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FAAL SİYASET Komünistlerin hazırladıkları ~eyannameler .ellerinde ---- . 
lıtynelmilel siyaset ale;,,inin de 

kaldı .. 
ttiphesiz kendine mahSus kanun

•ardır. Milletlerin inkişafı ve 
irıeriJe olan münasebetleri tesa

Ocre ve devlet adamlarının kap· 
•rine tabi bir iş değildir. Büyuk 
a&ct ceryanları, umumiyet itiba
, istikametlerini, tarihi ve coğ

zaruretlerdcn alırlar. Dün bir 
lllma gibi görünen herhangi bir 

aset ccryanının, nihayet önünden 
tlrnaz bir mukadder olduğunu 

'-ıııak için fazla beklemeğe lüzum 
r. Vakıalar nihayet günün ih- _ 

&!arına ve hissin hatalı görüşle· 
galebe çalmakta gecikmezler. 

~hili ve harici bin bir türlü ci
içinde hayat ve inkişafını temin 
retinde olan milletlerin en doğ· 

Yolu takip edebilmeleri için bey· 
lıııi!eı hayata ha)dm büyük fikir 
•iyaset ccryanlarınr inceden ince
!ııh!i! etmek zarureti vardır. Dip

llraai icap ettiği hayat şartlarının 
'!tırduğu yanlış bir zaman eseri 
'•k ötedenberi gizli ve karşılıklı 
•iyaset oyunu te!Akki edilmiştir. 

ijltYrand, Metternich, Bismark gi 
beynelmilel hayat tarihindt İ• bi

ış olan büyük adambr, efkarı 
.• nazarında daha ziyade ikna 
'Cfal kudretleri ile \Öhret kazan
lardır. Halbuki ne diplomasi bir 

lık ve etiket oyunudur, ne 
'lipıomatlar dessas ve aldatıcı in
'-rctır. Diplomasi beynelmilel ha
ltı bir felsefi olduğuna göre o sa

faaliyet ve muvaffakıyet gös· 
~!erde ancak bu hayatın bin bir 

llı münevver zümrenin yardımı 
~1a~dir ve tahlil eden büyük zeka 
~Plcridir. 
'~Ietıer hayatının her ce,phelerin 
tDrüJen muğlakıyet ve çetinlik 
tın hepsini de cami olan bcy

\ileı hayatı büyük bir muamma 
~ C getirmiştir. Bu muammanın 
len, tabi<ıttan coğrafyadan, psl-

1İiden çıkarılabilecek maHimat 
~lduğu gibi, beşeri ve içtimai ih 

d11•rc müstenit meçhulleri de 
~11• Bunları karşılaştırarak hal
·bı hakikl vaziyeti gönnek ve is
\· lın tekamül seyrin. hatasız lıir 
''d \ e keşfetmek ancak faal bir sı· 
~: \akibile mümkün olur. Beyne! 
· hayatın büyük cereyanları kü· 
~l!Vlctlcrin mukadderatını önü· 
~'tıp sürükler, Bunların tehlike
\.1'kil almaması için, istikamet
~ 1 tadil etmek mümkün olmasa 
'ıı ltıilli inkişafa mani olmıyacak 
~· te onlara uymağa çalışmak ka
'' ~ . 
~~ .. 
g~n Cemiyeti Akvam siyaseti· 

\ "'•Iurn olan mefkOrelerine rağ· 
~1beynclmilel hayatta tarihi za· 
. ,.••den doğan bir kaynaşma var 
\. •tupa ve hatta bütün cihan si

tın· 
~ ın ana hatları uzun bir müd-
\•~iYete hakim olacak şekilde 
\'<ııı 1~bellür edememiştir. Anglo· 
~ aleminin tekamül seyri ne 
ti~ \'aracaktır ?. İngiltere mi 

r~ rnı bu alemin başı olacak' 
ıı,:ernşirelerin (Fransa-İtalya) 

"I lı rnünasebetleri ne şekil ala· 
·~u ngiitere-Fransa itilafı tarihi 
lıq 0.lı'nan:ıakta devam edecek mi? 
\ğ:1Yaset aleminin ufkunda be· 

4, I basityan Alman· İtalyan dost 
\; A. ngiitereyi bu tarafa mı çeke

'~tlJpanrn şarkında, ortasında, 
bıha~da ve daha uzaklarda, Bü· 
~t ' 1 rnuhitte tıpkı deniz cer-
' İiı:~ib'. muayyen kanunlara ta!Ji 
· ıq 1 hır takım akıntılar, temas 
'\ ~rnaıar, çatışmalar vardır. 

lf,~nlar içinde devlet gemiıini 
~tı,, 1_Y•tle yürütmek istiyen 
~ ıçirı; ihtimalleri evciden 

\~•ı::•n Ve ati için de en isabetli 
'n ~•lan faal bir siyaaet taki-

tka çare yoktur. 
ZEKİ MES'UT, 
Edirne Meb'usu 

11•"emiz " ttı~flil11kü gazete-
~tt,~e birlikte ilii
~tıe ~I de milvez
~dell istemeyi 

ayınız f 

~on koınünisl laaliyeti 
•••••••• 

loınünist mas~esine ~ürünen ~azı ~ılğınlar 
öteye beriJe be1annanıeler ~ağıf nıı~lar~ır 

Minı11r msmda öyle 11iitıim ~am1etıer yoklur. · 
kJa111a11lır şapiro~ralla hasllınış, Ara, ~arflerile 

Jazılını~tır ~ Ta~kikal ~evanı e~iJor 

Kon1ünist taslaklarının son faaliyeti 
sır mayıs gününe takaddüm eden son bir hafta zarfında 

boş gayeler peşinde koşan bazı komünistlerin şehri
mizde faa lfycte başladığını haber alan zabıtamız esaslı 

bir tahkikata başlamıştı. "Milliyet", zabıtanın mesaisini 
işkal etmemek endlşeslle bu faaliyetten bahsetmemişti. 

Zabıta tahkikatı kafi derecede inkişaf ettiğinden, dalma 
olduğu gibi akim kalan bu faaliyetin de bütün safahatını 
yazıJoruz: 

Faaliyet nasıl başladı 

zabıtamız bir müddet evel şehrimizde bir komünistte-
şekkülünün faaliyette bulunduğunu haber almış, ve bu 

adamların bütün hareket ve temaslarını adım adım takip 
etmiştir. Faaliyette bulunan komünistlerin hariçteki bir 
merkez tarafından sevk ve idare edlldlklerl zannedilmiş 
ve bu hususta tahkikat tamik edllmlştlr. 

Tahkikaluı ııerdlği neticeler 

son tahkikat neticesinde şehrimizdeki komünlstlerln 
merkezlerinin de şehrimizde olduğu meydana çıkmıştır. 

vahi gayeler ve. şahsi menfaati ar arkasında teşkilat vücu
de getiren bu adamlar beş gün eve! bir gece şehrimizin 
muhtelif mahallerine beyannameler yapıştırmışlardır. 

Şehre gizlice dağıtılaıı beyannameler 

Kırmızı ve mavi şapırografla basılan ve iki sahifeden 
ibaret olan bu beyannameler eski arap harflerlle yazıl

mıştır. Beyannamelerde bir çekiç orak resmi bulunmakta 

ve komünist edebiyatının en eski ve bayagı hezeyanlarını 
tekrar etmektedir. Beyanname, "Bütün dünya işçileri 
blrleş!nlz!" hltablle başlamakta, beyannamede şu imza 
bulunmaktadır: "Türkiye komünist fırkası" ve "Türk ko
münist gençler blrllıtll. 

Propagandacılar arasında mühim adanı yok 

Saf amelemlzin asude hayatına kıymak isteyen bu adam
ların içinde mühim kimseler yoktur, yalnız Avrupada 

makine mühendisliği tahsil eden bazı gençler vardır. 
' Yakalanan komünistler isticvap edilmişler ve evlerinde 

de taharrlyat icra edilmiştir. Bu taharrlyat esnasında 
komünlstllğe alt bazı eserler ve Kral Maksın nazariye
lerini ihtiva eden eserler bulunmuştur, Bu vesaik üzerin
de de tetkikat yapılmaktadır. Bu husustaki tahkikat 
yakında ikmal edilerek maznunlar Adllyeye verilecektir. 

Tütiln amelesinin kanuntluz içtimaı 

Tütiln amelesi de bir hafta evel aktettlklerl içtimada 
içtima kanununa muhallf münakaşalar yapmışlar 

bunun üzerine pollııe ıevkedllerek isticvap edilmişler ve 
kefalete rapten tahliye edilmişlerdir. Bunlar Emine 
Ahmet, Ultflye Ali hanİmlarla Hasan, Hüseyin, Haydar 

1 
Naci, Refik Hasan, LQtfl Ahmet, Hasan Zahit efendilerden 
ibarettir. Bu maznunların evrakı Adllyeye verilmiştir. 

Tahkikat ve lstlcvabat devamda • 

Zabıta ve Adliye tahkikatına devam etmektedir. Salahi
yettar makamlar tahkikatı işkal etmemek için azami 

ketumiyeti nıuhafaza etmektedir. 
Şehrimizde evelce tevkif edilerek tzmıre sevkedllen 

28 komünist Adliyeye verilmişler ve lstlcvaplarına baş

lanmıştır. 

. . 
·Liman işleri . 
. ' . S. Velıili Taksi ücretri 

Refik Bey dün geldi Ankaradan dönen . ·Şoförler ~cretin in-:-
. . · · b dirilmesinden mem-

Buradan Amerıkaya Hamdı B. ın eyanatı -nan değil \ 
gidecek '""emettu·· t-evziinde · . ~- ' 

ı ı Emanet evvelA yedek alet-
Rol.feller mllessesesi tarafın· 

dan vukubulan davet ıızerlne 

Amerikaya gl
dece k o ı an 
Sıhhiye Vekili 
Refik Bey, ve-

kalet Hıfzıssıha 
mlldllrll Asım 

Beyle birlikte 
dUn sabah Aa· 
karadan şeh

rimize gelmiş· 
tir. Haydarpa
şada Emanet 
muavini Hamit 
Beyle Eczacı

ılar cemiyeti 
mllmess ili e r 1 
ve bir çok dok Refik Bty 
torlar Refik Beyi karşıltımışlar
dır, 

~Un , seyahat bazırlıklarlle 

meşrcuı olan Refik bir Be)'. 
muharrlrimlze demiştir ki: 

- Cuma fllnll Amerlkaya 
haraket cdecetım. Berllnde iki 
glln kaldıktan ııonra Hllmburg 
tarlklle Nevyorka rldeceğim. 

Üç ay sonra avdet edeceıı:ım. 
Bu mllddct zarfında Rokfeller 
mllesseseslnln teşkilatını tetkik 
deceğlm. Eczacıların ispirto 
meselesile Vekalete ait diğer 

işlere gelince bunları Ankarada 
lııraktım,burada seyahata çıkan 

ihtiliif yok. Tarife terin ve llisttklerilı fiatını 
daha ziyade indi- indirmeli imiş 

rilemez.. Şehremaneti tarafıodıın taksi 
-·- flatlarıaın tenzlll ve gece zam-

Geçenlerde Ankaraya giden lannında ilgası Uzerlne' şoförler 
ıstanbul Uman şirketi mlldllrll cemiyeti dlln saat beste fevkal· 

' Hamdi bey dlln şehrlml_ze gel- Athl bir içtima yapmıştır. Cem-
. bl h ·r1mı de lyet merkezinde kendisini zlya-

mış ve r nıu arn ze •• . ret eden bir muharrlrlmlze kA • 
mtştlr ki: 
· Şirketin teşekklllUnden bu tlbl umuml Necatı B. demlştırkl: 

- Mes'eleden resmen haberdar 
iııne kadar limanımızda tatbik değiliz. Bu sabah gazetelerde 
edilen tarifelerin mulcayesell bir okuduk. Bu akşamki içtimada 
cedvelinl ve buna ait vesaiki bundan ileri gelmektedir. . 
iktisat velcAletine tevdi v~ izah Şehcemanetl ber şeyden ev-
ettim. Ayni zamanda şirkete vel lastik ve yedek alet ve pa· 
ınuteallik bazı lflerl intaç_ için rçalar llzerlnde yapılan mUtlılş 
alakadar vekaletlerle temas et- ihtikara çare bulmalıdır. · Bazı 
tim. iş bankaslle yaptığımız .fbförleriıt Emanet tahslllerln ten-
( 400,000) ırralık lstikrazın zlll l~ln mllracaat· etti!<lerl de 

muhtacı izahtır. . 
kefalet mektubunu Maliye ve· Muracaatlar rıatlarıa tenzili 
lı:aletlnden alarak bankaya ver- için değil belki tasnifi için ol
dllr. Şirketin terncttllllnllo tenzl- 111.Uftıır. LUks taksilerle Adi tak-
11 dolayı-.ıe lstikrazıo kar~ılığı- silerin· flat hususunda aynim ası 
nı temin edememek mevzubah- istenmiştir. E"asen biz de bu 
colamaz. Şirket temettull tayin fikre taraftarız. Biz daha evvel 
ederken kendi masarifi umumi- mllracaat ettik ve dedik ki: Fl-
yeslnl ve y&ptığı lstlkrazları atların (20) kuruş indirilmesi 
nazarı dikkate almıştır. takip edilen gayeyi temin etmez. 

Mallye vekaletile iktisat Bu olsa olsa borçlarını öde-
mekten aciz bulunan fOförlerl 
••ha fena bir mevkle sokacak
tır. Esasen şı,ıı - Beyazıt gibi 
dar bir otomobil sahasında 
çalışan şoförlere bir darbe ola
caktır. 

~~~· ... ---~~-

Bulgar misafirler Sirkec:i 
istasigoııunda -

Bnl~ar muallimleri 
Dün ıel~Her, Bulgar nıek
le~in~e misafir e~il~iler --.. ··---
Bulgaristanm Flllbe Vilayeti 
. mUalllmlerlnden mllrelı:kep bit 
grup dlln akşam Edlrneden 
şehrimize gelml~ıerdlr. 

Bu hey'et 18 erkek ve 28 
kadın ilk mektep muallimlle 4 
mllfettlşten mllrekeptir. 

Hey'etı garda Maarif mUdl· • 
riyetl namına bir rnllfettlş ve 
şehrimizdeki Bulgar tebası 
istikbal etmiştir. 

Hey'et Şişlideki Bulgar mek
tebinde misafir edilmişlerdir. 

Misafirler lstanbulda dört 
glln kalacaklar ve sonra Bur· 
saya giderek tetklkatta bulu
nacaklardır. 

bir vekil sıfatlle resmi l~lerle 1 
meşgul değilim... 1 

Dayalı atılmış 

Tahkikat bu neticeye 
doğru gidiyor 

Hey'et, şehrimizdeki ilk mek
tepleri kız ve erkek muallim 
mekteplerini gezecek ve tedris 
usullerimizi tetkik eı:ecektir. Memlcketlmlze girmesi za- 1 

rurt iltlçlar için yeni gllmruk 
tarifesinde hlmayelcar hareket 
edilmesi temin olunmu' ve bu 
resmin yllzde ondan fazla ol
maması tensip edllmlştlr. ,, 

Vekaletin yeni blltç$bıdeki 

t milyon liralık fazla talısisatla 
bilhassa sari hastalıklara karşı 
mllcad~leye ehemmiyet verile
cektir. Yeni hıfzıssıha kanunu 
Sıhhıye encllmenl tarafından 

kabul edilmiştir. 
Bütçe çıktıktan sonra ilaç 

tarifesi için bir komisyon yapı
lacaktır. 

Vekllet "Rokfeller" mllesse 
sinin davetlle bakteryolok ol
mak llzre Amerikaya yakında 

4 Tllrk doktoru gönderecektir. 
Teşrlolevelde açılacak Etibba 
odalarında Eczacıların da mll
messil bulundurması Vekaletçe 
muvafık görUlmektedir. 

Mes'ele nedir?. 
l(tlğıthanede bir arazinin sa-

tışıoda kıymetinden 

satıldığı yazıl

maktadır. 

az bir flatı ı 

Bu mes'ele 
hakkında Def
terdar Şefik B, 
dlln bir muha:. 
rlrimlze demi\ 
tir ki: 

- Bu mua
melenin bidayeti 
benim zamanım 
da geçmemiştir. 
Yalnız son mu- · 
amele benim za- Şefik Bty 
manımda cereyan etmiştlr. 

BUGÜN 
.ı incl sahifemizde : • 

ı- Aline mektubu Yuoanlıtar ayan 

intihabında gürtllcü çıkarıyorlar. 

2- Tarihi tefriL:amı1.; Temlrlenk 

3- Son haberler 

3 Uncu sahifemizde : 

ı- Ticaret oda!'ı dün çok mühim hir 
içtima atdctti 

4 Uncll sahifemizde: 

t- l-Jav:ı raporu 

2- Felek 

.J- Hlk:\ye, Rrıman 

Hamdi Bey 
vekillet! arasında şirket t • .• ,. 

ttUUnlln tevzii mes'elesi yilzlluden 
ihtl!Af çıktığı doğru değildir. 

Esasen son heyeti umumiye 
içtimaı iki vekaletin muvafakatile 
olduğu için böyle bir şey olma
sına imkan yoktur. 

Bu içtimada bazı maddelerin 
mllzakereslnln tehiri. Maliye 
murahhası şefik Beyin vekalet
ten daha sarih talimat almağa 
lllzum görmesinden ileri gel· 
mlştlr. 

Son tenzilattan sonra Liman 
şirketi tarifesi asgari hadde 
inmiştir. Bundan fazla tenzi!At 
llmldl voktur. 

l)1 derece! 
Dün sıcak bu idi 
Dlln bogucu sıcak dalgaları 

şehrimizde birden bire tesirini 
göstermeğe başladı. Rasathane· 
ye göre, gölgede 39 dereceyi 
bulan hararet, gllneşte 51 dere· 
ceye kadar yllksetdl. Sıcalrlar 
şehrin nmuml feaallyetlnl azalt-
mıştır. ___ _, ___ _ 

Hicaz ile muahede 
Tahran, 30.(A.A)- lran hU

ktımetl lran ile Vehabt l(ralı 
lbni Suut arasındaki iyi mllna
sebatı muhafaza ve idame et
mek için zaruri olan muahede- 1 

Jerln akdini mllzakere etmek 
ıızre Hicaza bir mllmcssll gön
dermeğe karar vermiştir. 

Tahran , 30 ( A. A.) - lran 
ile Çekoslovakya arasında en 
ziyade mazharı mllsaade mlllet 
esasına mllsteolt ticaret, fllm
rllk. ve seyrUReftr mukavelesi 
imza edllmlştlr. _...:_._... __ 

Atinada ekmekçi grevi 
Atına, 30 (A.A.) - Fırıncılar 

grev ilan etmiştir. HUkOmet 
halkı ekmeksiz bırakmamak 

için tedbirler almıştır. 

G alat~dıl. kapı içi Polis mc\·· 
kiinde dqrt ki~i memurlar. 

dan dayak yediğini iddia etmiştir. 
Vil~yet idare hey'eti bu mes'· 

eleye ait olan evrakı tetkik et
miştir. V aka Beyoğlundd cereyan 
tetiği cihetle evrak usulcn Bey
oğlu kazası idare heye'tlne gön
derilecektir. Orası bir karar 
vermıştır. Fakat is ti h bara 
tımıza ğörc dayk atılmak clirmli 
meydana çıkmaktadır. !\les'ullerc 
işten el çektirilmesi km·ntlc 
nuhtemeldir. . ..... ·----

Bu ınezar~a Jalan 
a~anıın macerasını 
~iliyornıusunuz 1 

Merakla bekleyiniz. Yakın~a 
ö~reneceksioiz ı 

Misafirler şehirlmizln şayanı 
tamaşa yerlerini de gezecekler
dir. 

DUn hey'ct rel~I bir nıuhar
rlrlmlze şualan söylemiştir: 

Edlrnede blltlln ilk mek
tepleri gezdik ve tedrisatta 
takip edilen metodu çok mıı
kemmel bulduk. 

Görlllllyor ki Tnrklyede her 
şeyde olduğu gibi tedrisatta da 
bllyllk bir inkılap yapılmıştır. 

Memleketinizde gördllğllmllz 
hllsnll kabulden çok mUtehas
slslz. 

Mektepliler 
Müsabakası 
Birinci haftanın 
Birinci haftanın en mühim 

haberine ait mektupları bu gllo 
akşamıı kadar kabul edeceğiz. 

Gelen yüzlerce mektubu 
tasnife başlıtdık. 5 Mayısta 
neticeyi llll.n edeceğiz. 

Mı1sa/Jakamı:m iştirak rıfrn 
mekleplilerderı bir kısmı; 

Galatasaray lisesi talebesi 
Darllşşafaka lisesi • 
lstanbııl erkek listsi • 
Kule// lisesi • 
Kabataş erkek lisesi • 
Notrdam dö Siyon Fransız mık

tebi talebesi 
Kadıköy erkek mektebi talebesi 
Feyzi Ali /fsesi • 

Ankara ı•e Anadolııdarı gelrn 

mektupları da seçiyoruz. 

;_kinci hafta 
• ikinci haftanın en mllhlm 

heberlnl seçmenin zamanına da 
pek az kaldı. 

1271 n lsan cumartesi 
gUnUnden 

1 3 ı mayıs cuma gU
nU ak,amına 

kadardır. Bu bir haf· 
tada gazetemizde çı
kan en mUhlm haberi 
seçip 200 kellmeyl 
geçmemek Uzre yazı
nız, matbaamıza yol
layınız. 

İhiııci haftaya nil meh
tuplnrı 9 hfayısa hadar 
kabul edeceğiz. 
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( . 1) il Tril lllribaı : 17 HARIÇI'EN ALDIGIMIZ TELGRAF HABERLERİ -~So11 :·l:l~berler ·-· 
TEMIRLENK 

Cengiz ile mukayese 
Cengiz miişkilllta tesadii/ etmemeyi bilir; 

Temir ise bunu yenerdi •.• 
Temirlenk daima muharebe- Babasından kalan kuvvetli 

de ve ordunun başında olduğun bir ordunun başına geçerek ~r~ 
da harbe giderken sarayındaki- imperato~l~ğunu Y_ıktı. Laki_n 
lerin bir kısmını de beraberinde garplılar ıçın ~~n~z. ve T~~ 
götürürdü. Vakanüvis Arap Şa- gibi Asyanm ıki buyük askennı 
hın dediğine göre Temirlenk ge anlamakta zaman ve mesafe 
celeri kitap bilhassa tarih oku- farkı var· 
tarak dinle~di. Altın Ordu ile Bununla beraber emniyet ve 
olan şiddetli muhaı:l_ıe es~5;1'1- katiyetle söy_lir_ebilece.ğimiz şe
da haremlerinden bın kendisıne yler, vereceğimiz hükümler yok 
refakat etmiştir. Hindistan se- değildir. 
ferinde Tatar ordusu Mahmudu Cengiz ve Temir de İskender 
Delhi nin askerleri ve fillerin gibi sonderece metanet ve ta
dehşeti karşısında saşmp kal- hammül göı;;termiş ve hiç bir şey 
maktan kendilerini alamamış- karşısında eksilmiyen bir azmü 
lardı. iradet sahibi olduklarını ispat 

Vakanüvis Şerefeddin bundan etınitlerdir. Buraya kadar bir 
bahsederken şunu anlatıyor: birlerine benzeyen Cengiz ile Te 

cTatsr askerleri karşılarındaki mirlenk bundan sonra ayrılırlar. 
Hindistan ordusundan büyüle bir te- Cengiz Han maksadına vasıl ol
/aşa du~mfflinde o ıamana kadar fil mak için çalııırrken sonderece 
gör-mi; olduklarından kendi kul- sabırlı bir adamdı. Temirlenk i
landıkları oJclann, brçaklsrm bu ha- se heyecanlı idi. Cengiz işlerin 
yvanları karp tesirsiz olacağım zan- idaresi için nazırlar, kumandan 
netmiflerdir. Tatarlar bu uzun hor- lar tayin etti. Halbuki Temir
tumlu hayvanlann hucum ederek lenk her işi kendi görmek is
hem beygirleri, hem de beygirlerin terdi. 
üzerindeki suvarileri yakalayıp ha- Hangisinin idare ve siyaseti 
v3ya kaldıracağından korkuyorlardı. daha iyi idi? Temir mi, yoksa 

Hindieta11 ordıuu yıklapıkça Te- Cengiz Han mı daha çok hiz
mir yanında.ti ileri gt!Ien kumandan met ve muzaheret gönnüştur? 
Jara, muharebe devam ettiği müddet- Her halde Cengizin, daha ziya
çe nerffl• bulunmak istffliklerini de yardnn gördüğü anlaşılıyor. 
sonııuıtu. Banlar ki ileri gelen adam Çünkü Cengizin oğulları, Çinli 
!ardı v" illin ne oldupna i~tmiıler nazırları bizzat bir harbi idare 
dr, Temirt1 F cevabı verdiler. edebilecek adamlardı. Cengiz 

_ Eger elen<limiz mllnasip g6riir 1 öldükten sonra, sağ kalanlar o
se biz hanımların yanımla bulunma- nun bıraktığı imperatorluğu tev 
ğı tercih ffleria/> si etınişlerdir? Fakat Temirin 

Temhienk Hindiıtan ıeferin- adamları bunu yapamadılar. 
d Tatar ordusunun fillere karıı Onüçilncil asırda Mongollar, 
hi:settiği bu korkudan haber- harpte başlarına geçecek bir. ku 
d lmaımş değildi Temirlenk mandana karşı son derece ıta
e::a~a hendekler kazdırdı. Bu at göstermek istidadında idiler. 
hendeklere yakılacak şeyler dol Aralarm~a. son ?erece zap~ 
d Mak d . hında burala rapt, teşnki mesaı vardı. Lakin 

urttu. sa ı ıca . onbeşinci asırda Tatarlar ise an 
rmı tutuşturup fil.le_n kor~t- cak kısmen birle,miş bulunuyor 
maktı. Fakat bu gıbı tedbırle- tardı. Eğer Temir olmasaydı 
rin tatbikine hacet ka!~adı.Ta- bunlar mevcudiyetlerini yan ya
tarlar, malfun olduğu uzer.e, mu nya kaybedeceklerdi. Mongol
harebeyi kazandılar. Temır her Iar bir birinden uzak kol ordu
şeye karşı care ve tedbir bula- lar halinde vasi sahada harbede 
bilirdi. bilirlerdi. Fakat kuvvtotli bir or-

Cengiz Han ile mukayese e- du karşısında Temir tek bir or
dildiği zaman görülur ki bunla- du ile hareket ederdi. 
rın her ikisi de kendilerini ku- Cengiz Han insanları idare 
manda etmiş oldukları adamla- etmekte ve ordular teşkilinde 
nn fevkine çıkaran evsafa ma- nadir tesadüf edilen bir zeka ve 
lık bulundukları anlaşılır. Cesar meharete malikti. Cengi!! tasav 
(Sezar) ın, Hannibalin ve Na- vur ettiği bir harbin vela bütün 
poleonun harp yapmış oldukla- teferruatuu göz önüne getirir, 
n büyük harekatın tafsilfıtuu sonra bunu kumandanlarile bir
okurken bu adamlara karşı ha- likte haftalarca münakaşa eder, 
yret ve takdir duyuyoruz. Fa- ancak ondan sonra tatbikata ge
kat düşününce şurası anlaşılır çerdi. Büyük bir sevkulceyş a
ki Cengiz. Temir, İskenderle be- damı olan Cengiz Han, eğer 
ıaber, dünyada harp sanatının mutlaka lazım olmazsa harbet-
hocalan demektirler. mezdi. 

Cengiz Han dünyayı zaptet- Doğrudan doğruy,a duşmanın 
mek için vasi bir pilana malik mukavemet merkezine hücum 
miydi? - Yoksa bu adam bir eder, duşman ordusunu sevke
çapukudan başka bir şey değil den kumandanı yok etmeye e
miydi ?- Bunu bilmiyoruz. Fa- hemmiyet verirdi. Her tarafa 
kat bilinen bir cihet varsa o da dehşet salarak arkasında sayı
Cengiz Hanın son derece akıllı sız insan cesetleri bırakıp geçer 
bir adam olmasıdır. di. Mogollann geçtikleri yerde 

Temirin zekasını da bununla salkıklan korkuyu layıkiyle ta
ölçebiliriz. Lakin kendisinin mu savvur etmek bizim harcımız 
vaffakiyetindeki SIITI anlayama- değildir. Her tarafa korku salan 
yız. bu adamların karşısında muka-

İskender hakkında ise böyle vemet edilemiyor, her kesin az
değildir. Onu anlayabiliyoruz: mü iradeti felce oğruyordu. Bu
İskender, Makedonyalı Philip nun şöyle bir de misali vıırdır: 
(Filip) in oğludur. bitmedi 

~m•-:rad.a 

KomOnlstlerle mllcadele 
~--.. ···-·-

Kral ilerliyor 

:ar.-·-·-Pro J ede tadilat 
Almanların son tadilatı 

kabul etmeleri 
muhtemel 

Parls, 30 (A.A.) - MUteha· 
ısıslar rapor projesinde bazı 

teshlbat yaprnağa başlamışlar

dır. Sallblyettar mahafllln Al
man ırupunun Tounı komitesi 
tarafından tavsiye edilecek olan 
kat'I suretti halli kabul edecegi 
ümidinde bulunduğu zannolu
nuyor. 

Alman mürahhası ne 
yapacak? 

Parla, 30 (A. A.) - MUıtalı:ll 
bir mütehassıs Matın gazetesi 
muhabirine, miltabasııslann, 
dtplomltlann mUdabalesl kar• 
ş111nda geri çeklleceklerlnin 
kat'iyen yanlış olduğunu beyan 
etmlftlr. Mumaileyh M. Scbacbt 
keadlsl için aziz olan mutataatı 
beyan etmek arzusunda musır 
oldutu takdirde son defa ola -
rak Pariae avdetinde fıraatı ka
çırmaması tazım geldiğini lllve 
eylemiştir. Matabassıs M. Scb
acbt ın Berlinden avdetinde 1 
milyar 650 milyon yerine 2 
milyar senevi taksit teklif ede
cek olursa bundan dolayı hay
rete dUşmlyeceğlnl tashih et
ml9tlr. 
Amele nllmaylşlerine kal'Şl 

Parls, 30 (A.A.) - Bir Ma
yısta nUmaylf yapılmasının onu
n• ıeçıııek için alınan tedbirler 
netkNI olarak zabıta ıeceleyln 
bir çok ecnebiyi tevkif etmf\I. 
bunlardan yirmi altısını hudut
tan dıfan çıkarmı~tır. Moskova 
lnternaııyanallnln nüfuzlu lza
sıadan biri olan Bespalof bu 
meyandadır. Mesai konfede
rasyonu katibi Davllleux de 
tevkif edilmiştir. 

Fransız amelesinin tatili 
Pads 1 (A.A.) - Polis müdüri· 

yeti Parlsin cıvar köyler'.n:ieki fab· 
rilr.aiarda iş tatilinin yüzde doksan 
nispetinde olduğunu tahmin etmek· 
tedir. Bu sabah fabrika kapılannda 
bekliyerek işçileri çalışmaktan alı
koymağa ugraşan yüz kadar kimse 
tevkif olunmuştur. Yapı amel el erinin 
hemen hiç biri çrlışmamaktadir .. De· 
miryollarda seferler her zamanki gl· 
bid!r. Taksiler an'ane icabınca işle· 
mektedir. 

Pariste ve cıvır köylerde öğle 
uktı büyü~ bir sükun Uküm sür· 
mekte idi. llumınit~ yerine çıkan 
"Bir Mayıs. gezetes!ni sokaklarda 
satanlar tevkif edilmiş, gazetenin elde 
görülen nushalannın toplanılması 
emredilmiştir. Tevkif olunanlar ara· 
sında bir çok ecnebi ile komünist 
eieb~ılan varclır. Aynı zamanda 
muhtelif mıntakalar arasında ırubatı 
temin ı::tmeğe tahsis olunau otomo· 
bile vaz'ı vet edilmiştir. 

ikt iauuare rarpıştı 
Reims, 30 (A.A) iki Fransız 

askeri teyyoresi :ıoo metre irtifada 
musademe etmiştir, iki kişi telef ol· 
muş, dij!:er iki kişi de par~üt saye· 
sinde kortuim~tur. ....:..-----
T. Rüştü Bey 

Venedikte bir iki gün 
istirahattan sonra 

gelecek 
- ---·-- . 

Roma, 30 - Tevfik RUştU 

Bey bu akşam Venedlte hare
ket etmiştir. Orada bir kaç gUn 
kalacak ve sonra memleketine 
müteveccihen yola çıkacaktır. 

TUrklye Hariciye vekili (Trl
bUna) gazetesinin blr mubarri· 
rlne ıtalyada gördUğU hilsnil 
kabul ve misafirperverlikten 
mütehassis olduğunu beyan et
ml\I ve ııaveten .ltalyanın altı 
seneden beri çok fazla terakki
ye mazhar olduğunu. M. Mu
ssollnl ile olan milllkatlan
nın mUşarUileyh hakkındaki 
takdir .. tını bUsbiltün artırdığını, 
ltalyaya vaki olan bu ziyareti
nin llr.I memleketi bir birine 
batlayan dostluğu bir kat daha 
tahkim ettltlni. söylemiştir. 

-x---.. ···--·-
Tavnk Ye Jnnıurta 

ban inli~abın~a ınü~kOI 
bir mesele ~ıklı 

Atini, 28 (Milliyet) Geçen salı 
günil yolladığım mektupta son ayan 
intihabı meselesinden bahsetmiştim. 
Bu mektubumdn i c son kat'! neli· 
ceyi yazabileceğimi ümit etmiştim. 

Lakin bu gene kabil olmadı. Çünkü 
bir taraftan reyler henüz tasnif edil· 
medlği gibi diğer taraftan da bazı 

yerlerde henüz intihabın önil alın· 
madığl anla~ılmışıır 

Mamafih bu teahhur hiç bir 
zaman ne" .~eyi ihlal edecek gibi 
bir amn değildir. Neticenin ne ola 
cagı uıalOmdur, Kaı'ldır. Geçen mek
tuplarımda va•dığlm gibi \"enizelos 
hükiımeti ayan meclisinde 'üzde 
75·80 ekseriyete sahtp demektir. 

ister doğrudan doğruya halk 
tarafından, isterse meslek \"e sanat 
teşekkülleri tara rı n dan temsili 
nisbl suretlie iştirak edilmiş 

olsun netice hükOmetin lehinedir. 
Şimdi bu intihap bittikten sonra 
meb·usan \'e ayan meclisleri müşte

rek bir içtima akdedeceklerdir. llu 
içtimada ayan meclisi için intihap 
edilecek olan 10 azanın intihabı ya· 
pılacaktır. llu mesele siyası mahdllde 
büyük bir ehemmiyetle karşılanıyor, 
merak ediliyor. 

l\k•eienin hakikaten tetkik edile· 
cek olan şayanı dikkat bir tarah 
vardır ki o da ayan mecli<inin he
nüz kendi divanı riyaset intihabım 
bile yapmadan nasıl olur da ken<llii 
için yeni azayı intihap edebilir? ... 
işte bu bir istisna teşkil ediyor. Bel
ki şimdiye kadar parlamento havaunda 
ve hiç bir memlekette buna te5adüf 
edilmemiştir. Kanunu esaslye ıı;öre 
ayan meclisi 120 azadan mürekkep 
olacaktır. Fakat bu son on kişi inli· 
hap edilmeden ayan meclisi kanunu 
esasiye göre tamamile teşekkül etmiş 
olamıyacaktır ki meb'usan m•clisi ile 
müşterek bir içtima akdedebilsin de 
mütebaki azayı intihap et.>in_. 

Meseleyi anlatabildiğimizi zan
nediyoruz. Hukuku esasiyeye taalluk 
eden bu mesele haklı olorak mahafiii 
siyasiyeyi işgal edip dururnr. Fakat 
hu nasıl tefsir edilecek. nasıl halle· 
dilecek'/, Tıpkı tavuk yumurta hik!
yesini h•tırlatıyor. 

Ba meselenin her halde kabi· 
nedeki aza arasında da ihtilaf çıkart· 
tı~ı anlaşıiıvor. 

i\yan meclisinin içtima tarihi 
yoktur. Mayısın on beşinci günü 
nni meclis toplanaçaktır. 1 ialbuki 
~eseienin lııı rarilıten evel halli 
iktiza etmek, dir. lıııihahı icap 
eden 10 kışiye geföcc bunlar nam~ 
ı:et olarak ileri si 11 LJ!e c1 tir. 

Fakat lıu r .:nzctl tin b:oıJer 

olacağı da hcnuz malam dei!"''dir. 
,\tina gau•clcri i· ırkacılık n k-ıasın· 

don renk<i' oimakl1 heralıer g• ste 
ri1ecck rıumzctlfrin i~-i seçilmesini 
yazıyorl:ır. t\imi ileri "ürmek J.ı;te~ 

dikleri vazıhan lı~ili olmuyor. intihap 
edileniL'1" arasında bu vazifeyi ifa 
edemive:ckicr de vardır. 

ll~nu gören gazeteler bir takım 
acizleri ayan meclisine sokmaktaki 
garabeti i.eri ürerck :\1. \renizclosun 
namzet gosterirken daha müşkül
pesent olması IAzım geleceğini vazı· 

yoriar. :Simdiyc kacl.ır bu namzet
lerden ikisi az çok tebellür etmek· 
tedir; 

Cencra! Paraskevopulos. ile sabık 
Paris sefiri M. Romanos vardır. 
Paraskevopııios ma!Omdur. Yunan 
ordusu Anadoiuya gönderildiğ"i 

zaman bu ccnerai da onun başındaydı. 
Sabık b•şvekil M. Zaimis de 

namzet !(Österilcccktir. Ceneial 
l'lastiras ın isminden b .. hsedilmiyor· 
sada 929 Anadolu hezımeti üzerine 
Yunanisıand• ihtilal hareketinin 
başına geçen bu ccneraiın şimdi 
ayan meclisine ~irmes! !\1. Venize· 
lo. un arw etdgı bir şeydir. l\la
mafih şu da var ki M. Venizelos 
e~er bu adamın intihabını ileri 
sürecek olursa muhaliflerle her 
tiirlü itilAf ümidi zail olacaktır. 

Berlln, 1 (A.A.) - Akşam 
Uzer! komUnlstlerle zabıta ara
sında bir muudeme olmuştur. 
iki pollr. yaralanmı~tır. Bir çolı: 
tevkifat yapılmıştır. 

Mezarı,erif ile Berat da 
za~ledildi 

Adli mesallin halli 
Roma, 30 - Türkiye ııeflri iki italgan arasında 

GOrOllüge meydan 
oerllml~cek 

Berlln, 30 (A.A.) - 1 Mayıs
ta lrnmilnlstlerln çıkarmak lstl
yeceklerl kara:aşalıklan hemen 
tenkll etmek Uzre şehrin muh
telif yerlerine 15 bin pollı tah
~lt edilmiştir. Polis madara ga
rUltO çıkan her içtimaı dağıt
mak için elindeki bOtDn vesa
iti kullanacağını sllylemı,ttr. 

Bir tayin 
Berlln, 30 (A.A.) - Adliye 

nazırı M.Koch, aalml divanı 
adalet nezdinde Alman murah-

Suat Bey ve M. Mussollnl ltalya- LUksemburg, 30 ( A.A. ) -
Tilrlr.lye arasındaki bltaraflılr. ltalyan tabasından Askonyocino 
ve adli mesaili hal ve tanzhne istediği bazı evrakı kendisine 
alt muahedenln musaddak nus- vermekten imtina eden lıalya 

Moskova, 30 (A. A.) - Ter- balarını teaati etmiştir. orta elçlllıtl kAtlbl Alfoneo Are-
mezden bildiriliyor: Habibulla- ınınnunnnınnnn•ı nayı öldilrmu11tnr. 
hın ordusunda inhilfil başlamış- yet üzerinde kat'i surette mües- """_... __________ , 

tır. Tehor mıntakasmd~ Kfilıis- sir iki villl.yetin yani Mezar ve Son Saat 
tan krtaatına mensup iki tabur Heratm Amanullahm eline geç-
Nadir hanın tarafına geçmiştir. tiğini yazmaktadır. Mezarda 
Nadir han Herdeki işgal etıniş- Amanullahın nüfuzunun tema
tir. Kabilde halk kütle halinde men teessüs etmesi Karahan ve 
silah altına alınmaktadır. Fa- Bedehan vilayeti mukadderau
kat silah ve mühimmat noksanı nı tayin edecektir. İzvestiya ga
şiddetle hissedilmektedir. zetesi Rus toprağına karşı ya-

Moskova, 1 (A.A.) - «İzves pılan haydut tecavüzlerinin Ka
tiya» gazetesi Mezarı şerifin iş- rııhan vilayeti valisi tarafından . . . . . . . . . . 

Bugün yenı tefrikaları 

ve yeni şekli llı-

16 
Sahife 

t•wtored.e 

Müzakere uzadı 

Bahri ve havai kuv
vetlerin istisnasını is

tiyenler de var! •. 

Cenevre, 30 ( A.A., - Tahdidi 
• s;;hat komisyonu ordu , donanma 
ve ha va mevcudarı:un tahdid ve ya 
tenkisıne a.ı rakkamiarın umumi kon· 
feransa ne şdciide arzedilecej';ini bu 
glİn tetkik etmiş ve devletlerın berd 
kuvvetlerin teslihatına dair beş ced· 
vei vermeitrl hakkında Fransız hey'eti 
murahhasa ı tarafınc!.ın 'a u bulan 
teklifi knbul etmiştir 

M. de l\larinis bazi ihtiraz! ka· 
yit1er ileri sürmüş, ana ~atana _,.akın 
arazinin de ana vatanın mütemmim 
cezasından addolunınasını talep et
mi>tir. i\J. de :\larinis in lıaiya na
mına '3ki olan bu teklifine yalnız 

Kont llc-nstorf iştirak ctml;tir. Bu· 
nun üzerine ,\!. de l\!arinis teklifinin 
reye konulmasında ısrar etmiştir. 

:\lc.<iekte~ yetişmiş askerlerin milc
tannı tahdit mes"clesine gelince 
Fr<nsız \'C lıalyan murahhasları bu 
yolda bir tahdidin berri, bahri ve 
havai mevcutlara şamil olması 
lüzumunu müdafaa etmişlerdir. 

Şili. Amerika ve Japonya mura· 
hhaslan bahri ve havai mevcutların 
istisnasını ilti.ıan1 etmişlerdir. 

. ,\1. Ma<siligilnin bir müdabeiesin· 
den sonra komisyon bahd movcutlara 

"·e teslihata mütcaılik mes'eleleri te· 
hir etmiş ve mevzuu bahis çetvel· 
!erde me•lekten yetişmiş bulunan 
ve tezyit edilmemesi taahüt edilecek 
olan askerlerin azami mikdannın 
gösterilmesine karar vermiştir. 

p-.,...glI•ere~ 

AmeJe fırkası 
intihap programını 

nihayet neşretti 

Londra, 1 ( A. A ) - Amele 
fırkası, intihabata ait beyanna· 
mesini neşrctmi~tir. hu beyanna-

me milleti, amele fırkası erka.
nını mevkii iktidara getirmeğe 

davet etmek suretile başlamakta 
ve programlarının esaslı nokta· 
!arını şu suretle saymaktadır: 1-
l\lillt inki~af ve imar hususlarını 

sulh ve sükı'ın içinde canlandır· 
mak. 2 - !~sizlik meselesinin hal

lini temin edecek tedbirleri fici· 
len tatbik etmek. Bunun için de 
blihassa ihracat wdrlerine kredi
ler açmak, ticarete kohyiık gös
termek, c"ı>lı saıı"ııtkrı kuvvet
lendirmek, j.,jzicre daha gen~ 

n• rnnfa mu ıvrnctte bulunm:ık, 
haz' ı erle n çt'. ıc' e ı kh;ttı 
el işi fnz :ı',>t> ı ı~ ,l mcdıuri

ycti m 'Jttı.•. ' ılk kutlcle'i 

ara ıo~lıı 16 va~ına kaı1Jr temdit 
1 k • ' ~: l'mc \ l > ı.:ın 1 

· a ı t.:n~t p 
çocuklara k 'i v· nıunı1>ıp mik 
tan .. ı ıııuanııct ctnıek ve ken
dileri için her trirlii mesaııyı 
mu< ·üi nya rraYri miınıktin bir ' . 
hale kın an hir ) a~ı idrak ctmi~ 
bulunan amelc\i herıuriıı ihti· 
yaçtnıı azade kilmak surctilc 
tahlif etmek. 3 - '\laden kömurü 
saııayiini ınililc~tirrnrk ": ıslah 
,.c tecdit etmek, ziraat kuYctlcn· 
dirmck, deniz ortasınduki nıenı

lekctkrdc yeni prnsaiar bulmak, 
her nırlii esbabı istirahati ve sıh· 

-~ 

Tevfik Rüştü Bey Venedikteıı 
cuma günü hareket edece/t. 
Venedlk, 2 (A.A.) - Tevfik Rüştü beyle refikası ~~ 

kerimesi buraya muvasalat etmişler ve rüesayı ııı • 
murln tarafından karşılanmışlardır. cumaya kadar burad 
kalacaklardır. 

Mugla hava/isinde bereket 
ı ısııe Mugla, ı (A.A.) - Arasıra yagan nafi yagmurlar do ay ıoe 

bu sene vllllyet dahilindeki feyiz ve bereketin 1914 senes 
muadil olacağı tahmin edilmektedir. 

><><><><><><><><><><><><•><><><><><><~XX~ 
Bugün 

OPERA SiNEMASINDA 
Artistler şirketi filmlerinden me~hur cihan artistlerinden JOHIH 

BARIMOR ile KONRAT VAYT va MARSEL H 
DAYIN muazzam şah temsilleri 

S~RSERİ ŞAİR 
Ayrıca Monti Banksin 2 kısımlık kom,.disl 

><><><><><><><><><><><><•>O=::x>::x>=:x>C=<>V:. • 
MAJiK sfN'EMASINDJ 
ASFALT 

.. ........ 
akşamdan 

ASRI ·slNEMADA 
DÜZ TABAN ve BASTI BACAK CANBAZ 

Bu pek sevimli cihan komiklerinin en güldürücü en şen en eğlen· 
celi komedileri olan bu !ilim bütün temaşaı,eranı ağlatıncaya kıdl' 
kahkahalarla güldürecektir. 

li~veten bUyilk varyete programı 

ı=-=-=·:=;=.===:==~·~~!!~!!~. KüÇüK PRENSES. mümessilesı 
BEBE DANIELS 

Her kes için kaçınimıyacak 
bir fırsat 

MiJIK SIN~MASININ 
Ru akşam başlayacak olan bil· 

yük sinema muvaf!akiyetleri sil· 
selesinin 3 filmi seyredecek olan· 
i.r icra edilecek musabakaya iş· 
tir~k etmek haklan olacaktır. 

Musabaka neticesinde atideki 
kivmettar ikramiyeler tevzi edi
Jc\.·ckrir: 

1 - :\1u>tafa Samlı ve ııiahtum· 
lan tk·rcthane>indc 100 liralık 
e~ya <aıın almak hakkını bahşe· 
den bir t>ono. 

2 Rıul f'ranko ma~azında <u 
ınermerınJeu mamul iki1tdct IAmha 

~ ('ç avaklı bir adet kodak 
foMltnl nıakiMsı. 

4 ()1rongıl11 hinu1crlcrindcn 50 
liralık eşya sotııı almnk hakkını 
bahçeden lıiı bono. 

5 ;\Jaksimda 4 kişilık şam-
p:.ınyalı caan1. 

KONRAD 
ve 

ELfZAllET BERGNEf{ 

ALHAMRA Dt\~r 
Pek mükemmel ve müessır 

•ŞFLOR
1

ANSALlcı 
KEMAN 

•••••••• 'I. 

111····································~ ~11111111111•••··········::: ••••• 
;§ .............. iNi·ao·Lu· ~ 
-
= SİGORTA ŞİRKETİ 

ltı 

1 iJ 

hl şeraiti canıi kMl miktarda ;: 
meskenler inşasını tacil için inşa· 

Türkiye iş Bankası tarafından teşkil edllınlşdf·,. ~-~ 
•ııl11 ~ ' Yangın - Hayat - Nakliye - l(aza - Otomobll - ınes = ~~ 

at san 'utını teşvik ve teşci etmek 
4 . l\1uarifi nc~ir \"C tamim eyle
mek. 5 • 1 larici siyaset sahasında 
rakemlik ile tahditli teslihattaıı 

ibaret olan iki ııayc cemiyeti 
akYanı Yasıtasıyle takip olunacak 
ve Rusya ile siyasi ve ticari mü· 
nasebat tesis edilecektir. 

J't!ühim bir teberru 
Londra, 1 (A.A) - ;\lücehas· 

sıslar komitesinde lngilfz ha~ 
mürahhası iken p;eçenlerde Paristc 
füc'cten vcfı\t etmiş olun Lort 
Revelstok ~Kio"ıg 1-:dward. hasta-

·nesine yiiz bin İngiliz lirası bırak

mıtır. bmini gizleyen bir mute· 
berri taraundan k.ıraia hibe edil

miş olan yüz bin lirada bu has 
taneye verilmiştir. 

M. Mussolininin nazırlık/arı 
Lomlra., 1 ( A. A. ) - Ro

madan bildiriliyor: l\1. Mussoli · 
nlnin nafia nazırlıJtını da uhde
sine almak karannı ittihaz eyle· 
mesi uzerinc mumaileyhin 14 

na;;.rlıktan uhtesinde cemeylemiş 
olduğLı nezaretlerin miktarı do-

ali ol u tur 

ti maliye Sigortalarını kabul eder. ~ ~' 
:: Adre•: 4 Uncu Vakıf ban Jstanbul ..iıl ~' 
:: Telefon: lstanbul 531 - Telgraf: fmtlY~ıılllll' ~' 

ı1111ııııııııııııııııııııııııııııııılıı.. ~······················.:::::.... l~~ ~ ...........•••••. , .................. ,.. ~····················· ~.~ 

lr..,. Rumeli mübadillerinill 

il ''''""~k~~ti~~l m~~ı:,~,~~~!: '""',:. 
tcHiz cdı:mcmiş olan ve bizzat taşrada uğra~mftyi ıırıueıııtı" 

• • .. s._ı;;t.:S (. 
yen mubadillcrc teshılıl.tı mahsusa olmak uzre mue. ılU~o 

. d ·ruht~ ( s5 bu hususta tava<sut ve her suretle muamdelerı e ~o 

lstanhul Balıkpazarı l\1aksudiye l ltın 3 üncü:~ 
' !\lehmct Dcrvi~ __ ___ ~ 

Kayn1ak nıakineleri 
Halkalı Ziraat mektebi Alisinden l\IL'Kfi:'.\t:\TF:r. 

tabirini havi raporunu haizdir. 
Yedek parçalan daima mevcuttur. 

Türkiye acentalığı: Galata, ;\lahmudlye 

caddesinde No. 61 
elgraf:l\luradyan lstanhui Telefon:Bcyoğlu42114 
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_...._·~ L1YET1N ŞEHİR VE ~MEMLEKET HABERL -Ri 
İskan talimatnamesi Mahkemelerde 

~~~~~~~~--

Bir şerir 
Emanette 

Emanetin borcu 
Vilayette lktısadi Haberler 

Para alınacak Ticaret odası dün toplandı 
~ru mu? 

Bağ, zeytin, meyva 
ağaçlarının, orman
ların kıymetleri nasıl 

19 sene 6 ay hapsa 
mahktlm oldu 

Banka ile itililfı tetkik Defterdarlık 438000 Yerli malları için burada bir 
sergi açılacaktır •tıe, yavrusunu 

illdürmiiş ? 
takdir edilecek? 

ettiriyor lirayı tahsil ediyor 

dl Değirmen aokatın
tln Aziz atanın zev

'Ylık yavruıunu bot· 
taya haber verllmlf ve 
k.it olunmuştur. Zabıta 
lık meseleyi tahkik 

idur. 

llıobll kazaları 

' Y akup •it• mahalle· 
A.lleddln isminde bir 

l numaralı otomobilin 
lllfak yaralanmıttır 
ınet Remzi derdest 
r. 
ı 406 numaralı lıu· 

Obll ile 1113 numaralı 
bir birine çarparak 
lftır. 

Caddesinde Sürenl
rtımanında oturan 
tebaasından Civanı 
Yoncu caddesinden 
1-360 numaralı şoför 

otomobili altında 
e sol ayatı kırılmış-

fliinde 4 cerh 
lda oturan tlmendüler 
•inden Hidayet, ar
kır Mehmet ile kavga 
ç•lt.ıa yaralamıştır. 

a Kireç kuyuıu ma· 
oturan kömilr ame· 

lı\ecıt, Abdülbaki ile 
trek göğsilnden ve 

1Qrmuştur. 
Çe gazinosunda ı•r· 
ltrenı bir kadın yli· 
ruııah ile kavga ede· 

Heyeti velı:ilenin taıtikint iktiran 
eden talnnatnayi geçen gün neJret
mittik. 

Talimatnameye bir de izahname 
morbuttur. 
İzahnameye göre İskanı adi tari

kiyle tevzi edilmi~ gayrı menkul 
emval için sahiplerine muvakkat ta 
sarruf ve:sikaıı verilec~k ve muamc .. 
leleri borçlanma kanununa göre ya
pılacaktır. 

Şimdiye kadar muhaceret va ilti
ca muamelelerini ikınll etmomit o
bnlac 6 ay ... rfında muamelelerini 
intaç edebilirler. Bu tarih geçtikten 
ıonra ellerind. taaarruf vesikası bu· 
lunmayanlarm hakları tanınmaya

caktır. Yalnız, talimatnamede oldu· 
ğu gibi, köylere gönderilenler bun· 
dan müsteanadır. 

Teffiz komiayonl;ırınm teffiz İŞ· 

lcrinde kıymet takdiri üzerindeki 
sallhiyetleri niıbeten tahdit olun
muştur. Şöyle ki, muayyen usul ve 
kaidelere raptı mümkiln olmryan ga 
yrı menkulün mevkii, şimcndüfcr 

iıtasyonlarına ve ihracat iskeleleri
ne olan yakınl ğı veya uzaklığı, kuv 
vei inbatiye derecesi ve sair evsafı 
mukabilinde verilecek gayri muoak 
kaf emval ile mukayese edilerek mu 
tabakat mevcut olan ahvalde muva
zene ve teadül gözetilecek, külli 
mrktarda fark görülürse asağrdaki 

cetvelde mukarrer haddi azamların 
nihayet bir misline kadar zam yapı· 
!acaktrr. Yani mübadilin bıraktığı 

malın takdir kr)•meti, buradaki met 
1 ukiitm kıymet ve evsafı ile muka
yese olunacaktır. Bu kıymet cetveli 
de izahnamede aynen atideki şekil· 
de merbuttur: 
Dönüm Lira 

ile muhtelll yerle
surette yaralamıştır. 
'<emer altında san· 

ttı, Hasan namında 
1 kıskançlık yüzün· 
~dan tehlikeli bir su-
tııııştir. 

1 

Hububat 
Tarlaları 

t Tütün 

3-10 kuvvei inbatiyesı 

derecesine göre 
3-30 yetiştirdiği tütiın 

...... 
tllda boguldu 
t'~ta oturan Aftır ceza 

4 llıesı reisi Nuarat be
' inekçi Şükrünün 4 
k.otıu Ömer, annesi 
qtn kuyuya dilferek 
r. 

" bir kardeş 
$Q'da maraoıoz kal· 
Yltında Kasım tut
Qı deviren kardefl 
~'Pela ile batından 
t, 

1 

ı 

birinci sınıftan olup 
en yük5ek k!ymet 
ile satılanı 30 lira 
itibar olunmu~tur. 

Çayırlar 5-10 

Meralar: 1 
Sebıe bahçeleri ı0--ı5 

Bağlar- 20-30 (Manisa vila
yetinde bazı timarlardaki birinci sı
nıf çekirdeksiz üzüm bajtları 40 lira
dır. 

Zeytin ağaçları- 1-2 ve 3 
(ovada 2, bayırda ve dağda 1 liradır. 
Vasat olarak bir dönümde 16 zeytin 
ağacı vardır. Yalnız Ayvalık kaza
sında ve Bürhaniyede 10 afaç var--- dır. Dönümünde 10 afaç bulunan 

~.filin intiharı yerlerde ağaç 3 liradan heıap cdile-
'b cektir. 
Q 

1 
tevhlfhanede ka· 

1
° ay1 mevkuf bulu• incir ağacı. - Bir buı;ulı: ita 3 

IG 111ılndo bir kasap İnciri meıhur bir halde birinci sınıf 

1 
llıttrotuk bir penco· ağaçı 3, vaaati halde ise 2, daha dun 

1
t11 atarak kafaaı iee bir buçuk liradır. 

Sandıkçı Mehmedl öldilrmekle 
maznun aabıkah hırsızlardan 

Sergls isminde bir terlr diln 
All;ırcezada 19 sene 6 ay ağır 

hapH mahkOm edil· ml9tlr. Sergi& 
bir çok hırsızlık vakalarından 

dolayı Sultanahmet, B•tlktat Sulh, 
l~tanbul AsHye· ceza mahkeme· 

terinde muhtelif senelere mlhkftm 
olmut ve milddetlııl ikmal edar 

etmez bu cinayeti lrtlklp etmlttır, 
Serglıla 21 yatını ikmal et· 

memlf olma11 naun dikkate 
alınmıt ve cezası 19 ııene 6 aya 
lndlrilmlftlr. 

Sahtek•rtık davası 

Pandell tarafından Vorıf f•· 
kerotlu aleyhine açılmıt ve 

muhtelif safhalar ıeçlrmlf olan 
sahteklrlık davasının rüyetine 
dlln Ağırcezada devam edil· 
mlftlr. 

Son celselerde bu husuıta 

şehadette bulunan avukat Hlrls· 
takl efendinin ifadeleri yalan 
yere şehlldet mahleetln!:le görUI· 
müf ve tekeroğlu, avukatın o 
ıun noterlikte detJI Üıküdar 
mahkemesinde hazır bulundu· 
tunu iddia etmişti. Yorgl şeker· 
otlu bu lddluını teyit için iki 
tahlt daha ikame etmişse de 
mahkeme bunların dlnlenmele· 
rine tuzum görıııemiştır. muha· 
kemenln devamı Mayı~ın 8 ine 
bırakılmıstır. 

Bir izale/ beklr 

Yatı 15 ten kUcllk bir kıza 
taarruzda bulunan bir maz

nunun muhakeme'! dün netice· 
lenmiştir. 

Maznun taraf hızla nikahta· 
ndığına dair mahkemeye bir 
evlenme cüzdanı ve bazı ·evrak 
ıöstermlştlr 

Mamafih kanunun 434 Uncu 
maddeııi mucibince bu kabil 
vak'alarda nlkilh olduktan AOn· 
rıı müddei tarafın bizzat dava
dan feragati şart olduğundan 

milddelnln mahkemeye gelerek 
davasından vazgeçtiğini şifahen 

aöylemesl ic;ln muhakeme başka 
bir gUne bırakılınıştır. 

Çlftleştlrnıe başladı 

l)unden itibaren vilAyet dahi
linde Raytar müdl\rlyetinln 

damızlık aygırlar vasıta,ııe çlfr
lc~tirmc aıneliyatma b~lamıştır. 

Şimdlllk sun! çilleştlrmenln 

zamanı olmadığından tlbll çlft
lc~tirme yapılmaktadır. 

Çatalcaya da dün iki damızlık 

ıı;önderilmlştlr. 

Dun nıiidürlvetin ayıçır deposu 
k ·,, liiniln hay' aniarı!e dolmuştur. 

.!'..: derhal ölmiltttlr. Portakal ağacı.- ı buı;uk ila 3 Bir ayda yakalanan kacak 
, (incir ağacl gibidir). kllatlar 
~;:t tabibi kazaya Diğer meyve ağaçları.- 1 ili Tütün inhisar ldare,inde :\!art 

1hı gitti 1 buçuk. ve Nisan ayları zarfında rnuh 
'ııı Fındıklık dönümü.- 4-13 (Be 
ı s:eı tabibi mütekalt telif yerlerde beher. 120 ve lilO 

yllLI her dönümü verdiği mahsulata göre 
.. .. r Bey Ahme· varali:alı olmak iızere cem'an 

ı ·•inde bir hatayı vauti 8 liradır). 
~r,d•rken hindili at Kestanelik dönümü.- 5-7 527 ,27 7 defter sigara kAadı mu
~~ ldıtıne koşmata buı;uk (ormanla karı§ık oldutu su- sadere edtlmlştir. Kaçal sigara 

1 r Bey daha tehll· ıctte azami 7 buçuk liradır. Sureti kbdı en çok i\Iağnisada yaka
~1Yete dll9memek mahausada Bursa keııtaneliklcri gi- Jınmıstır. Undan sonra sırasıyla 

it t•n ataftt atmata bi etiı;tirilmiş ise dönümü yüz ili Gazlayıntap, Adana, lstanhul, 
tlve atnııf. Llldn 200 liradır). 

Cemiyeti belediye dün ikinci 
reis vekili Tevnk beyin rl· 

yaıetlnde toplandı. Bütçe encü· 
meninin ıeçenlerde vefat eden 
Emanet memurlarından Emin 
beyle, Maslak yolunda otomo· 
bil altında kalarak ve !at 
eden kondüktör Fuat beyin 
cenazeleri masrafı olarak veri· 
len ellişer lira hakkındaki maıı:
batalan okunarak kabul olundu. 
ARAZÖZLAR ALINMAYINCA 

Oene bütçe encümeninin 929 
aenesl zarfında alınacak olan 
Uç arazözün teRellümll mümklla 
olıııadıtındu bunların bedeli 
olan 22,500 ,liranın faılı mah· 
auauaa tabılaat kaydedllmeal 
hakkındaki mazbataeı okunarak 
kabul edildi. 

BANKA iLE OLAN iTiLAF 

Bundan ıonra Emanatle Tllr· 
kiye Mlllt bankaaı hanılllerl 
arasında imza olunan muka· 
velename okundu. Mukavele· 
namenin evel emirde Emin 
Ali, Vasfi Raşlt, AbdUlkadır 

Ziya, Rlfat MUeyyet, Emin Ne· 
catl, Tevfik, Sezai beylerle da· 
ha bazı zevattan mürekkep 
mutahassıs bir encUmen tara
lındııntetklk edilmesine karar 
verilerek Çarşamba günü içtima 
edilmek Uzre celseye nlhayat 
veri idi. 

Emanet lıey'eli geldi 

B eynalmllel şehi;ler kongrası· 
na iştirak eylemek üzere 

Sevile ğlden Emanet hey'eti 
dilnkU ekıpre~ıe avdet etmiştir. 
Hey'et azasından mektupçu 
Osman bey bir muhıı.rrlrlmlze 
şunları söylemiştir. 

Sevllde koograya !~tırak 
ettik. Bu ilmi bir kongra idi • 
Daha sonra bildiğiniz şekilde 

Avrupanın bazı şehirlerine uğ· 

rayarak tetkikat yaptık ve 
dllndilk . __ ...,._ 

Hallr; tarifesi değişti 

Haliç upur ~irkcti hu f'l1nden 
itibaren yaz rarikslni rntblke 

ha~lnnıı~tır. 

Mav11acı - kayık('l inllhabt 

Geçenlerde blrlefmlf olan ına· 
vunacılarla kayıkçılar c•· 

mlyetlnln aıilfterek idare heyeti 
intihabatı diln yapılmıştır. 

DUnkiJ 1 Mayıs 

I>ün bir Mayıstı. IŞehrlmlz 
deki fabrika ve müessa

satta çalışan işçiler mutat 
mesailerine devam etmlf· 
ler işleri güçlerlle meşru! 

olmuşlardw. 
sazı .222 

Ecnebiler tahkilıatı 

Dahiliye vekllletl memleket!· 
mlze plen ecnebiler hak· 

kında tahlıikat icrasına !Uzum 
rırUIUrae boş ıun zarfında in· 
Jacını enıretmlftlr. 

1600 Alman seyyahı 

M ay111n onblrlnde Montevldao 
vapuru ile ıelecek olan 

ı ~00 Alman aeyyahını ıezdlr· 
nıete mevcut tercümanlar lı:lfl 
gelıııedlğlnden DarUlftlnun d an 
Almancayı bilen 10 efendi I•· 
tenmlttlr. 

.~detn olmut ve lzmir. Antakya., Malatya, Koca-
"Qb Orman.- 1 ilıi 2 buçuk (Şimen-
tı rtk, clter ıJbl düfer ve ya kereıte nakline müsait eli, Aydın, diyarlbeklr, Selçuk Mayıs maaıı 

Çok müteeHlr k dl cnhar civarında bulunanlar 2 lira- gelme te r. Defterdarlık dlla memurlva 
'-Qı, d r ,. __ ... MayıA •••tını tevzle blfll· 
ltırıı!'"P mumaileyh 'p· alamutluk 2-5. /%mir vapuru mıttır. 
ted rtk Etfal ha•· 
•·. avı altına alLD· Çalılık, fondalık, dutluk.- S . sefılnln ~ lzmlr ,, vapuru bu d 
"'· b ..ı. k K Bagranı a Ronıanga r. nttlddet sonra ı-z, ı~ beher dönümü. gUn avuzuan çı mıştır. ara 

İzahnamede müsakkafatm kıymet denlı: hatn seferlerine devam uyahatl 
b41 lliaııyei fafal lstınbul morittr.l 
"tllı 11 •[tında takdirleri de eski şekliRdc cllıteril- edecektir. 
• g d himaye ottili klm,eslz şclıit ~ctılc· 

ot mekte. fakat çok dikkatli avr.anıl- •• • ı •••• ı ı ııı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ıı ıc '" Uran T h lann menfatllna önümtizdeki KLRBA'.\' ''~ op aae n.aar bild;riimektedir kıym<ıt takdiri vazlfeıi de belediye ''t•' bekçi Vakup BAYRAM! nın birinci ıtiniı f,tınbul •· 
11
qe Beflkt••tan Şehir, kasaba ve köylerde iaklnr ıneclislerlne vcrilmi•tir. ... -. İ · dan hareket ve b•r,.:;ci K41nil ıvdeı 

~'ı• lllldln ldarHln· adi suretiyle verilen ""yri müaak- nhnaıoıonin dijier faaıllarmda lh •• 
, • q .. - edilmek üzre RO:v AN\' . .\ ya bir H· 
•r. 1,•ltında kalmı~ kaf emval köylerde gine bu suretle zarı tetkik hey'etlerl ile teffiz me-~ ıı T yıhat tertip ıtmiıtir. Bütün muırif 

l ınıştır. verilen müsakkafatm kıymeti Ziraat murlarmrn vt komisyonların ne su dabll olduğu halde 95 ve .30 lira 
~ete bankalarında ikrazatta esas tutulan retle çalışacakları da tasrih olunmak arasmı\adır. 
~ )e ~I bulundu f'at cetvellerinden istifade suretiyle tadır !•-------... .,..---· 
,lıı, :ıkııy ıahlllnd• }Opılrr Ohıadrfr takdirde ihtiyar Temlik kanununun moriyeti tari-: Akşam 
~t tı cesedi bulu• 1 hey etlerinden 340 senesinden Jtiba· hi olan 1 Temmuz 928 tarıhinden e-
'ttır, Q intihar oldu- , rer geçen seneleri ihtiva etmek tizrt ve! li Mart 926 tarihli i>tibdal ve 
~ bu malların vaziyetini gösterir hır 31 Mayıs 928 tarihli İskan kanunla- B ./1 

h !a~~İtHt ••••. cetvel almak sureti ile kıymet tak- rmm bahşettiği salahiyete binaen U g ıin 
t'~ di• edılecektlr Bunun için derhal vesika ve istihkaka müsteniden mil- 16 l bir ası vllı\yet vı. kazalarda tertibat alınacak badlller tarafından talep edilen ga

llıtiyar hey'etl•rine cetveller tanzim yrr mübadil e~hutan metruk emva-
cttirilerek lsldn dairelerine verile- !in teffizine büyllk millet meclisi

aubalarda tdiy<ıll .nin derdesti tebliğ bir tefsiri de var 

Şimdiki Barut inhisarından eve! 
barut işini idare eden Lutfl 

bey ve şürekılsından vergi borcu 
olarak Defterdarlık 438.000 lira 
istiyordu. Defterdarlık, bundan 
dolayı Lutfl bey ve ~l1rekAsının 
eml&klne haciz koymuştu. 

Bunun iizerine Lutli bey ve 
şlireklöı da mahkemeye müraca
at etmiş, şirketlerinin kollektif 
olmadığını, hissedarların müte>el
~nen mes'ul olmadıklarını, şirke
tin manevi şahsiyetinin mes'ul 
olması !Azım geldi!!;inl iddia etmiş
lerdir. Mahkeme bu iddiayı 
reddctmış ve kollektif şirketi 
olduğunu tasdik eylemiştir. 

Binaenaleyh Defterdarlık 438 
bin lirayı tP hsll edecek ur. 

Begkozda infilak oldu 

l)ün Beykozda gaz deposunda 
bir infilak olmu~tur. Bu in

fJIAk neticesinde ameleden 1 lara
lambos ölmüştür. 

Parayı yutıwermlf! .. 

Bir kariiıniz tarafından .. vaki 
olan ihbara nazaran U~kü

dar !\Jalmüdürlüğti memurların
dan biri bir diş doktorunun vergi 
işini yıpnıak için 1 O lira almış, 
fakat memurlu tarafından yaka
lanınca parayı yutmu~tur. 

ISTAN!IUL BORSASI 
ıs·rıKRAZLAR 

l•ılkruı dıhlll 1 91 
Uüyunu mu,·.ahhlde 198 
1krımlye\I demir yolu ı 

SENIITLER 
65 

ıstanbul Ticaret odaeı mecllıl j Sütçlllerln içtimaı 
diln hararetli bir içtima ak· sutçUler ve lnekcller cemiyeti 

deylemlştlr. bu glln saat 10-1 arasında 
Sanayi birliğinin Halk fırkası içtima ederek ldarf bir takım 

merkezinde açacağı yerli mal- maddeleri müzakere edecktlr. 
!arına mahsus sergi için 2,000 Olger taraftan sütlerin bir eldeı 
llra tahsisat verilmesi ve oda· satılmasının temini, istihsalin 
dan iki azanın serıfde bulun· tezyidi çareleri, hayvan yemi .. 
ması tekarrilr etml~tlr. rlnln ucuz flatla tedariki gibi 

Yeni borsa layihasında tadilat meıall de ruzname! müzakerata 
icrası için teşebbllsatta buluna· dahildir. 
caktır. Bu meyanda borsa 
acentalannın tüccar sayılmaRı 

istedikleri zaman kamlılyo ve· 
rllmesl mevzubabstlr. 

Ecnebi memleketlerden ıe· 
llpde buradaki mlltevaaaıtlar 
tarafındaa Htıf muamelesi ya· 
pılan un ve bujtdaylann zaJılre 
bonaaına kaydedilmesi ve tah· 
ıne tabi tutuımaıı hakkında 
Borsanın teklifi itirazlarla kar· 
şıtanmıt ve azanın bazı11 bu
nun pahalılıtı arttıracatını ııöy· 
lemltlerdlr. Hatta azadan biri 
borsanın flatlerl bile tamamen 
tespit edemediğin sllylemltler· 
dlr. Nettceda bu kayt muame· 
IHi için alakadarlara verilecek 
para binde besi ıeçmemek şar• 
tile bunun kabutu muvafık 111· 
rlllmüştür. 

Kitap için gelecek 
kaGıtlar 

Kitap kltıtları ıumrilk rtı· 
minin tenzlll ha"ındakl mllr•· 
caatın iktisat veklletlne blldl· 
rllmesı, hariçten gelen unlara 
alt resmin buğday resmlnia iki 
misline lblaftı teklifinin tetkiki 
için zahire borsasına havalesi 
talı:arrur etmiştir. 

ft\emleketlmlzden transit ola-

Yeni antrepolar 
Antrepo buhruının önUH 

reçmek llzre Rtlsamaı lda· 
realnln tebllıatı llzerlH Rıhtım 
şirketi tarafınden Haliçte 1111 
antrepo &fllmıftır. 

Bu aıbarlar fazla mal ıeı
dltf zamanlar kullaallmak tızre 
ihtiyat olarak bulundurulacaktır. 

Sergi komisyonu 

M illt Türk sınai birliğinin teşbl• 
mllll mamulAt ve masnuatı 

tı-şhlr için C. H. Fırkası bina
sında açacağı serginin tertibatını 
hazırlamak üzre ııynlan komis
yon dUn ilk içtlmaını yapmıştır, 

Bu içtimada sergiye iştirak 
edecek fabrikaların csamisi tespit 
edllmi~ ve sureti i~tiraklcri karar-
lıı~rırılmı~ur. 

Bir ayda 120 bin fon Rus 
klJmilrü satıldı 

lı bınt ... ı 
Anadolu demir yolu 
I. Tranva\· ~. 

1 
14 
~J 

4 

20 
40 

rak geçen eşyadan borsa resmi 
51 , alınmaması hakkında bazı Ecne

bilerin ıeşebbilılerl tetkik edil· 
ml~tlr. 

Son bir ay zarfında 9ehrlmlzde 
(120,000) ton Rus kömUrU 

satılmıt ve bunun bir kısmı 

transit olarak dlll;er memleket
lere gltmiftfr. Rus kömilrlerl
nln lsıanbulda satılabilmesi yerli 
kömilrlerinln ftatlarına SOD za. 
manlarda zam yapılmasından 
ileri reldlği söylenmektedir. 

1. l1. ~, Şirketi 
1, Su Şlrtetl 
T. Tutıio • 1 3. 
f. negırmen Ş. 
~. rıe~irmeo Ş 

yA. Çimento Ş. 

1. Telefon Ş 
ş: M. F.c11 Ş. 
~. ilayrlyı: 

TAHVILA 

,Anadolu J ~ f: 
il. Y. 3. T. 

Tünel şirketi 
F.lettlrlt ıtrketl 
Rıhtım Şirketi, 

H Pqı llmın şlrtttl 

Lo• dtı 
Newyort 
Paıll 

Atlu 
CtnlVl'• 

Ro•• 
ltkrtf 
A•ıerd
Bt\IUel 
So!ya 
Prır 

8trlla 
Vi)•ıaı 

ÇEl:LER 

41 
10 

7 
3) 

iN 
4 
I~ 

9111 
0,411 
il 
'1 
1 
9 

17 
1 

• 
M 
lb 
1 

3 

115,00 
00 
10 

.00 
20 
~ll 

O\) 

r.s 
50 

30 
35 
40 

4,18,80 

18.!IO 
17 1~ 

~ı.oo 

00,00 
Si,00 
l!t,00 

~00 
ıu,ııo 

!0,00 
11,so 
51,00 
ıtt.ao 
50,00 

oe.oo 
4~.00 

Transit lşlle alı\kadar bu 
mHelenln borsa hey'eti idaresi 
huzuru Ilı tetkiki muvafık gö
rUlmilftilr. 

Ru.~yaya ihracat işi 
Rusyaya ihracatımız hakkın· 

dakl ştkayetler Uzerlne Rus 
ticaret mUmcsslli tarafından ya
pılan toşebbilsata dair oda rela 
vekili Hamdi beyden izahat 
alınmıt ve bu meselenin salaha· 
tının ıörüşUlmesi için hail bir 
içtima akdedllmlttlr. 

Gelen ecnebi buldagları 

Snn bir hafta zarfında t•hrf· 
mlze (141,000) ton ecnebi 

butday ve uau relmlftlr. 

Odeaa • Marsllga haltı 
Bir TUrk vapur kumpanya11 

Odeaa ile MaraHya araeında 
OfY• nakHyatı için Ruelarla 
mukavele akdetmlttlr. 

BugdRfl ve arpa ihracatı 
meııedildi 

Hilkftmet, bu sene .'11ersln, 
Adana, Oa~iayntap, Cebe· 

libereket ve Maraş vilayetlerin· 
den buğday ve arpa ile saman· 
larının Ağustosa kadar ihracını 
menetmiş ve bu hu•usta ınm
rUk idarelerine tebligatta bulun
muttur. Bu memnulyetln sebebi 
mezkQr vilayetlerde Sune denl
i•• hafaratın mahsulata mile· 
tevll oldutu anlatılmasıdır. 

istikrazı dahili faizi 
dilrı IJdendi 

Dun latıkrazı daJılllnln ~s No. 
kupon faizi tediye olunmUf 

ve bu k11poaun tedlyeıılıden 

so•ra letıkrazı dalıUI (111) den 
mu.,.ele ıormllfttlr. 

T1CARET
0

ve ZAHıRE Tophane antrepoları 
BORSASI Dlin bir proto1ıo1ıa "Ford,,a 

Önlltye 198,75 ten aqılmıf 
ve 1118 de tapanmıttır. lnıfllZ 
llruı 991,aS ten, aıtun 851 dea 
muamele ı11rmo9ınr. aon ııtn· 
lor4e ODytıa11 muvalıhade 
llaerlnde vukııbulan ehemmiyetli 
temevvllçler ytızlladeıı bir RlllD 
annteala (12,000) lira açıkla 
hali acze dDtttltll ve kendlal.nla 
alaçaklıtan tarafıadan •uame· 
ıatının tuflyeal ı.ın bonaya 
ıııUraoaat olwıdutu ve bu hu
a11.1ta tetk1kata bllflaadıtı f&yl 
oltııyttur. 

- ;; 

B411day 
Yumupl: il.O 
ıtwlcı 00-00 

!tllıı•r o.o 
Sırt CHl·OO 

Oö••• 
Yımqat mılllet 

Strt • 0-
1\<ımaapo G·OO 
Bılroılft&a 

JalıtH 
Çıvd1r 

Arpı 
Mıatr 

""'"' J::r~oı. .... 
Mud .. k 

~ 
8ıl:lı 

ttubabat 
Sol•• 
Kuır••I 

"' tutr- s ..... 
Euıtı 
Wılocıl ~uıü 
tıırıııeı solt 
ilı!ocı 
Oç4aclı R31 ıı:op 
Plsp 

1929 

AzAMt 
1 .•. 
00,00 
oo.oo 
00,0() 
00,00 

-.-
oo.~ 
00.00 

16,~ 

ı'-'° 
16M 
10.10 

-.-
441.00 
00,00 

= 
-.oo 
-·,00 

ıau.oo 
1'16~.Glı 
ı~~.oo 

12ö0.00 
0000,00 
J f40,00 

fLAN 

Jl'.SOAR 
it. p • 
00,00 
00,00 
00,00 
00,00 

-.-
00.Qıl 
00,0. 

lf,Jıl 

l4,Hı 

~ 
-.-
41.00 
00,00 

U.00 
00.00 
00.00 

-.ııo 
-,00 

1811,00 
ıııoo,oo 

12.10.00 
1160.00 
000,00 

1130,00 

Anllarada SalAhattin Refik 
bey fabrtkaaı için onbet usta ma 
rıngoza ve oymacı uıtaııina lh
tly119 vardır. Arzu edenler Oa
latada Havra aoka&ında Cemi
liye Lltlf Hanında mezkur ıu
lıesıne mliraoeatları. 

teallnı edildi 

Tophane antrepolannın •ford.,_a 
teaHml hakkındaki protokol 

diln saat 2,!5 ta lmzaianmıt ve 
aatrepolar tamamlle teaellttm 
edtlınlttlr. Protokol ahkamına 

nazaran S. Sefaln ldarHI H· 

nevt 18,000 dolar icar bedeli 
alacak ve bu mllr:dar her sene 
500 dolar tczayllt edecektir. 
Şimdilik 500 amele alıaacalı: 
llerd• bu mlkdar artacaktır, 

Ameleden " içki kullaaaa
yacaktanııa, tlltUn lıtlmaı etmı· 
yeeeklerlae " dair bir taabhClt· 
aame alındıktan 10nra açılacak 
bir kursta amelt vo nu:ar1 den 
ıöreceklercffr. Kadro mhalt 
oldukça mtıracaat edecek san' 
atklrlar kabul edllffektlr. 

Bir kaç rtıtı• kadar e1aıh 

laattyeı blflayaoaktır. 

•f'ort. un letanbul fabrlkaaı 
umum ıaUlettltl refakatında bir 
kaç Amerikalı ile dlla şehrimize 
ıelmlttlr. 

Tiltlln inhisar idaresi bu 
sene ne yapacalı? 

Tlltlln luhlıar MUdllrü umumi 
vekili bir muharrlrlllı'.llze de· 

mlıtlr ki: 
Yeni sene proııraınımız da 

mtlhlm noktıılar vardır. Ezcüm· 
ıo yeni TUtUn tayıha11 kanunu 
va Avrupa ticaret merkezlerin
de Hrıfler ve ıııetherter açıl· 

maaı, propaganda vasıtalarının 

temini v.ı ... bunlardandır. ihra
catla ehemmiyetli sııreıte l9tlgal 
cdocetfı.. 

&Ona koıııtaerlltl bu mOMle 
halı:kıada ketumiyeti mulıataza 
etmektedir. Mn'IUHlıe R.
aoeate dOn bıılunıımamiftır. 

lmlUNı• 

lmtllıulan k&laa stmrtk a
mleyoaoulanıım l•tnıuı.n.. 

6 MlJl•ta b&flu-ktlr. 
Oç c1ıı Wiıııcla (llO) to

_..,oııcwıtın tmtllıHlan M • 
tlrtl OMktlr • 

Jepon •«flhl 

Oalatada 9Hf Hman dalfMla. 
de açılacak Japoa nrcıaı 

haldn•4• hazırltlı.1ara bafl .. • 
ımtttr. Bu m9flMrln 8f1uı il•· 
rllk reımladın muaf olup, m• 

m•r.anında •atılanlar ıttmrtık ,... 
m ne tabi tutulacaklardır. 

latanbul ikinci Ticaret malıı
kemeaindenı Müflh Vahram 9&
buhyan efendiye alt manifatura em· 
valinin scnei luıl!yı Mayısının altm· 
cı ve yedinci ve selrialncl ve doku· 
zuncu Pazarteıi, Salı, Çarpmba Jiiıı 
!eri saat 9(5 dan ltlbaoen mumalle· 
yh Vabram efendinin tııtanbulda 

Aşır efendi kitaphaneei cıddcelnck
ki mağazaıında satılacağından atllp 1 

olanların yevm ve vakti mMlrQrda 1 

masa hey'etin• m!tracaatları liAn olu 
1 

nur 

onlara ı 

• 
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eza.h.4' :Edebi.y 1 :. 
Spor 

Atletizm 
2 llattln Kumkııpı. 3· Ziver bty 
Siıle) mııniye,. 

62 Tecrübeli 1- Vefik Kum
kapı, 'l· Rııgıp, Üskiıdar 8- Bekir 1 

Kemal Ortaköy. 

MİLLİYETİN EGLENCEL 

30 Ni an 1929 

BlJGÜ ffi. Ü HAVA 
l>ıin t" fazla hararet .ıo. tn 

az 13 dere dt 
Bu gun ha ıum ek erlyetle a ·k 

ve ruzgAr mlitelıavvil olmuı muh· 
temeldir. 

f'ELEK 
Bltmemlı fllrler 1 

Oenç şairlerden N. F beyin 
yeni bir eseri çıkmış: • Bil
memiş şiirler • . Şaire biri 
sormuş: 

Şiirim neden bitmeden 
neşrettin ? Ve: 

- Biterse elde bir feJ kal
maz diye ! Cevabını almış. 

Kolag gele/ 
Dikkat edıniz : Bir taraf

tan gıiya tahdidi teslihaf ya
pılıyor. kon/ eranslar, teklifler, 
müzakereler, cafcaf/ar. Diger 
taraftan Japonlar 150 ton 
af!ırlı/!lnda ve 53 kilometreye 
gülle atar bır top icat etmişler. 

Bu ne lahna turşusu o ne 
pehriz ?! 

hAr yerine kadını 
Almanya garabet hususunda 

Amerikayı geçti. • Vaysenberg. 
isminde bir adam bir mezhep 
icat etmiş, hastalan ilaç yerine 
kıdınfa yani "cinsi, hilelerle 
tedavi ediyormuş. Rivayet do/!ru 
ise bütün Almanyanın böyle 
l:.ir tedaviye maruz kalması 
için, hastalanması ve hasfalann 
da ile/'ebet hasta kalması çok 
muhtemeldir. 

Karlı gn'atlar I 
Geçenlerde Şehremaneti en 

kôrlı san'atların hangiler/ ol
duğu hakkında tetkikat yap
makta idi alınan netice şayanı 
isti g raptır. Biliyormusunuz 
ha11gi san 'atlar ktlrlı imiş: 

Yagcılık, piyazçılık, koltuk
culuk. 

Orta ogunu t 
Ben bütün medeni gayretime 

ragmen karagöz ve orta oyunu 
gibi iki eski ve bizim malımız 
olan egten eye karşı zaaf gös
terırim. Bu ef!lencelerin bütün 
iptidai zaı-ahirine ragmen iyi
sinde çok derin istihza kıymeti 
vardır. Dün akşam, kimbilir 
kaç seneden beri görmedigı"m 
bir orta oyunu seyretmek iste
dim ve Veznecilerde oyun veren 
bir " Zuhuri " koluna gittim. 
Her şey bundan otuz sene 
eve/ki şekilde idi. Lakin, neden 
bilmem, ayrı ayrı kıymetlerini 
tanıdıf!ım san'atkdrfar eskiden 
olduk/an gibi de/!ildirler, bez
gin ve durgun görünüyorlardı, 
halbuki, halk hem de temiz 
bir seyirci kütlesi bu işi teşci 

ediyc du. Umuyonım ki bu iş 

daha canlı bir hal alsın. 
fELEK 

ez 
•.MUU) t, a~bi tefrika&ı 44 

---.. 
ç ~ 

Galatasaray mektep 
şampiyonasi 

Bu gı 
at on b 

1.ıksim Stadyomunda sa· 
buc k\a muhim atletızm 

67,5 Tecr hesiz 1 - Tevfik 
l\um ka pı , 2 - 'lldıi lıi J fali ç, ,J . 

Yıı:. uf Ke nan Kıımk,pı. 

Hassas gönül 
mu:kl\k, 1a rı yapılacaktır. Bu mü .. 
s bakalar Ga latasaray Mektep Şam
pıyonas. fina!leridir. 

67,5 TecrUbeli birinci : Saim 
hey Kumkapı, 2 · Yusuf bey As
keri -..H ll rt \"l. 

Ondan ayrılalı Uç sene oluyor 
• evgill LuluL Menck~c kokan, 

sarışın bir demet lir gibl)dL 
Luluyu zannederim k ı heplnlı 

tanırsınız. ince, narin bir v ucut; 
zelı.l fakat ma um iki e!A gl\z; 
uzun '4Çiar, siyah dre çoraplar. 
ayaklarında şıpşıp terlikler .• 

Tahta bir kafe<te, cinı bir 
verdi; kanarya ... 

Lulu evela çoraplarının rcngi
nı degiştlrdl., ten rengi 90rap giy

meğe başladı, sonra ııaçlarını ket
ti, daha sonra gözlerinin zckA<ını 

söndüdür ve safiyetine nihayet 
dudaklarını boyadı: 

- Para! dedi. 

- Yok! cevabını verdim. 

Hassas gönülliı Lulu!.. Para
sızlı~a tahammlil edemedi, ede
mezdi. edeme} ccekti .. 

Hassas gönüllü LuluL Bana 
acıyarak, birRz aıtlayarak, benden 
ayrıldı ... 
Luluyu tanıdınız değil mi? .. Ona 
hergıJn yollarda te>adUf edlyor
<unuz. 

.\k<amları kaldırımlarda dola
şıyor, geceleri barlarda şakı or .. 

Lulu, dUn beni görmeye geldi. 
Her zamanki gibi, e kisi gibi, 

şapkasını gerldonun iisttindeki 
kuçuk lambanın abajuruna tak
n_ Eldivenlerini masanın a.ınna 

fırlatn. Yerdeki pufun ü tlinde 
oturdu ve 1 pek çoraplarını 

daha iyi göstermek için, çtncsinl 
dizlerine dayadı. .. 

Hakkı vardı Lulunun. Benim 
zamanımda, söyledim ya, sol.akta 
siyah ten çorap giyiyor, evde 
çorapsız dola,ıyordu ... 

Sabık ~evdalım çok değişme
miş._ Yalnız saçları sarı deRil 
artık- Bin bir türlü boyadan, 
saçiarı kizıl bir renk almış ... 
Ensesi de nraşlı ... 

- Sen ihtiyarlamışsın! 

llU~Ô-~nM 
Nerde bu bolluk? 

DaJrın bir biletçi idi. Ya1'·1t 
işi dalgınlığa vuruyordu.Evvela 
bir kaç ki, inin ayaıına bastı , 
sonra da para bozayım derken 
çantasındaki ufaklıkları yerlere 
dllktu. O sırada avucunu açmış 
verdiği paranın Usttlntl bckllyen 
bir mD~terl ıordu: 

Hanlya bizim 60 para?. 
- Acele ctıne beyim, vere

ceğizi ... 
Aradan bir dakika ır:eçd 

ıeçmedl, mUşterl tekrar ıordu: 
- Hani bizim 60 para? .• 
- Sabret beyim vereceğiz •. , 
Ve mu teri sabretti, Sabretti 

ıma, ber ıabrıo bir badıll var· 
dır. Biletçinın avucu yüzlerce 
nikel para ile dolduğunu görll-

ihtiyarladım ya . 'i~kaklarım 
~nlkonu ağardı .• Saçlarım nede 
ahı yerden bay.v.Jandı, ...akla
mak ihtimali yok . Ve asıl tu
hafı, lbdyıırladığım.ı, en lsteme
dl~m zamanlarda, en lstemedl
~m klm~elet görüyor. 

Lulu d11., nraş)ı ensesi. kızıl 
saçlariyle, inadına glizelleşmi!j.. 

Belinden kemer almak için kol
larım kıvıslanıyor ... 

Ama hayırf .. [,ulu bup:ün bt:nl 

bir d0<>t gibi ziyaıet edlvor ... 

Bir çekmeyı açnm, şeker çı

kardım. Biraz bayattı amı , ne 
yapayım_ Onı .tgara da ikram 

ettim. 

-Yalnız çok canın sıkılıyor mu'/ 

Hiç sıkılmıyor Lulu .• 
- Beni diı~ıinüyor mu.un? 

Duşiınnılıyorum Lulu. Ça
hşıyorum, vazıyonım ... 

:\!asanın Ustilnü dolduran kl· 
ğıtları gö terdim. 

Bitmek ıizere bir roman ha· 

z:ırlanuş bir iki hlkAye: kanav~st 

çizilmiş fıkra mevzuu ... 
- ra bu nedir?. 

"Bu,, nefis bir çcrccvt içın · 

de Lulunun re,mil 

Güzel btr resim. 
Bütun yazılarımı bu resmın 

önünde yazdım... Her yazdıjtımı 
onun lçtn yazdım •. 

- Olmaz yavrum; artık e<kl 
Lulu senin için olmüştür. 

Burada benden hlç bir eser 
kıılmıyacaktı. .. Bana vadetmlştin ... 
Neden sözünde durmadınY.. 

1 .ulu, resmini alıp gitti ... Ha~· 
sas gönüllü kadın ... 

... Gene gündeliği doğrult

muştu: Çerçeve hiç olmaz.<a 5 
lira eder. 

Nakleden 

SelAmi izzet 

ace artık sabrı filan taştı : 
Yahu, dedi, daba mı bek· 

llyeccğiz? 

Biletçi elini dizine vurdu: 
- Pardon vallahi ... 
Fakat parayı yine ''ermedi. 
MDşterl artık iniyordu. Gc.z 

&llz:e gcldller: 
- Han :ya para .. 
- Pardon vallahi .• 
Bu sefer iyiden iyi kızdı: 

- Yooo .. ded!, bir pardona 
60 para, oerde bu bolluk? •• 

Kulak misafiri 

Yeni neşriyat 

Ayın tarihi 

Galatasaray kulübünUn atletızm 

şubesir.e mensup gençlerin çoğunu 

Galatasaray lisesindeki atletler te§· 
kil ettiği halde buseneye kadar. sırf 
bu atletlere münhasır bir mektep 
pmpiyona11 yapılmamaktaydı. Ga
lataaaray atletizm ıubeainin musip 

7 .'i Tr,T' ı lıe•.z blrind: f liise
yln bey Heşıkta ~, 2 Kenan Şehap 
bey Haliç 

7!> Tecrııbeli birinci: Halit 
be} llalıç , 2- flavd;ır bey Cs
küda r. 

bır tetebbüıil olmak üzere bu sene \ğırsaklet birinci: Al~ met bey 
ilk defa olarak mektep §aınpiyona 
mliaabakaları ihdas edildi. a<ker, ikinci l»nıan hey Heşikta~. 

3 .5 1929 tarihine miısadif cu-Bu mU..bakaların seçmeleri geçen 
Cuma Kadıköy İttihat Spor çayırın ma gıinü Beyop;lıı Cumhuriyet 
da. dömi-finaller de Salı günU Stad- Halk Fırkasında mükafatlar tevzi 
yomda yapılml§tı. Gerek seçmeler- ed!leceglnden madnly&ya kesp! 
de ve gerek dömi-finallerde gençle- istihkak eden güreşçilerin Saat 
rin göaterdikleri al~ka ve gayret bu 15 de hazır bulunmaları l!zımdır 

yeni 
Soldan sağ11: 
l Beyoğlundı meşhur semt(5) 
.~ - Durgun (5) Bülbülün yeyip 

ıustu~u yemiş (3) 
4 fer.,er ( 4 \ Emrihayrt pıra 

toplamak ( 4) 
5 - istifham (2) b:yibin mq-

hur ıatlm (6) ' 
6 - Adaletperver (4) 
7 - Acele (5) Bir isim (3) 
8 - Cet (3) Hay~ (2) 
9 llcu kınk çivi (6) 

günkü final müsabakaların çok gü- Uu mıısabaka için verilmesi mu- ı ~ e y rı s e t 11 
zel ve hararetli olacağına en büyük klrrer olan kupa en!azla derece 
delidir. BilhaHa Salı günkü müsa- alan KumkRpı kulubtint: Yerilecek- • 
bakalarda G;alataaarayın maruf yüz G ı tir. \1erke7. \ccntası; a atı köprü 
metreciıi Semihin elde ettiği neta-

1 
•ı ba ında . Jleyoğlo 2362 Şube 

yiç bu mevs'm zarfında bu gençten TAV 11. Z..\ 1 lE ~fl 'STAF A acentesı: Mahmudiye Hanı alımla 
çok ıyi dereceler bekliyebileceğimi- lstanbul 274o 
zi göstermektedir. VA lıiradHrleri vapurıı 
Bu günkü müsabakalar program sı- ~lıııılamıı ı Avva\ık Postası 

rasıle şuolardır: 800 metre Gülle Selamet 
atma, 400 metre Disk atma, 1500 me
tre üç adım atlama. 200 metre uzun 
auama, 4xl00 ve 4x400 bayrak koşu

ları. 

Müsabakalar yazdığımız gibi ilk 
defa olmak üzere mektep şampiyo

nası unvanı altında y .... pıla • için 
elde <dilecek derece . d. mek •bin 
ilk ve yeni rekorları olacaktır . Ba
kalım bl' s ref hangi atk t!ere nasip 
olacak> 
Gen~ atletlere muvaffakıyet te

menni eyleriz 

" 'ı porıı 
1 l~ı Pı·rşmbe 

ııııü 1,taııbııl
l:ııı lıaıeket\e 

{Gelibolu yı kkale ve Kör 
fez) ı ~kP ı•lı' ıırn' ıığıa varak 
Ayı a ııra ızııneı vtı avnı ta
nkİe l < t·ıı hula aq1ı>t Pd~ekıir· 
;\fa h:-•ı: mnr.tea t.. ' emi Tavil zade 
Hr:;derk ıi Tdefon' htanbul 2210 

Yarınki maçlar 1 
:ı Nlayı~ IJ21J cnma ıı;Unii icra 

edilecek lik Maçları bervech\ atl -

Al .Ei\IIJAH ZAI >ELEH 
VAPI JRLARI 

Seri, luks karadeniz postuı 
dlr: 

Kadiköyunde 

Topkapı - Kumkapı Saat: 11 

1 akem izzet Rey, Fatih- f.yvp~aat: 

f'lztt Pev, lliUI - Beylerbeyi 
Snııt 14,4!\ Sabih Rey, Üsküdar
\ nordu aat 16,:ıo Sabih Bey, 

Taksim slRdyomunda 

Kuleli - l lalıcı oğlu saat 11 

1 lekem l'dip Bey, vefa - Galata 
snray saat !.3 l laktm ~dahıttin 

l' t y, f'cm.rbahçe · Süleymanlye 
s.!at M,45 Hakem :\khmet Tev
fik Bey, Be~iktaş - Beykoz saat 
1 6,:10 1 lakem Kemal Halim Bey. 

Güreş musabakaları 

~1mcaka Güreş fleı .. etinclen: 
19, 4 929 Cuma günu b~layıp 
26141 929 Cuma glınu biten ~chir 

mııs.ıl:>akalanııın neticesi bervec-

Millet vaporıı 5 
;\Jayıs 

Pazar ~fınii akşamı saat 18 dP 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Cnye, Ordu, Gireson, 
Trabizon, Rize J )'e azimet ve 
(Vakfıkebir, Görele) iskelelerine 
de ogrnyarak avdet edecektir. 

.'.\tuı ·a, a:ll malıali: lstaııbl 
lla ' ıkpazan yeni ticaret han. 
Tr diııı l~tarılıııi 1154 
Dıkkat: Yazıhanemiz 10 

\layıstan itibaren :\leymenet 
hanı alandki mağazaya nakl-
olııucaktır. 

Kiralık ve satılık 
!\]er.bahaya civar, vasi ve hayvan 

lıeslemege mil~ait mandra ve arazi 

hiatid ı. . vardır. Beyop;lunda Opera sineması 
5-l Kilo birinci Mes·ut Üskti- karşı ; ındn şakerci Hacı Bekir üstünde 

dar, 2 Alı Rıza Kumkapı, 3· Ya- üoktor Süreyya Kadri beye mil-

şar bcykr Kumkapı. racaat. 
58 Kilo lıirınci Kemal Kukapı. ---.,..---,1-~-T-A_tıı_l_B_I __ _ 

- 1 1raozon ikinci pastası 
(ANKARA) vapuru 2 Mayı. 

perşembe akşamı Galata nhtı· 

mından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop SAmsun Ünye, 

Fat'a Ordu, Gireson. Trabzon 
Rizeye gidecek ve Of, Trab-
zon. Polathane, Glreson Ordu, 

Fatsa, Samsun, Sinop lneboluy 
uıtrayarak gclecektır. 

• • • t 

ı z mır s ur at post a sı 
( GÜLCEı'\IAL) vapuru 3 

:'viayıs Cuma 14,30 da Galata 
rıhumıudan hareketle Cumarte 
si sabahı lzın1re gidecek ve 
Pazar 14,30 da İzmlrden hare
etle Pazartesi sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur. 

Antalya pos ası 
( lnebolu ) vapuru 5 Mayıs 

Pazar l O da Galata rıhtımından 
hareketle lzmir Külliik Bodrum 
Rados Fethiye Finike Antalyay 
gidecek ve dönüşte mezkOr 

iskelelerle birlikte Andlfll Kalkan 
Sakız Çanakkale Gellboluya 
ııp;rayacaktır. 

Bozcaada postası 
( Antalya ) vapuru 4 Mayıs 

Cumartesi 17 de idare rıhn
mından har~ketlc Gelibolu 
Upsü.i Çanakkale lmroz Boz
caadaya Ridecek ve Çanak
kale Upseki Gelıboluya uğra· 
yarak gelecektir. 

2- Cemal Oataköy, 3- Cafer bey A. EDE uuRG 
Matbuat umum Mtldtlrlllğll Kumkapı. .u 

~aralın dan netredilmekte olan 58 Tecrübeli 1. Ahmet Haliç, Kuronlar (22 ayar) 5 Lıra 

'frrsııne fabrikasında mev
cut takriben yüz adet kapalı 
kapaksız boş makine yağı ve 
saire fıçıları 4 ~layıs 929 ta
rihinde müzayede sarılacaktır. 
Taliplerin o gün saat on alnda 
ernzım müdiriyetine müraca-

Ayın tarlhi. adlı siyasi mecmu- LA tl d;• 1 '/,, 
18 1 1 ildi · ıı d • 5- Bilrhan Üskudar, 3- Talip bey ' • atları. 

Dllnkil bllmec~....ıı 
halledllmlf .,.,...,

Vulıandaa afatı: 
l - Sevimli (5) l!lfl 

elmaslı fey (3) 

(3) 

2 Kı'blr (6) 
3 - lltife (4) BoP 
4 • itirafın ak!;! (5) 
5 - Jlayagı (3, 
6 - ~·cna olmayın C') 
7 katre (5) 
8 l\lqhur nehir (4} 

Q .~zar (61 

latanbul icra dair 
raağaç mezbahasında toP 
elyevm ikametgahı meçhııl 
P<ınayot Kulrulari efendif: 

Ahmet Beyler Andre"' 
ve şürekasının beşyü.ıd . 
aının 13 Nisan 927 den itı.6 
faiz ve 1965 kuruş masaP 
keme ve yüzde on ücrcti\l'C 
s ~ line dair birinci ticaret 

6 ıinden iatihsal eylediği 1 
927 tarih ve 9281235 nu J 
berayı infar dairemize te 

rek namınıza yazılan ve 
yne daveti mutazammın 
barname lkametgAhınıılfl , 
ti hJisebile tebliğ edile -.,,;, 
Jilnen tebligat icrasına 

miştir. Tarihi il§ndan it~ 
yet bir Ay zarfında da 

caatla tesviyesi deyn ııJt 

veya tehiri icrayı mııclP 
ğiniz olduğu takdirde de 
lemediğiniz takdirde i~ 
oluMcağı birinci ihba J,,I 
mına kaim olmak Uzre 1 

anın ac c zcagın m n e-. llutun çeoe tik) 85 " 
leracatla çıkmıştır. Tavaiye Üskiıdar. lleyo~lu ; sokak No $2 cektir. 
ederiz. o:.! Tecrlıbeslz 1- Rüştü Haliç.. ( 'I ıne ' os .,nı t!• C~rhn ~ 
-- - ~~ 

öy hekimi '

yapmak için Prenses le artık ko-,bi ~Ç-enye kaydı. ıc.ıaKar ı.aaı..aı.::.lll ....... n <ı ıcm ıçmı uım .. a yen yo .. tur ... ~evışmıy manıuıuar hıç b~ eeri' 
nuşmadı. Yavaşça sokulup o- - Emme, Emine, beni sal- yaşamak istemiyorum. Kendim en insanların bir çatı altında ya- dmm keşfedeını~arll ,;" 
nun ışık gelen penceresini vur- dırma, bırakma, burada, bu ye- ' için, kendi aşkım için yaşayaca- şamalannda ne kıymet vardır vaşhi, nefis kokU tıY 
du. !çerden birdenbire ışık sön- şil yuvada ölüp gidelim Emine. ğun. Seni de aşkım için yaşata- doktor. . . vayı bir nefes esıııı' 

.- ~-

Burhan Cahlt 
düve hafif bir gürültüden sonra - Olsun Emine, ben hiç bir cağun Emine ... Bak gözlerin - Vadediyorum doktor. Ru- mişlerdi. rııİ 
pencere yan yarıya açıldı Emi- şey istemiyorum, her şeyi unutu yaşarıyor. Ya ben ... Kendimi bumda yeri olmayan bir vücu- lki genç ciğerle~ 

eler içinde, tehlikeler aşan bir : metini tayin ederek yavaş yavaş ne nin titrek sesi haykırdı: yorum, bir dakika, bir gün, bir ze zulmetmiyelim Emine! dun yuvamdaki mevkii benden bu can verici, ha~0yıı 
ımacera kahramanı gibi ağaçlan ! yürümeğe başladı. Derenin ge- - Prenses .. Kim var orada? hafta ... Fakat beraber, yan ya- • • • ayn olacaktır. Fakat senden ay- kremsi havanın edl 
dağlan geride bırakarak vahşi çit yerine gelince köpeğin ismiy Suat Naci onu birdenbire kor na .. Sonu ne ohırba olsun Emi- Onn:ınm gökyüzünü göster- nı hareketi beklerim doktor .. O dit deraguştarlıı ~ 
bir kuş gibi uluyordu. Onu ilk le bir iki kere seslendi. kutmak için sesini çıkarmadı. ne. miyen yüksek ve sık dallı çam İstanbul a gidecek değil mi? Emine, çaıtı 0 tJP. 
defa karşılayan (Prenses) in Hassas ve sadık köpek buse- köpek te yanından .ıyrılmiyor- - O mu, o mu... Onu köy ağaçlan altında, buhran ve hiım Yan yana kökün iki ince dalı engiz kadın~, _d~jjp 
sen uıumaıan oldu. sin yuvaya yabancı bir insana a du. Bu sükut çok sürmedi. Or- kızlarına bırakırsın Emine ... ma ile muazzam bir aşk gecesi gibi birbirinden kuvvet alarak bir yaprak gıbı b ~ 

Suat Naci bu tehlikeyi hiç dü it olmadığını anlamış gibi der- manın ağır sükiltu içinde keskin Ben ele benimkini İstanbulun geçiren iki genç vedalasiyorlar- yUrüyorlardt. Suat Naci genç ka yuvaya girerkell ·ııi 
ııürunemişti. Karanlıkta Emine hal sustu. Ve Suat Naci biraz bir silah sesi c;mladL manşerlerine gönderirimErnine. dı. clının bu kalpten gelen gönül sanevi Şaron nehflgitıİ 
nin bu sadık muhafızıyle anlaş- sonra onun karanlıkta birer sa- Suat Naci kulağının dibinden Biz mes'ut olduktan sonra on- Uzakta, gündüzleri onlara gü .eslemi dinledi, dinledi. Son su- hirafe kahraıtıafll # 
mak imkanı yoktu. Ve hiç şüp- n elmas gibi parlayan gözlerini vızlayıp geçen kurşunun orma- lan düşünmeyiz Emine 1 neşin batışııu gösteren seyrek aline dudaklarnm bütün harare na atlamış, gÜJ1 ~ 
hesiz jandarma kumandanından karşısında buldu. nın derinliklerine doğru dalları, - Anlattun sana Emine, o dallar arasında beliren hafif bir tiyle onun dudaklarında cevap istikamette. a1' doP' 
Tosunun gece gelmiyeceğini ha _Prenses gel bakaynn yapraklan hışırdatrp, çatırdata p~şimden kalkıp gelmiş bir kız. aydınlık sabahııı yaklaştı<Ymı an verdi: cak kasabasına 
ber_al~n _Emine şimdi yuvasına Emine nin sadık köpeği. yuva rak karanlığa saplandığını duy- Aramızda ciddi bir bağ yok ki! !atıyor, doktorun ağaca "bağla- - Evet Emine, o, İstanbul a du. geı:e 
çekilmıştı. nın bu alışkı runisafirini istik- du ve o zaman Emine nin çam Geldiği &~bi pder_. yıp bıraktığı hayvan açlıktan ve gidecek. Suat Naci bu ıitd 

. Dere1 dar geç~tı;n, atl~?'.1P ~: bal etmek ister gibi genç ada- ormanının bu hassas ve ince ka- - Senınkı de oy le. · · Haksız· geceyi açıKta geçirmekten acı Bir kaç kuş ötüşerek dallar- ~~adı~, h=~ ~ 
vı': tarama aşın ıçın, op:g'. mm ayaklarına sürünüyor, üze- dmmm yuvasını müdafaa etme- yere haya~ma k~nşmış. · · Mes' , acı kişneyc:.r. Derenin coşkun su dan dallara uçuyor, yorgun a- bır alcının .• bUti!JI 
baglamak veyahut ona kendim rine tırmanıyordu: sini bilen müthiş i:ıir · kahraman ut etmemış, sem. buraya kapa- lan taze bir şırıltıyle akıp gidi- yakların e:.:dig-i nemli rimenler- hayatında bus. ııı 

• ld - k h 1 3 mı'yle başka bır tanrtmak lazundı. Suat Naci bu _Gel bakalun Prenses hay- o ugunu hJtırladr. Yalvaran mış, ~ş vermemış, ay~t ver: yordu. den &erin, vaşhl bir koku çıkı- ~ 
nun için hayvandan inmek la- dl senin hanımını bulallD'.l ,baka- bir sesle onu çağırdı: ~em.ış. ~yle o.lmasaydı bı.z sevı * * * !yor ... Uzakta ağaçların sey- mıştı. . Şitb 
znn geldiğini anladı. Atım ka- lrm. - Emine, Emine, yal>ancı de şınnıydık Emme? - Bekleyelim, doktor, ben de rekleştiği yol istikametinde doğ İlk deı-sl~\>" ii:d ed' 
ranlrkta ra~gele bir ağaca bağla Ve gcçitin bu müthiş muhafr ğilim, benim. - Tahammül edemem Eıni- seninle beraberim. Fakat he!" mağa başlayan bir güneşin sol- ~dızı olan Acı lJ~d ~ 
d P b 

.. b.. .. ku kul - Doktor? ne . • Ben seni onun kollarında engeli bir hamlede kaldırmak gun ve sog-uk aydınlrg"ı parliyor dıden al~ 1 .• -aril' .A 
r. ren es us utun Ş an- zmı yanma alan Suat Naci dere E ı k go:ı u ....... v - vet. görmeğe tahammül edemem. Se mümkün değil. Ben söz veriyo- du. Gecenin rutubetini emen or- yapra k dınJığ"· 

nuş glbi gittikçe havalarunasını üstündeki köprüyu" bir hamlede G k d b' • 1 • d . .. d d b k k' k . h hl 1 km e a ene; a ın ır sanıy.? çın e nın vucu un an aş asınnı zevk rum ı ya ın vakıtte er şey manın emektarı amur an. çam aş yine 
artırıyordu. geçti. lambasını tekrar yaktı, kapıyı almasına sabredeınem Emine ... kendiliğinden hallolacaktır. lan, dal, çiçek, ot, yaprak ve ta- snnlarnı ~~;,.d-

Suat Naci Emine nin zaif bir Şimdi yuvaya yaklqmışlardı, açtı. Suat Naci gecenin koynun - Olmaz Emine .•• Ben fe-\ - tnanmivormusun •.• Gö- biatm koynundan fıskıran bin den rew .. ., 
~:...---....!::~~~~~~~~~~~~S~u~a~t~N~a~ci~E~mtn.~e!:.ly~e_!bl~r~aU!rpriz~~~dan~~~:!! bl tutam bul t gi,- dekirlık ya .en de f receksin. . Onµıı benim haya- bir kokulu bin · 



't: 

liaşaratı.öldüren bütün 
llıüstahzerat arasında 

1 Şehremaneti ilanla~ 
=-ı. ............. .. 

MiLLiYET PERŞEMBE 2 MAYIS 1929 5 

Fi • d ve Fransa Hariciye nazareti ve Türkiye Şeh-

1 a bl.rı·ncı·ıı· g..._, ı· kazanmış benderliğince resmen tastik edilmiştir. Çünkü 
yar:ı yarıya daha ucuz ve tesiri yüzde yüzdür. 

.. ~.f'LIQ~i~!'line ve_ f!larkl!~.ına dikkat. 
(;üne~ \e hararet ı ·tiklerin düşman landır. KO:\'Tl:\'A:-.'TAL lastlgtnln 
ev>afı dahiliyesi bunlanr. nüfuzundan tamaınile azade kılar 

~ı ______ .,. lMTIHA:\"LAR 41 _____ _ 

.. l':cnthl lisanlarda zaifmisiniz 

Şehremanetinden: 2000 ~aket l günü sa~t 15 te f~ruhtu mukarrer 
lcher paket 200 adet eseri cedıt idi- bu lundugundan talıp olanların yevm 
dı 1000 paket beher paket 200 adet '0 saatı mezkurda daire encümenine 
iızckkerelik kiat 800 paket aı!i çiz ır.üracaatları lazımdır. 

T ürkive Vekill G L S T A V K A N Türkiye için 
u nu:"l! dcpc su: l; tanbulda Bencibara hanında 

ERLİTZ 
'ili beher paket 200 adet 200 paket • • • 
'det 8000 si.ını;er kiiadı 1200 ıışe Pa- Şehremanetinden: Metro mu-
~ğan mavi mı.;rekkep beher ti~e 1/4 rabbaına 350 kuruş kıymet takdir 
ti(o(uk 600 şişe kırmızı mürekkep clunan Fatih yangın yerinde molla 
lllQ şişe istampa mürekkebi 250 ku- Hüseyin mahallesinde kasapbaşı çe
tıı kalem ucu beher kutu 100 adet 100 şmcsinde 322,15 metro murabbaı sa
<ııtu sarı üç beher kutu 72 adet 6000 basındaki 10 Harita numaralı ema
~Urşun kalem timsah marka 800 fa- net mali arsa pazarlıkla satılacaktır. 
>er kurşun kalemi 1200, renklı ka- Taliplerin 5/5/ 929 Pazar günü saat 
•tıı 50000 mektup zarfı 20000 tahri- on beşe kadar levazım müdürlüğüne 
'•tlık zarf 10000 tezkerelik zarf ı;clmelerl. 
;IJQ büyük astarlı zarf 700 büyük ka-

ıarf 500 küçük kaba zarf 1500 ku
'u Çivi raptiye üç boy 400 iğne 200 
~Utu resim çivisi 1300 kalem ı;apı 
00 ':ıağ kalem sapı 2000 mühür mu
ııu 3000 lastik 40 okka zamk 3500 
t :ı; dosya 700 küçük biloknot 300 
'ÜYük biloknot 150 zamk fırçası 3000 
lth.şir 200 tampon 200 istampa 500 

'
0Pye kiadı. 
'<'.,karıda yazılı kırtasiye kapalı 

•tfla münakasaya konulmuştur. Ta

••• 
Şebremanetinden: Metro murab
bama 10 lira kıymet takdir olunan 
Şehremininde ereyli mahallesinin 
1 oplı:apı caddesinde l 77-179 numa
ralı evin istimlakine mütebal.:i ma-
haldan müfrez 201,88 metro murab
baı mahal satılmak için her gün le
vazım müdürlüğüne gelmeleri ve 
teklif mektuplarını da ihale günü o
:.an 28 Mayıs 929 Salı günü saat on 
Leşe kadar mezkfır müdürlüğe ver-

'Plerin şartname almak üzere her meleri. 
•Un ve teklifi havi zarfları da ver • • • 
'leJ, için ihale tarihi olan 27 /5/929 
l'aıartcsi saat 15 ııe kadar levazım 
'llijdürJüğüne gelmeleri 

• • • 
\' eniköy dairesinden: Bebek, 

'<ııirgan. Yeniköy. Tarabya. büyük
ltrc, Yenimahalle, Pazarbaşı. Altın
<ııın. 

llaire hududu dahilinde Balada 
-Ilı.terilen mevkileri muayyen mahal 
:r bir seneden üç seneye kadar de
~., haınamı yapmak üzere pazarlık 
'1ıtetiJe icara raptedileceğinden ta
''P olanların Cumadan mada 1 Ma-
Yı, 929 "h" d . "ba • 'ha tarı ın en ıtı ren yevmı 

.. le olan 9 Mayıs 929 Perşenbe gü
lı1:1., kadar daire encilmenine müra
ı.ı etrneleri il.in olunur. 

• • • 
~ Şehremanetinden: Çırçır yan
~ Yerinde 37 mükerrer numaralı 

){; da 19 sıra numaralı 2,50 metro 
..{Gndc ve 33,93 metro murabbaı 

asındaki emanet mali arsanın met 
~ıu . 

na 500 kuruş kıymet takdır olu-
,"'"ik satılmak için açık müzayedeye 
c~tıı "h" d lı;ı uştur. 28 Mayıs 929 tarı ın e 

ı. 1••i olacaktır. Taliplerin şeraiti 
~'llıek için her gün müzayedeye gir 

k io· "h 1 .. .. "'ın mezkO.r tarı te evazım mu-
\l;ı" ... 
•tıgüne gelmeleri. 

•• • 
l\adıköyünde Hal önünde inşa 

·•lec.,_ . . ı·· 
~ "6. parke ka1l ırım ıçın uzumu 

Soooo adet parke taşı ile 200 
.. ~ltc mikap kumun mübayaası 4 
,. ~· 929 tarihinden itibaren kapalı 
~~ tısu1ı1e ve O gün müddetle mü-

ôlıaya vazed,lmiş olduğundan 
•tııa 

•.-ı, talip olanların 25 Mayıs 929 

1 •ne m<isadif Cumartesı günü sa
S tc Daire encümenine ve §erai· 

.<ıılaına:ı, !!zere heyeti fenniyeye 
'« aatıarı itan olunur. 
s • • • 
·•bre d B"· ··kd ' tnanctin en: uyu ere 

~ t" 11
••inde Çayır sokağındaki Tar 

''•Yı v · ı k . . k .. t~ erı me ıçın açı muzaye-

Adalar dairesinden: Daire am
barında mevcut hurda efya ve de
rıir alat ve edevat aleni müzayede 
ile satılacaktır. Talip olanların 2 
Haziran 929 Pazar günü saat ikide 
daireye müracaatları ilin olunur. 

••• 
Üsküdar dairesinden: Uskü

C..rda Şemsipaşa sahilinde erkek ve 
kadınlara mahsus olmak ve 15 Ha-
ziıana kadar inşa ve ikmal edilmek 
iı'ore yapılacak deniz hamamlarının 
icarı kapalı zarf usulile müzayedeye 
vazzedilmiştir. Zarflar Mayısın yir
mi beşinci Cumartesi günü saat on 
cörtte acıtacaktır. Bir ilıl üç sene 
müddetle talip olanların mezkur gün 
rle daire encümenine ve şeraiti an
lamak için de fen memurluğuna mü-
racaatları. 

• * • 
Eski Alipa,ada 30 metroluk 

Fevzipaşa caddesi üzerinde 11 met
,., yüzünde 21,45 metro murabbaı sa 
basındaki emanet mali ananın metro 
murabbaına 15 lira kıymet takdır 

olunarak satılmak için açık müzaye
deye konmuştur. 28 Mayıs 928 tari
hinde ihalesi olacaktır. Taliplerin 
şa:tnameyi görınek için her gün mü
zayedeye girmek için mezkur tari-
1.te levazım müdürlüğüne gelmeleri. 
Bakırköyünde Taşhan caddesi

yk Yeşilköyde İstanbul caddesinde 
vaki deniz hamamları 2/ 5/ 929 tad
hnden itibaren yirmi gün müddet!., 
kapalı zarf usulile mü.:ayedeye vaz
zcciileceğinden yevmi ihalesi ol:ın 
Z! / 5/ 929 Salı günü saat 15 te mü
-aycdesi icra edileceğinden şeraiti

ni anlamak üzere daire encümeninr 
müracaat olunması ilin olunur. 

• • • 

'I Mektebi sızıSERI ve iYi bir surette kuvvetlen- ı 
---------------- dlrebll1r. müptedi ve müterakki talebe için kurslar 

EMLlK VE EJTIM 81Nil~I ~D~Ht~~~NDEN : ~aç1lıy::;or Adres : Beyoğlu istiklal caddesi 356 ___.. 

Satılık Apartıman ~~!:!i~~!!!~!!.!!! 
1 - lstanbulda Beyo~lunda l\leşrutiyeı mahallesinde mektep sokağında !\leşrutiyet Apanmaru namile marul 

olup Bankamızın batapu mutasarrıf olduğu apartımanın satışı müzayedeye konmuştur. 
2 Müzayede kapalı zarf usulü iledir, ihale 13 Marn 1929 Pazartesi günü Ankarada idare Meclisi huzu-

runda icra olunacaktır. · 
3 - Saon almak istiyenl~r (8400) liralık teminat vermeye mccl-ı urlardır. Bu teminat mekıubu teklif mek· 

tuplariyle beraber ihale gününe yetişmek üzere b!zzat Umum müdürlüğe verilir. Ve yahut taahhütlil olarak posta 
ile gönderilir. 

4 - ihale bedeli ihaleyi müteakip peşindir. 
5 - Talip olanlann lstanbul veya lzmir Şubelerimize ve yahut Umum müdürlüğe müracaatla mufassal 

Şartnamemiz! mütalb etmeleri ve mUzayedeye iştirAk halinde bir lira mukabilinde bir nushasını alıp teklif mek-
tubuna rapıeyletmeleri icap eder. 

lstanbul icra dairesinden: 

il 

1 

' Bat ağrıları 
Aspirin 

komprimeleri 
ne tedavi olunabilir. 

Y11ln1J; km."UlD bancbrollu haklld ,,..,.• 
taıınıı dikkat ve bu nıarkayı musUTCD 

ediniz-

Balatta hacı isa mahallesinin atik 
tahta minare sokağında 256/ 256 ce
dit yarım Balat sokağında 18 numa
ra ile yekdiğerine maklup ma oda 
bir bap dükkanın on üç bin sekiz yüz 
yirmi dört sehim itibarile bin yet
miş iki sehimle yine mahali mezku
run dokuz yüz altmış sehim itibari
le il.:i yüz altmış sehim Çiligiroğlu 
Yekofun borcundan dolayi otuz gün 
müddetle bilmüzayede yüz lira be
del ile talibi ohtesine muvakkaten i
hale edilerek ihalei katiyesi için on 
beş gün müddetle müzayedeye kon
muştur. Hududu bir tarafı haham
haneye ait mahal bir tarafı tahta 
minare caddesile bir tarafı Balat so
kağının noktai iltisakındadır. Dük
kinın zemini tahta döşeli ve asma 
II!erdivenle yukarıya çıkıldıkta bir 
oda bir bela olup tekrar asma mer
divenle tavan arasına çıkılır; deru
nunda diğer bir hissedar Safinaoğ
lu Andonaki efendi müstecirdir. Se
neliği yüz yirmi lira bedel ile Fi 25 
Kanunuevel 928 den 20 Kinunuevel 

•llliımmıııımı•Dı 
~===ı-· . BUyUk 931 tarihine ve bedeli icarının peşi-

nen verilmek suretile konturatosu 

vardır. Elektrik mevcuttur ve yarrm :::::::J e k 
Balat caddesinde demir kepenkli §._tayyare pıyan osu 
kapalı bir kapısı vardır. Mesahası ,..._ 
tahminen yüz yirmi beş arşındır. · 
Kıymeti muhaminesi tamamı üçbin ===!! Keşideler her ayın 11. ndedir 
liradır. Bedeli mezkure yüzde beş · •• •• • 1929 d d 
zamile talip 01an1arın krymeti mu- - 4. uncu keşıde 11 Mayıs a ır 

Darül' aceze müdürlüğünden : 
rakriben 

7000 

7000 

7000 

;ooo 
:'000 
.ıooo 

soııo 

6000 

5000 

7000 

5000 

Cinsi 
I<panak 

Lahana 

Pırasa 

Patlıcan ( orta boy ) · 

Sakız kabağı 
Semiz oru 

Taze çalı fasulyqsı ( Mabacır çalısı alınmaz ) 
Ayşe kadın fasulyası 

Yeşil domates 

Kırmızı domates 

Taze bakla 

Havuç ( hastalar için ) 

Taze bamya ,. ., 

Ebegümeci ,. ,, 

Enginar ,, ., 

Darü!Acezeye tarihi ihaleden itibaren bir sene zarfında muktazl 

balil.da cinsi ve miktarları muharrer on beş kalem sebzenin kapalı 
zarf usuliyle münakasalan 27 mayıs 929 tarihine milsadlf pazarte· 

si günü Saat on dörtte icra edilecektir. taliplerin yüzde ,._.di buçuk 

nlsbetinde teminat il.kçelerlyle milracaatlan ...... 
Bedeli keşfi ( 1697) lira otuz kuruştan ibaret bulunan Darül

kezc erkek hastanesi olan alnncı da renin alt katta ki beş odanın 

zeminlerine Çini konulması kapalı zarf usuliyle S Haziran 929 

tarihine müsadif Perşembe giinü saat ondörtte münakasası icra 

edilecektir. Taliplerin teırıinat akçeleri ve teklifnameleriyle Dari.il-
itcezeyc müracaarlarL 

hamminesinin hisseye musıp mikta- - B •• •• k • k • 
0 rın yüzde onu nisbetinde pey akçe- uyu ı ramı ye. 

sini mustashiben 341 / 1375 No. sila · 45,000 lı"radır 

Dariiltlcezeye tarihi ihaleden itibaren bir sene müddetle ve mU

esseseye teslim şartile hastalar için yevmi elli kiloya ve aceze için de 

alındığı günlerde başkaca seksen kiloya kadar karaman koyun eti

nin kapalı zarf usullyle münakasası 29 mayıs 929 tarihine miisadif 

Pazartesi günü Saat on dörtte icra edilecektir. taliplerin yüzde yedi 11 
.l hucıık nishet'n le teminat nkçeleriyle darü!Acezeye mlıracaarları. 

:: 1 DEFTER
1
SDTAANHLR{ L\'ILIAKYE111.LANATI 1 27 Mayıs 929 tarih dosya numarasi-

yle saat on dörtten on altıya kadar = = İstanbul İcra dairesi müzayede şu- ::::::::3 Ayrıca : 2(},00) 15.CXXl 12,00) 10,!XX) liralık ı:::::::; 

ikramiyeler ve 10.(XX) liralık bir mükafat. ::::3 • -1----------------• hesine bizzat ve bi)vekale müraca-
atları il3.n olunur. , ... 

lfi60 serc~lnde mllesses 

GALAT ADA 
Lazzaro 

Frank o 
Mahdumları ma~azalannda 

Nefis el lslemelerl, Kadın·ı 
iare mahsus çama,ır ve 

ciha~ takırnl"l"' 
. - .... 

= KiRALIK f\AHÇE. Bcşiktaşta Çıragan sarayında havuz mevklinden itfoa-
-- Bu keşidede cem'an: 3,900 g ren tel örgü ile muhat 1,5 dönüm, senelik kirası 15 lira, üç sene mUddctlc, = k k ~ müzayede 16 mayıs 1929 da Defterdarlıkta yapılacaknr, (379) 

= ımıırnillı~iıilliılıffiıımıılliıWlliı~Miımiınm• l~:ı:·:;h:: ~~~.::.~:::. v;.:~.:~ı 
Istanbul liseler mübayaat komisyonundan: Şapka ıardır. Bilhassa ! 
Komisyonumuza merbut leyli lise orta ve muallim mekteblerile ~ 

bunlara mülhak pansiyonların ve prevantoryomun 1 - haziran - 929 al k ld ,.., n son mod 
1 

k ~ 
Bu kere im etme ·re o u6~muz e a yaz ı ! tarihinden l - teşrini evel • 929 tarihine kadar dört aylık ihtiyaçları . al 

olan sade ya~ndan mada bll"umum mekölatile sabun ve hayvanat gııyer hafif ve zarif tavşan tıiyü ş~p~ arımız şayanı tavsiyedir. 
lıı;d ~0nınuştur. 26 Mayıs 929 tad-

ı:. 'halesi olacaktır. Taliplerin 
' l'ııeyı görmek içın her gün ve 
'~te ~•deye girmek için mezkllr ta
\ 

1•vazırn müdürlü~üne gelme-

Şehremanetinden: Fatih yan· 
gın yerinde Aksaray civarında So~
t>.sinin mahallesinde 180 adad 4506, 
4407,4504 harita numaralı arsalar a
rasında 55,21 metro murabbaı salıa

s,ndaki yüssüz Emanet mali arsanır. 
metrosuna 120 kuruş kıymet takdir 
olunarak satılmak için alakadar O· 

!anlar arasında açık müzayedeye k<>n 
nıuş ve 28 Mayıs 929 tarihinde ih• 
ksi mukarrer bulunmuştur. Alaka· 
d.ır olanların şartnameyi görmek i
çin her g!in müzayedeye girmek için 
mezkur tarihte levazım Mü~ürlüğü
ne gelmeleri. 

yemleri ~e 1 ·haziran - 929 tarihinden l - haziran - 930 tarihine İstanbul Sultan 1 lamam !kıncı Vakıf Hanı a!nnda t+J• 
kadar bir senelik sade yağları ve zikrolunan mekteplerle beraber MÜZAYEDE tLE SATIŞ .,. Ihsan Sami ••-• 

Doktor A. KUTiYEL 

~b ••• 
ttıı:ı 

~ ".:ı 
15 

•netinden: Metro murab-
aıı.. l.ıra kıymet takdir olunan 
, nede}{ .. ç 
•ıuı arabaş mahallesının u-
~lc ar •addcsinde 61 eski 57 yeni 
'I ~t numaralı 11,87 metro murab
"'un"" Cediğinin ternamı ve mül
ı.~lc ~ de 7 sehımi pazarlıkla sa-

ı. ttr 1' ı· 
~t gU a ıplerin 5 Mayıs 929 
"ıı llıüd ~Ü saat on beşe kadar leva-

Urlüğüne gelmeleri. 

·~.. . .. 
~t~~ıılı.ı Daireainden: Daire 
ti~ ~~.1 ;ı hır sene için talibine 
huı~ .. Uzere aleni müzayedeye 
ı· ..... Şt 
ı hp,1 ur. 19 Mayıs 1929 da iha-

1te ve ••aktır. İsteyenlerin bu ta-
"'• llaat ıs t .. _. .. • "a.a.t e Udtre encumenıne 

arı ili,, o! nur. 

s~ııı • • • 
•tvad k. lhı • a. 1 deniz banyo ma· 

~ ıc 
~und taotı mukarrer bu-

-, arı taı· 1 
• İh.· ıp o anların Mayı-
"'. et (' 

\ '• • ·Urnartesı ırünü saat 15 
~1 ııcu.,, . 

lı:f\ll enıne müracaatları i-
t. 

libl). *•• 
ır,. . _, 

~do ~'"""n: U k>panında 
l)k tn~lıal PBt in Yeşi, Tu ... 

'•n ~ ;ı,. 2'-• Emlak nu 
• •ı!ı!ı a!ısap hane en-

••• 
Adalar Dairesinden: Biiyük•.· 

dada kumsal mevkii. 
Büyükadada İskele civarında Be 

leöiye gazinosu ittisalinde, 
Büyükadada, Y!irükali mevkii. 
Heybeliadada Abbaspaşa iskel~si 

müntehası. 

Burgazda Belediye mevkii civarın 
CA lı.i kumsal. 
Kınalıada sahil caddesindeki kuı:•

tKı!. 

Yukarda mevkileri gösterilen de
niz banyo mahalleri bir seneden üç 
seneye kadar ayrı ayrı ica'!'.:ı raptı 

aleni surette müzayedey km111 1ınuş

tur. 26 Mayıs 929 Pazar günü saat 
15 te ihalesi yapılacaktır. Talip olan 
tarın teminat akçesile beraber vaktı 
muayyende daire encümenine ve ha 
mamların projesile şeraitini gormek 
isteyenlerin rle her giln daire baş 

fen memurliiğılna müracaatları ilin 
olunur. 

Ferah sinemada 
Hem sinem• hem tivatm komik 

Ce det bey. Me,·kiler 20 localar 100 

Elektirik makineleriyle belsoğuk

luğu, idrar darlığı, ıırostaf, ademiik· 
tidar ve bel gev,ekliği, cilt ile firen
giyi ağrısız tedavi eder • Karaköyde 
Börekci fınnı sırasında N• 34 . 

Tornacı ve tesviyecilere 
Muktedir totnecı ve tesviyeciye 

ihtiyacımız vardır. Taliplerin Sütlü
ccde Karaağaçta Zümre Zade fabri
kasına müracaatlan. 

Aşçı ve lokantacılara 
Karaağaçta Zümre Zade fabrikası 

aşçı dükUnı bilıl icar talibine veri
lecektir. Şeraiti anlamak üzere Per
şembe ve Cumadan muda her giln 
10 dan 16 ya kadar idare müdürlü· 
ğüne müracaatlan. 

Satılık emlak 
Ayasofyada Ahmet Abut efen

di konağı ve büyük varidatlı 
Alemdar sinaması ve arka tara

fındaki kebir arazisi birden gayet 
müsait Hat ile bugünlerde satılı

yor. Görmek lçln içindekilere 

görüşmek lçin her gün öğleden 
sonra lk.ınci vakıf hanında Ferit 
beye müracaat. 

Avukat Avukat 

EBÜL'ULA ve NECATİ 
Beyler yazıbanelemi, Galatada 

.Sigorta Hanı. ndı 4 üncü ır.tt• 
l /2 numeroya nakletmiştir. Telefon: 

nehari orta ve san'at ve imamhatip mekteplerinin kezalik bir sene- Mayısın 3 üncü Cumı günü snat G k k A 
lik muhtelif mahrukan. ayrı ayrı kalmelerle ve kapalı zarf usulile 10 da l\eyoğlandı Şişlide Etfal has- ono o ~1Sl 
münakasaya konulmuştur. Bunlardan Ekmek, sade ve zeytin yağları ta.hanesi sokıgında Eden ıpartımanı- Belsoğukiuğu ve lhtL ~.anna 

2 maralı daireslnd' bulunan karşı pek tesirli ve taze a<ıdır. ile erllrin, mayısın l 9 uncu pazar ve muhtelif erzak Ue süt ve nın nu • 
h l b h müzeyyen eşyalar milzs.yede suretile Dlvanyolu Sultan Mahmut tilr-yoğurt ve ayvan yem erinin, mayısın 23 üncü perşem e ve mu - sarılacaktır. besi karsısında No 

189 
telif mahrukatla gaz ve benzin ve sabunun mayısın 26 ıncı pa7.ar Limon kaplama ve cedit en son 
ve sebzenin de mayısın 29 uncu çarşamba günleri saat on altıda model gayet güzel yatak oda ıakımı. 
ihaleleri icra kılınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak üzre her gün ufak· ve mükemmel asri diğer yatak oda 

komisyon kitabetine ve tekUfnamelerin tevdii lçln de muayyen takımı, som meşeden mamOl müzey-
gün ve saatlarda teminatlarile birlikte komisyonumuzıı müracaatları yen ingiliz büfe, som mavundan 
oi!An lunur. mamôl ingiliz yemek masası, defa 

•••• Beyoğlunun en güzel bahçesi olan •••• PANAROMA 
som mavundan mamOI ampir uslubu 
lngiliz yemek sandalyeleri, meşhur 

Mepl fabrikasından kendi kendine 
açı·ıp kapanan marnn ağacından 

gayet zarif ve bakara kristal takımları 

bahf)eSİ açıldı havi kav a likör, gayet nefis Sevir 
Y vazolan, diğer gale, Çin ve sair 

Cuma gUnUnden itibaren her akfam vazolar, krisıoıı perakende çatat pı-

~ 1 
çaklar, bakara kristal kadehler, hakiki 

M KEMML'L NPE S l 'I saks heykel ve şamdanlar, gayet gü-.... 4!·~· .... fJ b /l/J • • • • ••• zel lake Luikenz salon takımı, ~tık 
-------------:--":"""------------, - !talyı mamOlatı gayet kıymettar oy-

İLAN malı cevizden kütüphane, kristal 
Teminau muvakkata Azım! Asgari 

Qns1 erzak Lira Kuruş Kilo Kilo 
Un 3,000 190,000 125,000 
Sığır eti 1,200 45,000 25,000 
Sade yağ 600 6,000 4,000 
Arpı 1,200 220,000 130,000 

Kilis Hudut Taburunun Hu.ıran 1929 iptidasından Mayıs 1930 gayesine 
kadar bir senelik ihtiyacı olan yukanda cln•I ve mlktan ve teminatı nıu

vakkatuı yazılı dört kalem erzak 1 Mayıs 9ll9 dan itibaren 20 gün müd
detle munıkasayı vazolunmuftur. ihalesi 21 Mayıs 1929 Salı günü saat 9 
da kapalı zarf usullyle icra k,lınacağından şartnameyi görmek isteyenlerin 

-w:aatlan.. ilAn olunur. 
a onlarıı ı 10 a d 

asri yazıhane ve dö ıer koltuk, ıstor
lu klasör, bronz gayet güzel elektrik 
avizeler, Vienna mamô!Atı gayet ZArif 
kadın yızıhanes~ ıonet ve dlger pa
ravanlar, döner kUtüphane, perdeler, 
divar tabaklan, biblolar ve sair 
eşyalar. 

Gayet güzel büyük model "Bilse. 
markalı alman planosu Anadvlu ve 
Acem halılan pey sürenlenlen 100 
de 25 teminat akçesi alınır. Apart
man dahi kiralıktır. 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
YEGANE FIRSAT 

Mayısın 3 üncü cuma ve 5 inci 
pazar günleri sabah saat 1 O da 
Beyoğlunda lsrilclll caddesinde 46 
numaralı Salih ve Mıgırdlç Saoş 

salonunda bulunan bilcümle kımettar 
eşyalar müzayede suretile uıılacaktır. 

Fransız ve Alman mamultn ga
yet güzel lake yatak oda takınılan, 
15rl ve marktri yatak oda takım~ 15 
pa.rçadan mürekkep vlenna mo.ıııulAa 
gayet zarif yemek oda takımı, ingiliz 
ne diğer münferit büfeler, müteaddit 
maroken sandalya ve kanapeler, ve· 
mek masalan, aynalı ve aynasız do
laplar, hakiki fransız marktri dolaplar, 
yazıhane ve bayular, vitrinler, kebir 
sedefli ve bronzlu salon .aad, Sevr, 
blö-blan, Çın ve Japon vazolan 
ve dıuar tabaklan, bronz ıaat takım· 
!ar, mermer ve bronz heykeller, onlk• 
saat ve kolonlar, mozayik salon mı· 
salan, bronz avizeler. Saka çay takı· 
m~ Goblen ve yağlı boya tablolar, 
kanape takımlan, gümüş takımlan, 
portmanmlar, paravanlar, biblolar ve 
sair nefis eşyalar, gayet güzel bir 
Alman piyanosu, Agleon marka 
amerikan org piyanola. Pey sllren• 
!erden yüzde 25 teminat akçesi 

• 



r ırl-larcllde çocuk bayramı merasiminden intibalar .. 

Avrupada tetkikat icra eden Emanet hey'etl 

_ dOn ş~hrlmlze gelmiştir. 

Satılık hane 
Bo~·aziçinde Kaıılıcada iske

leye iki dakika mesafede olup 
Nim yalı gibi ve nezareti fevka
lildeyi haiz gayet kullanışlı yeni 
ve boyalı çifte tulumbalı hama
.nı muş?ımbalı terkos teşkilatı 
ve hiçbir noksanı bulunmayan 
:nıktarı kafi güzel bir çiçek hah 
çesini havi altı odalı hane sati
lıktır. Taliplerin İstanbul Palık 
pazan Maksudiye Hanında 35 
numeroda sahibi Derviş beye 
müracaatları. 

Satış ilanı 
lat. Birinci Tican;:t mahke

mesinden: lstanbulda Riıa P;r;a 
yokiışunda ~vufOglu hanında mu
kim iken 2 Nisan 929 tarihinde ila
"ll iflasıı:a karat verilmiş olan tri-

otaj ve <>Jrapçılık Anonim §irketin 
Je mevcut mevsimlik pamuk ve ipek 
i çorapl~rın pazarlık surctilc satıl
ruasır.a mal:kcmcce karar verilmiş 

lduğunclan toptan ve perakende "u
ıetilc talip olanlann 4. Mayıs 929 
Cumartosi ve acı rakij> eclcn giin
'ud sa.ıt 1D ıJ,ı CMvu•oğlu hanına 

:elmelCTı ilidi ol ur 

(' nakk.alr ulh mahkenıeı-;.inden: 

( "" · kıl ~a ~ekrrd l lacı \'ah yanın 
bir l:;atıl mc. desind n haU firarda 
lduğ · anl~~ıJa;ı im: ozun lskinit karye
ınclcn ! ak~:ı) ) akını Çi is zimmctınde 
şcke·1 • ınc e ııı•ııından alaca~ı olan 
virmı ~ c, lıranın ta ılı ve mt:d~unu 
mc!'ı u~ ın cm\ ;ıh tll , arive i uzt:rinc 
ıcı i.u I· •zin ta tık, hakkındaki da, anın 
11ua ıco old·:ıtu guıde ıUnen tcbliıtata 
~ıtmcn i flltı ı Jcuı etnıedığı hakkında 

r;ıpp k tJrı ıctilı.mş " müddei 
cırnc r- n1.;stcnit hulunan müddtahihin 

tah ı\in' \C haczi mo\zuun te.stLkini 
•alcp , "'' olduğund•n ljbn gıyap 
i:arrnna tıri;ıi teblıj';ındcn itıharen 

on bt:..,. un zarfınd:ı hira.ı etmediği 

takdirde mııamelei k•nunivcnin ifa 
edilccc~ı !l~ıı ıc hu I apraki muha· 
cmcn'·ı '2 \la~ı IJ.HI l'azac· gUnü 
J~t i J tc ıJthııc cdı'1 tcc~i ihhar 

ohın•ır. 

Pertcvniyal Vakufından: Şi~
de İz • Paşa ıokaf nda kain Va
de Ap : tımanrnm J ve 11 numara
daire! r· yirmı gwı mi.ıddetle mü-

ıyc.fcy konu1:nt»t r. Taliplerh 
.v ııı m z3ye<Jc ola:ı lJ Mayıs Pa
ırtesı ~Ü saat onbı ıc kac'ar fst3n 

ıl Ev:<af müdıbv tı 'de Pertevr.i-J 
.ıl Vak ı id~resint: veya encümen 
ura eylemeleri ilan olunur. 

Piyang;o miiduriycrindrn: 
Tabeuırilecek c lan 170,000J adet 

evlenme <'takının 4 5. 929 tarih 
cumarıe ı saar on heşre ı e (7fi000 
adet c\ lenmc ciızd;~ı ve defterleri de 
h ~-<J2l) tarih pazarte ı güPü saat 
on beşte ınunakasalan kra oluna 
oluo;ıcagınd•n t : 'P .ı~ ıca~ları:ı peı 
•kçeleri ile hirlıktc mezkilr gıın ve 
•atlarda 1 İ\•n~o mudurliıgnndc mu 

trşckkil rtıuhayaat kı>mı~y{ırtuno mü-
racaat edem deri tl~n olunur .. 

Bin Söz 
Resim 

Cuma günü Amerlkaya hareket edecek olan Sılıhıye 
vekili Refik Bey dl!n şehrimize geldi. 

Bulgar profesörlerinden mürekkep bir heyet dünkü konvanslyonelle şehrimize 
relmlşlerdfr. Heyet san 1 nl merasimle karşılanmıştır. 

fstanbul Sanayi blrlltl tarafından fırka binasında açılacak yerli malları sergisi 

__ için teşkil edli,...,,,._mlsyon dün topJa'!mlştır 
Kastamonı çocuk bayramı merasimi çok güzel 

olmuştu_ı::_Bu!1.! alt_!n~b~lar. . ..ii' 

-1 

FI,ITOKS 
hamambo •oli:'ini ii!diirü
yor. o ıı~ııı kalıuk""·'·e · 
mulcavl"metıı!L ha)·•·:ı rı
lara llar~ı olan tcc.oiri 

dab" ~al'i ve. kund
lidi- • 

BÜTÜN HAŞARATI ÖLDÜRÜR 

~ 

Sinek, sivrisinek, bit, 
pire, tahtakurusu, ha-' 
mamböceği, karınc'l. 

------~---------1 
KOKUSU GÜZEL VE SIHHIDfR' 

-~-LEKE YAPMAZ 

Maliye vekaletinden: 
(;ümüşhane merkezinin Surda mel'kıinde ve şosa üzerindeki anbırlırda 

mevcut kamrnn otomobil alAt \C ede .. ativle sair maizime 11 4 1)29 tarihinden 
itibaren hır lY zarfında pazarhkla satılmak u.ere müznyedeıe konulmuştur. 
Taliplerin şc'3i~ müfredatı anlam•k için :\!aliye nkAletinc .\nkara, lsıanbul 
ve GürnJh""· defterdarlıklanna mürac30ıJarı. 

Haseki ve Ccrrhpaşa hasranelfrl sinir hastalıkları 
mi.ltchassısı 

SİNİR llEKİ~Iİ ŞOKRÜ IIAZIM 
Qf!Jıetl. Telefon 262~ 

1 

Haydarpaşa Demir 
komisyonundan: 

yollar mubayaat lst. ikinci Ticaret mahkeııı;; 
sinden: İstanbulda Mahmutp•~,ı· 

Aşa~ıda vazıh malzeme pazarlıkla alınacağından taliplerin 6 Mayıs 
'Panarte'i >aat onda komisyonda i<parı l'Ücut etmeleri i!An olunıır. 

1 .\det Kızgın buhar için dökme çelikten kroki<! vıçhile parçası 
450 " Zımpara k~adı hez\i (\luhtelif No) 
100 Kilo Amonyak 
50 
;;o 

100 
200 
100 

1000 
ı fi() 

150 
ıs 

15 
1 
1 
9 

24 
166 

sooıı 

f ,'i() 
~ 

100 

. s 
fi:iO • 
~400 

2:i00 

rso 
4CXJ 

300 
9()() 

7 
1 
1 

3 
'20 

750 
41) 

52 
150 
~()() 

100 
50 
12 
20 

.\det 
Top 
lle~te 

Tabaka 
;\ lctro 

Adet 
Kilo 
Adet 

• 
• 

h:ilo 
Adet 
K•lo 

\lcrm 
.Adet 
J\ilrJ 

\d,t 
.\lmc 

Adet 
Kilo 
Adet 

• 

Kilo 
kilo 
,\det 

• 
• 

\letre 

Adcı 

Kilo 

Demir tel 1 1 ·2 m 'm 
Çelik bilya 6 m. m 
Birinci h•mur kAat 63X9.5 l 4-15 kilo 
~:sericedit khdı (200 tıbakah 
.'\.Tustatil çizgili kaat (200 tab•ka) 
ince sünger kaadı 
Linoleon 2 ve 3 m m 
Bez hortum 80 m m 1 O -
Tek hokka. Hunili, küçük 
<;uhıık katar 
Alman fen dekrrik meclisi 
Kurşun pensi lokması 

T!irk ı·e donanma lıavraj!;ı" 
Pirinç mühür 

12 !elit 

mtıkarrcran 

Abanoz kenarlı ressam gönYe5i 
Pirinç ve l:'ı<tik damga (?vlııhtelif şekilde) 

Dil.el ınotörü için kav k~adı 

!\lanı arulu ma>a telefonu Simens 
J\:c"m" ~tkt.:r 
Eına~·c \'e <aplı kaçarula 
\lıışamiıa cil:lsı 

Adi sün~er 

l.lnrıum A<pirarör için 1 IO m ·m) 
'\di meme karpit 14 liralık için 
\ladeni kolza vaı;ı 

Arap sabunu (A,rupa kristal) 
Yuvarlak. ya«ı haşlı demir perçin çivisi (Muhtelif m/m) 

1 

Ampul Edison ye Bayoner 
Kordon tel (2 1

., 11 , 2 mm, 
Bcrı:man borusu 9 m. m 

" boru dirsegi ve kraşesi 11 m.'m 
Yuvarlak başlı pirinç madeni vida (\lııhtelif m m) 
Dört köşe ıisr haskı 
Yuvarlak kösele taşt 200 m'm 
Yangın h•ltssı 

nuz fereze haşlı demir 
Gres yai';ı 

Ahşap tampan burnr 
Mavi kırmızı kalem 
Buşın füzip!e 20 Amper 
Bergman borusu 11 m.'m 
Kalbur teli Muhtelif eb'at 

a!';aç vida<ı (20' •<'2.7) 

Kinley lamba>ı rnporizatörü 
Küçük 1'tampa mor renkte. 
Harita nrnij!;i (ispirtolu) 

Marangozlara ispirrto 
ispirtolu içkiler inhisarı lstanbul başmüdi.lrlütünden: 

;\larango:ı: \'e ;\lohilycd c~nafrna hir suhulet olmak iizcrc 2500 
gramlık ~işekr içinde vc·bchc[ ~i~e _2±_0 kuru~ fiatla yalnıx metelin 
ile tJğyir cdilmi~ ıı~:YA/, Rl·(;\'Ki.l kaminito i'pirt<ı,u ihza_r edilmi~ 
oldugundaf) ;\IAR,\._'C:OZ TEZf.:ı::RESl:\l -hamil olan esnafın 1 liida

vendıg;dr hanlndakl SA'l1$ SUBESINE milıt.ı:antları ilin olııllur. 

İrfaniye çarşısında manifatura ti dİ' 
retile müştagil Kalpakçiyan cfet1 P 

· 'bar• nin 1 Mayıs 1929 tarihinden ıtı •. ,. 
ilanı iflasına ve mesalihi iflasıY,. 
nin rüyet ve tesviyesi zımnında .,. 

zayı mahkemeden CeUil Fuat ııe;:~ 
Jorj Komiser Avukat Rifat ve 'fi' 
ha beylerin muvakkat sendik ıar• ~j 
lerine ve mağazasiyle depoların~' )it 
emvali tüccariye ve eşyayi zaide• f1-" 
ytiyesinin temhirinc ve evraku d~di• 
tirinin celbine ve kefaleti mu': ~ 
ka irae edemediği taktirde haP'~~· 
tevkifine ve hu baptaki kararın raf 
vakkatcn icrasına mahkemece ~ti' 
V!'<ilmiş olduğundan kanunn~•~ı• 
c.arcttin yüzyetmiŞinci macldcsı ~ 
übincc da.imi sendikleri intih~~~ 
• . b f1 ,, 
lımmak üzre esh<ıbı matlu u . oP 

bin üçyüz yirmi dokuz seııe 5• 
0

p• 

sekiziİlci Cumartesi gilnü sa~t jf(g 

clört raddelerinde mahkemen•" ,ııı'' 
r9uamela.trna mahsus odasına g 
1e~i lüzumu i1an olunur. ~ 

• . • . . hkeııı'" 
lst. Bırıncı Tıcaret nıa harı~ 

sinden: Gala tada Mincrva . 11 il' ' . '! ıJ<C 
mukim ve ticaretle müştegı 1ot! 
l.lsına hüküm olunmu~ olan. -~••'· 

• fJaSlı ~ 
Papa efendinin hususatı 1 da .~ 

. · · ınnırı s~ 
ııın rüyet ve. tesvıyest zı . dile t . 

kat Yaşua efendi asaleten sı"rvıafl~'. 
yiiı kılınmış olduğundan 13~1• 

g, 1 o -"" 
merkum zimmetinde alaca "e 'P'. 

. t99 d~· 
ı-ın kanunnamei ticarctın kİıci 
cü maddeleri nucibiııcc ıab rcrı zD 
yun için tarihi ilandan itıb3 ~~eti" 

(11••· a~· 
gün zarfında scnedatını . ve ı'1 j 

katibine teslim eylemeler• nr• . 
. . dıtSO tfl 

detı mezki'lre hıtamU1 a cu[ll .... " 
günde yani 25 Mayıs 929 ·rıd• 

• "ol•'' .,,.
Z6 Pazar 27 Pazartesı gu ab~' od' 
saat 14 tc Birinci ticaret ı?l1150s ·p 
sinde ifla_s muamcli1tına rııa ,e11es• ~ 

B mu"3 ıı• sına gelerek sindik · yt ve rt' 
de alacaklarını ispat ve k~ rıı<•~O 11' 
.k . 1 . müddeti c•~ tı etırme erı ve 

11 
ah1 1ıU rie ispatı vücut edemeye kCırııt1 

lar hakkında kanunu meı •"'el 
r'k ıı mu cu maddesine tev 1 3 

l·ınacağı i13.n olunı.ır. - ,,,,,,,,,,/" 

-------:-.- kiifıı 
. lık atılık Kıra ve .s . aıfl 0ı 

B" "k Adada Nız 111 '• uyu 50ıcıı 
9

11 
desinde Sıvacı_ Has~r'.:ıık ve ~eti 
g numerolu ko~k kı Eks;dıı e 
Iıktır. Dellal Ko~o 
diye müracaat. 


