba~ında Horhor caddesinde merhum lunduğu 29 Haziran 929 Cumaertesi 
Bnkarada ve banko ıdarc meclisi huzurılc ıcrn olunur. Suphi paşa konağında mukim Mch- saat onbuçukta mahkemeye gelerek 

3 Soun almak lsııvcnler {'350 liralık teminat irae ine meclıurdurlar. met Ali bey aleyhine ikame olunan bilitiraz müdafaatını dermeyan etem 
lu tem nat mektubu t <_klil mckt plarıle beraber L'ıak gıinune ) eıişmek davanın 16 Mayıs 929 Pergenbe gü- diği takdirde hukuk uaulli muhake

J ~e bizzat umum m dur1 ;ğe Hr ır \e yahut taahhiıılu olıırnk po<ıa ile 
nu s:ıat il de cereyan eden muhake· meleri kanunun 402 ve müceakip 337 

r;vnderüir. . h h b 1 maddelerine tevfikan vakıaları ka· Zayi: Trkird.1ğ ashrllk ;Jbesin· 
4- ihale bcck l lılMaız Ş k /. t K cdi. ilk t~k ıı P< mdir, mesindc müddeı alcy azır u una- den almış olduj!;um ııı;kerlik terhis 

1 dı ı- :lan gıyabında muhakeme ic bul ve yeminden mümteni addedil· 5- Talıp ol•r.~ar lsta '-ı ı 1 \C ı • ır şu eı ıız ' h Ut:'um mLdur ma ı: · · · tezkeremi zayi etıim. Yenisini çıkar-

BİN SÖZ 
BiR RESİM 

• 

KOLİNOS diş ağrilarına, dişlerin ~il· 
rümesine ve etlerin hastalanmasına 

karşı yegane silahtır. 
Kuru bir fırça üzerine konulacak biı 

santimetre miktarda Kolinos macunu 
diş aralarındakı yemek artıklarını, di
şlerde toplanan taşları çıkarir ve di
tleri çürüten mikropları mahv"ve ifna eder. 

Bu gün Kolinosu tecrübe ediniz ve 
ağzınızın ne kadar temizlendiğin,e ve 
saatle.rce devam eden serinliğe dikkat 
edeceksiniz. 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

TGrkiye için depoziteri: MAURICE l'ARAGGI 

Beyojlo, Venedik Sobtı, İbrahınrfap apartımaoı··· 

....... -- ~ .. 1 .. 

ZAMAN Ecza •e 1triy&t Depoıund" ber nev esanı ve kokald tı.ı.•let ~,.,. 
lınnın ıengin C:t1İUeri mevcuttur. 800 k uru~luk mubayaa.ta p1 

bil bir koto IUIEll SlllON ta.le< po•l1'11 M ECA NEN takdim oıon•r• 

.. 
~ 

-s 
c: 
::s 
e 

lııan"bul, Bai}çı k•.•• Na. 37. _ (Sab•k M<1ç~an EcyonlliJ 

ODEON 
• • • 

Memleketimizin efl 
güzide hanende ve 
sazendelerinin işti"' 

rakile son olarak 
imlA olunan 

YEN 1 
PLAKLA ffl 

Gelmiştir. Her yerde arayınız. 

Ekmek 
Arpa 
Saman 

Mahalli teslim , 
Mardin Savur Seyhan Samrah 

38763 30550 24637 20367 
u9Cı42 144394 142788 4818 
64240 155590 1321;30 4380 

Oerik 
22307 
4818 
4;180 

4 .,:J 
45'.J 08.'~ y 0 & 862 078 547 452 

8 
• 

l\o~un eti 538.3 4243 3420 282i 28~ 2~ı 
Keçi eti 538.3 4243 3420 2828 248~~ l~i 
Tuz 861 tı78 547 452 ',- 4 
Soğan 861 678 .'i47 4.'\2 .ıs; ııı'' 
Fa,ulı c 32~0 2545 200.'i.l ı u97 ıtı::r J 6';j 
;-.;ohut 3230 254< 20053 16()7 Ilı 1 f I'. 
.\lorcinıck 2153 1697 131ı9 1131 l ~~7 J(~7 
l'irınç 3'..!30 2545 2053 l h97 1 

97 l ~ 
Bul~ur 3230 2545 2053 1 UlJ7 1 ~77 •1;;. 
Pekmez 717 565 456 377 r7 jyı' 
1\ uru liztim 717 5M 456 377 ,,'19o ~ . ııı 
Kuru ot 270f0 54-0'.lO 5.3090 2190 • akın ll ~·;v-ı 

Sımrda seyyar 8 j. alayı için yukanda yazılı 16 kalrm ":ur. r.1un• •'" 
kapalı zarf 'e 1 J kalemi aleni mtinaka'8 usulile sarın alın•~~ur al•~ k 
Savorda J 1 laziran 929 Cumartesi uaı 9 da ;\fardinde mez 4 
gahında ypılacaktır. Talipler her gün muracaaı edebilirler- 1• JJl'tı ~-

. .. .. bul<ll" tof~d 
Istanbul iıçuncu g"kaf ıııı~ 

meainden: Istan~:ı ınccllul ı-ı:.ı~ 
riyetinin ikametga 

1 yıedı 1 ~-· 
Mtilhak vakıllar müdürlüğünden: efendi aleyhine ikaın~ e .,1 ıall~ı oP 

n ıCf3J 

Kiralık arsa 

Divan Yolunda Atik Ali pa~a müdahele davasını giillİl "' · 

tı 11/Haziran;929 Salı ıŞ old"=· ı 
cambi avlusunda 9/5 Ko ar~a üç buçuğa talik kılın:rd• tah 

mti~ahcrc surı:tiylc kiraya veri dan yevmü saat ".'•'!i .,ucu1 
0

.;. ~ 
Jecektir. Talıplerin 6 l laziran hakimi nezdinde ısp dan ıtı""' ~· 

diği ve yahut taraf•."ğ. ıaıcdird•l ,c-
92U Perşembe giinline karlar . . d ınedı ı d• 

bir vekıl gon r k t ;er• • 
Jstanbul t:vkaf müdürlüğünde kında gıyaben t hk1 ar 

mülhaka idaresine \C 8 1 laziran ği ilanen tebliğ 0 ' .ııu · 
l6.1ı1;. murıc:ıada mufa .,Jr' r i m t ·' ctmtlt:r \'c muZliVCdeye rasına ve müşteki vekilinin mUbrez mi' bulunacağı ilin olunur. '"c.:ıii·ııPd•n •skı .. ının ht"ıkmii ı.:oktur. 
~ • - n "'' • ' Cuınarte~i saat oııbc~te idare 

ı ik halinde bır .11.r;d•~a:;:uk:a=b=L~·=d=e-lı-ır_cr_n_u _ _ '_:ıı_ı I~. 1)--t~< k~'~l~ı~ne~k~ıu:p~l:•r:ın:•~~·e~n~c11d"-i nl:'-in.lıkol!a.Jrlliı ~b~aıı.11.lndile~.Si s~t~ik~t~a bai;itJ.ı. ... :Is~t:a:n:b~u~l ~i:cr~n~d~a:i r~e=s~i n:<:leJ'.n:~·· ~B~i~r Llll:a~k ı~rk~o~y .. ~bt~z:..;;_fa~l ·~ri:k•:-~ın:d:au.I:c~k~ı r~d:ağ~-_J-ıı;ıı--:ı.ıı...ı:ıııw:ıııı:.u;:ı.tlıLt.1..---.l.oı11ı1ım••• L_ __ .ıa~t. 1 .J ' 


