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hizmetlerinin 
tenzili 

1 -·-~tilenı· b ·· k" d · ış ve ugun u me enıye-

Ekmeği ucuzlatmak için yeni ve mühim teşebbüsler var .. --'<ap veşartlarına uymağa çalış· 
~ . . 

r cemıyet hayatının en muğ-
"Phelerindcn biride devlet teş

, ~~ idaresidir. İstikrar ve şabsi 
Us kudreti itibarile müterakki 

"1trlıalcye vasıl olan cemiyetler
.,,,·ıus; teşkilat az çok devlet kuv
ı ırı. noksan ve ihmallerini te-
•debilir. Fakat henüz bu teka
dcv-rcsinc vası 1 olmıyan ve ce

~~·· hayatında her türlü ihtiyaca 
1. Ul edecek iktisadi ve ıçtimai 
'!atı iıe kuvvetli bir istikrar te· 
•ıııiyen milletlerde, devlet hiz. 

·• vazıfeleri daha ziyade ehem· 
"•~•nır. İçtimai ve iktisadi 

tı k ı · uvvct ı oJmıyan ve b !tları 

'11cndirnıek iç111 inkılaplar ya· , 
~llılcketlerde uzun bırmuddet 

r •ey devletten beklenir. BL 
'lıcnıleketlerdc, ancak devlet 
.tlerindeki istikrar vas. tasiJe

•ı C• • h • d b' . 'k 

Dün Amerlkaya harel;et dell Sıhhiye vekili Refik Bey 
teşyie gelelller ara.<Jınde ... 

'tt ... rnıyct ayatın a ır ıstı -
l>ıınine çalışılır,. ve gene dev
teşebbüs kudreti ile, merkez. 
~Uhite doğru vatandasların te· 

·, 
8 

Ve faaliyet kuvvetl;ri uyan
ır. 

~'1•t h · t ·r ı · · 

Meınlekefiınizin sıhhati iyi~ir .. 
t' ızmc ve vazı e ~rının, ce 
~n, ihtiyaçları ile mütenasip 
tctt~ tanzim edilebilmesi için 1 

1 
~Şkılat ve sonrada ihtisas ve 
'•t h 1 . . . "b 

Halk sıhhatının teşkilatı 
esasiyesi hazırlandı 

~ cep e erının nazarı ıtı a-
!lıası llizımgelir. Devlet teş· 

ı,'n Yüksek organlan, her mem 
. •n büyük bir ehemmiyet ve 
1 l°etı · ' ~ e ılk evci tanzım olun-

' Sonra ruh ve direktifini bun 
1tıı •lacak olan idare mekaniznıa-

111k edilir. Filiyatta halka te 
~. 

'ti ll hu mekanizmanın ehem-
:•ha büyüktür. Devletin doğ· 
0ılruya fertlerle temasta bu'• ,_ !~ılatr bozuk olur. Ve ağır 

r-devlet kuvvctınin en mühim 
ndan biri olan halk muhab
~~n.Patisi zaılıcr, ve devlet 

t •dığimi:ı: terbiye ve tes: r 
1 de .. 
t' •tıınatsı21ığın hus le ge· 
ti• 'llenn ceryanlar onünde so-

'Cr B "h d ılt · unun ıçın er şey en 
~ı.t 

lı teşkilatının halka tema•· ,:•n kısımları gerekkemiyet 
~t keyfiyet itıbarile tanzim 

~ tı oı 

"•tı unrnaJıdır. 
'"e 'h 1 \• ı tiyaca muvafık bir teş-
•ıner y ı sahadakı kıymeti, hiç 

~ ııı;.0~tur ki onu harekete geti· 
<ıı,ı ı: ."e ellerin ihtisas ve çalış 
. 'cı, il .. . . B 
ıı. ltı e muterwsıptır. ura-

b~lıı •ınur cephesine, intikal et-
·~ içınuyoruz. Bizde memleketi· 
· lı111 ftrnai vaziyeti itibarile me-
ıı ının eh . . d'" 
~td em~ıyetı ıger mem 

"1ıt. :n. da!ıa başka bir mahiyeti 
4 lırk· "er ıyede memur sınıfı, 

~ı teş:~nıfın hemen yüzde dok-

\
. ''nıf 11 eder. Bu itibarla me· 

•tıııı. 
de·· Yalnız devlet hizmet-

~h &ıl, memleketin bütün iç-<; ,.,, 
t~, nda tesir ve nufuzu çok 

n; 'lı·?c"ietin müstakbel idare-
... 

1 1ctin " t kb J •• "'ıı L rnus a e munev-
ı ' '~sc . 

t rıyeti azimesi itibari-•.1 b 
"ahı u sınıftır. Memleketin 
' 1 lıenı 
•tııı k en hemen bu sınıfa 
'et c ledır BLJ noktai nazar 
ıf, "e milletin istiıcbali, me· 

•ıınnı. 
•lak lıkadJcrot ile çok ya 

, onııadardrr, Çunkü cemiyc 
, ~fl dn maddi ve manevi ac

ı "1 <le~· 1'Cek kuvvetler henüz 
• hı, •1 dir. 

..,,,.. llıüJaııa 1 . . .,, , za ara bınaendır 

·~ <a%nunu .. . d • 
i1 !l:>.,a • ınustenıt ol ugu 

. , . rııe Pek "h' b' ·ırq. • mu ını ır ıs-
tı · • 0 larak 

~i~ııı tclakketmckteyiz. 
~ •tler· h· •ne el atnııs olan-

ı ·~ınet. . . 
~l'>ıa 1 •fadan başka kay-

tıı b İllak 1 
~•n . azınıdır. Devlet iş. 

~tı~ " llirctle tanzim veifa .ı 
ı t •n b" 

• ~· 1 "Yuk İstihsal kud. 
'•k • •der B 

Par · u hususta sar-
11. . a elde d' 
~ t,e h· e ılccek netice· 

lıg, 
1

~ Sayılır. Para ve mal 
ı k Yaşı Yan b. 

Olay b' ır millet için 
• 'ıJ • İf( ır §ey r Asıl bir mil 

~·~-~-•!, liadakat •L"k 
~-~ ' .uııct , va-

lıaı lltv ,· • • 
rı ve ı ·tımai a-
da, lllill tı 

••ıy . e c :ı t~ZJ'· 
ı •tsızrk 
. <ıı~ 1 ve : ubalilık 

1 ~ ~ lthiik .. 
~ ·~ bir ıı·· e Yuz gosterir. 
. h Ukunı t" • tr , e ın ılk va .. 

Urcuc b 
una mani ol .. 

Dün Amerikaya hareket eden Refik Bey 
orada bütün sıhhat işlerini tetkik edecek 

4nıerlkaya gidecek olan Sıhhiye vekili Refik Bey, 
vekalet hıfzıssıhlıa miidürii Asım Beyle birlikte dünkü 
Semplon ekspresile hareket etmiştir. 

Vekil Bey, kendilerini teşyi için Sirkeci garına gelen 
zevat ile 20 dakika kadar görüşmüştür. Bunlaı· arasında 
Vail vekili Bey, .Merkez kumandanı Emin Paşa Istanbul 
meb'usu ve Hüseyin, ı\\. 1'\ubadele komisyonundan Nebil 
Emanet muavini Hamit Beyler , Etıbba muhadenet, 
Hllallahmer, Diş tabipleri Eczacılar ve Tıp talebe cemiyetleri 
mümec; llleı:i doktorlar ve Amerika sefareti Jnilstcşıırı \1 
"Ayevls., de bulunuyordu. Refik Bey, M. "Ayevls" le ' 
rlka seyahatı etrafında görüşmüş ve Hamburg tarlklle 
Neyorka gldecetlnl söylemiştir. 

Tren hareket ederken, Tıp talebesi tarafından vekil 
Beye bir buket verllmlş ve bir polls müfrezesi resmi selamı 
ifa etmiştir. 

Amerikanın sıhhi teşkilatı 

Refik bey dün bir muharrlrlmlze. demiştir ki: 
"Rokfeller. müessesesinin davet ile Amerika devletinin sıhhi teşkilıl

tını it/kike gidiyorum. Üç ay devam edecek olan bu seyahat esnasmda 
Amerikanın 18 şehrinde e11 ufak kliyden en bilyilk şehir teşkilatı sıhhı
yesine kadar Devlet ve belediye/ere ait biltiln milessesatı ziyaret edeceğim. 
Floridadaki sıtma milcadelesini yakından göreceğim. Avdetimde Lo11dran111 
mUtssesatı sıhlııyesini ziyaret edectifim. 

Memleketimizin umumi sıhhalz 
• 

Vaziyeti sıbhlyemiz şayanı memnuniyettir. Fakat bu,hlç hastalık 
yok demek değildir. Teşkilatı sıhhiyesl en mükemmel olan 

memleketlerde blle bizde görUlen münferit vak'alar mevcuttur, 

Çocuk vefiyatı çok değil 

S on yapılan istatistiklere göre TUrkiyede ç cuk vefiyatı şeraiti 
sıhhlyesl en fena zannedilen mıntaklarda bile yüzde on beşi 

geçmemektedir. Hiç bir fenni esasa istinat etmlyen kuru iddialar 
bu suretle kat'iyen tekzip edilmiş oluyor .• 

VEREl\I l\flJCADELESl NASIL OLACAK? 

Şimdiye kadar Vekaletin büt
çe.inde veremle mücadele faslı 
yoktu. Bu seneki bütçeye verem 
mücadelesi için • 60,000) lira 
kadar tahsisat konmuştur. Bu
nunla bilhassa Anadoiunun bO

yUk şehirlerinde verem dlspan. 
serleri açılacaktır. Bu sureİie 

vekaietln altı yedi se"eden beri 
sıtma, frengi ve traboma karşı 
takip etmekte olduğu muayyen 
programı bir kadem daha ilerl
lemfş olmaktadır. Sair hasta
lıklarla mücadeleyi tezyit ede· 

cetiz. Memleketimizde sıtma, 

frengi ve trahom çok azalmıştır. 

Halk sıhhatinin teşkilatı esasiyesi 

B UyUk Millet meclisi Sıhhiye 
encümeni tarafından bazı 

tadilatla kabul edilmiş olan 
yen! Hıfzıssıha kanunu halk 
sıhhatinin bir teşkillıtı e&ıtsfyeal 
mahiyetindedir, 

Bu kanun, Halkın hayatına, 
sfhhatlne, gıdasına, meske

nine, çocuk ve gençlik hıfzıs~i· 

hasına, fuhuşla mııcadeleye, muh· 
telif devlet ve halk teşkilatının 
vazifedar olduğu sıhhi işlere, 
mesai hıfzıssfhasına ait bUtun 
fenni mevzuatı ve buğUnkU 
dünya telakkisine nazaren ka· 
bul edilmiş olan esasları muh
tevi bulunmaktadır, 

Ecza tarifesi 

Hazirandan &onra bir kilmiı
yon toplanarak ilaç flatları 

tarifesini hazırlayacaktır. 
Tabedilmekte olan yeni Türk 

DUsturUledv!yesl (yani kodeks) 

ı930 haziranı iptidasından ltf. 

haren tatbik olunacaktır, 

::!~:~/:, D~ ;i~ç?~=~~,:r · · Pa~alılıiın f ahlifi çareleri 
______ Bogazıçıne gıttıler . Ekmek 

:Maksadın temini için Bu sene yazın şiddetli 
bir ihtısas encÜml!ni olacağı söyleniyor 

toplanacak 
• 

DUn TUrkocnğında yerli mal· 
farı kullanma için bir içtima 
yapıldı. 

Bu içtmaa şehrimiz fabrilıalar 
ve sanayi erbabı lle iktisat mU· 
tehııssısları 'ştlrak etmfşlerclr. 

Ocak hey'ctlııdeo Arif Rliştu 
Bey içtimaı küşat ederek hey'· 
eti umuıniyenin verecegi karar
lara Ocağın müzahir l'lacağını 
bildirdi .. 

· fferke.~ izahat verecek 
içtimada her şube! san'at 

erbabının kendi sanatının mem· 
leket dahilinde ne derece te· 
kemmUl ettiği ve ihtiyacı ne 
mertebeye kadar temin ettiği 

hakkında izahat vermesi takar· 
rUr etti. 

Dericilik ne halde? 
ilk söz alan dericilerden bir 

zat dericilik hakkında şu iza-
hatı verdi: ı 

- BuğUn memleketimize ha
riçten deri girmemektedir. 

Ruğan gibi en nazik derilc r 
de burada yapılmat;a başlanmı· 
ştır. Vidala vaketa da yapıl· 
maktadır. 

Şehrimizde 25 deri fabrikası 
vardır ve ihtiyacı temin etmek· 
tedlr. 

Bir kuş tUyll fajırikası sahi
bi de ihtiyaç temfq olunduktan 
sonra harice de iliracat yapıl· 
dığını söyledi. 

Kunmşçllaruı fikri 
Mer.sucatçıları!an bir zat bir 

suale cevaben )lt:rll men ucatı 
şöyle tasıılf etti· 

- Mensucr ııı;n ilçe ayıra· 
blllrlz: 

1-Bfitun ı.,. :v;ıoı ıptıdaiyesl 
ve imali dahilde olanlar; 2· Ya· 
pağısı hariçten gelen kumaşlar; 

3· lpllllği hariç ten gelen kumaşlar. 

Kredi meselesi 
içtimada kredi meselesi de 

Dfinkil içlimııda bul1111011/ı1r 

mevzubahfs oldu ve bu hususa 
geleck içtimalarda devam edil
mesine karar verlldl. 

İhtisas encümeni 
Neticede bir ihtisas encümeni 

intihap edilerek içtiıııaa nihayet 
verildi • 

Bu encümen yerli malların 
surumu için bir rapor hazırla· 

yacaktır. -------Zepelin gene uçtu 
Frledrlchshafen, 2 (A.A)

Graf Zeplin balonu Avustur
ya .üzerinde kısa bir cevelan 
yaptıktan sonra üssülharekc
slne avdet etmiştir. 

Sokaklarıll sulanması 

Geçen sene , yazın sokaklar 
sulanamamış ve lstanbul 

toz duman içinde kalmıştı. 
Emanet bu sene 1 SMayıstan 

itibaren sokak ve caddeleri 
sulatacaktır. 

Sulamada Hazirılna kadar 
eski arı.zözlerden istifade ed!· 
ıecek, sonra yeni arazözler ge
leceğlnden onlarla sulanacaktır. 

l(öprll günde iki defa sula· 
nacaktır. 

Daha bir hafta evellne ka
dar oldukça serin giden hava-

.,. , !ar birden 
.J ~ 
' bire dön· 

muş, sıcak

lar başla· 
ınıştır. Bir 
iki gündür 
geceleri bi
le çok sı

cak olmak· 
ta hararet 
ı4- ı !i dere
ceyi bul· 
maktadır. 

GUndUzlerf ise de sıcak 30 
dereceden aşağı düşmemektedir. 
Dun gene epfce sıcak olmuş 

bunalan halk cumadan istifade 
ederek akın akın Boğaziçine 

ve Adalara koşmuştur. 
Bu sene yazın çok sıcak ge· 

çeceği tahmin olunmaktadır. 

· TürkiJe ~ f ransa 
Müzekerat 

bilmek 
üzredir 
Fransız sc 

faretl ateşe
mlllterı l(olo· 
nel Saro dün 
An karadan 
şehrimize gel
miştir. 

Türk-Fran-~-
sız müzake- Knlonel Saro 
ratı bilmek üzredir. 

Fra11sada yakalanan 
casuslar 

Strasbourg, 3 (A.A.) -
Devlet atölyesinden yeni 
çıkmış olan fransız silahının 
.aslağını ve ya bazı kısım· 
!arını ele geçlrmeğe teşebbüs 
eden ve birisi Alman olan 
iki şahıs tevkif edilmiştir. 

Mevkuflar ltlrafatta bulun
muşlardır. 

---++<H+·---

Yarın bayram 
ilk mektepler yarın 

tatil edecekler --· 
Varın J\1ekteplifer bayramı

dır. Bu münasebetle ilk mek
teplerde dersler tatil edilecek 
ve telebeler mekteplerine yakın 
olan müsamere yerlerinde kır 
gezintileri ve eyienceler tertip 
edeceklerdir. 

Jarını ~ekleJin~ ! 
Mektepliler 

müsabakası 
Birinci haftanın en mühim 

haberine alt Ankara, rstanbuı 
ve bUtUn Anadolu mekteplerin
den aldığımız yazılardan han· 
gislnfn kazandıgını yarın ilan 
edeceğiz. 

ikinci haftaya alt mektupları 
:ı Mayısa kadar kabul ediyoruz. 

Meb,us ·Hüse
yin Beyin 
tetkikatı ----Ekmek ucuzlatıla

bilir. Hüseyin Beyin . 
mühim beyanatı 

Şehrimizde ekmek 
nıeselesi ve umumiyet
le hayal pahalılığının 
!ahfifi çareleri hak
kında letklkatta bulu
nan lstanbul meb'usrı 
Hüseyin Bey diin ak
şam Allkaraya gitmiş
tir. 

Sehre manetl ~r kanının 
itirazlarına rağmen bilhassa 
ekmek flatının ehemmiyetli 
surette indir llebllc:ceğ inde 
ısrar eden Hüseyin Bey dün 

bir muharrlrlmlze demlştlrkl: 

- lstanbulda yaptığım 
son tetkikat narhın yanlış 
hesaba istinaden tayin edil
diğini göstermektedir. Anka
rada meb'us arkadaşlarımla 

görüştükten sonra bu husus 
ta hazırladığım notlar alaka
dar makamata tevdi ederek 
lazımgelen teşebbilsatta bu· 
lunacağım. 

En1111ıetln saliilılyeJ/ yoksa .. 
Emanet, hayat pahalılığı 

ile esaslı surette mücadele 
için salahiyetini kafi addet
mlyorsa bu bapta yapacağı 
şeylere dair bir program 
yaptıktan sonra icap eden 
tedablrln ittihazı muvafık 
olacağı kanaatindeyim. 

Hayat pahalılığını tahfif 
imkansız değıldlr., 

15 kuruşa inebilir 
Mütehassısların hesaba

tına nazaran bazı fuzuli 
masraflar kaldırılmak şartlle 
ekmek flatını 15 kuruşa 
indirmek kabildir. 

Diğer taraftan yakında çı

• J 

zırlanarak iktisat vekaletine. 
gönderilmiştir. 

lstanbul meb'usları da bu 
mesele ile meşgul olmakta
dır. 

Halk unu halitası 

Bir nevi ekmek imali !çir. 
detlrmenlerln istihsale mec
bur tutulacağı unun hali· 
tası tespit olunmuştur. 

Et ucuzlamlyacak mı? 

Et flatlarını indirmek 
için muvakkaten koyun 
ihracatının menedilmesi 
muvafık görülmektedir. 

Münir Beyin 
cenazesi 

Matbuatın en emektar bir 
uzvu olan ıt1Unir Beyin ö!Umlln 
dUn teessllrle haber vermiştik. 

Merhumun cenazesi dlln sııııt 
on Uçto Samatyadakf hanesin
den kaldırılarak Vcdlkuledekl 
aile Makberlne defnedllıniştlr. 

Cenaze merasiminde merhıı· 
mu sevenler, akrabası ve mat· 
buat erkanı hazır bulunmuştur. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

ı - Tı..irUye Ita1yıil mLin.as~baır 
2- 1'ürl-\-unan rnfsakı en vali.it 

cdillyorı 

J- Tarihi ttJrikıı1mız; ·rcnıirltnlı.': 

4- Son haberler, Sopur 

3 Uncu sahifemizde: 

r- J;;;tanbul \u a günleri na~ıl rı:
leniyor· 

4 uncu sahifemizde: 

kacak olan tek ekmek ka- ı- ifa" raporu 
2---- Felel.:.: Jlaft..ının ~.V.l"l 

nunu hakkında zahire bor- 3 Terbiye ideali 

sası tarafından bir proje ha· 4·· Htttyr, Roman 
---~~~~~~~~~~~~ı::.....~~~~~~~~~ ...... ~ 

Üçüncü hafta ,•-t Tepedelenli 

1·--=-4 1 ~~~~8n~:;ıarıesl l I i p a ~ a i 1 e v a s i 1 i k i 
1
10 ı Mayıs Cuma gü. Yeni tefrikamızdan bazı fasıl başları: 

nüne kadardır Yanya kalesi mufıasarada - Ali Paşa dinini mi 
Bu müddet zarfında ga. değlşllrmiş? - Yanyadan kaçanlar - Kaleye 
zetemlzde çıkan en mü- gizlice girenler kim? - Etniki eterya cemiyetinin 
him hoberl 200 kall· gizli nıektupları - Vasilik/ ile Ali Paşa saz soh-
meyl geçmemek Uzre bellerinde ~ Rum papasınırı Ali Paşan111 sarayın-
yazıp, müsabaka me- da işi ne? ilh ... 
murluğuna gönderiniz! 11-
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MİLLİYETİN. HARİÇ_!Eti~~LDIGl_MEKTUP VE TELGRAFLAR 

Türkiye ~ italya ınünase~ab 
•••••••• 

Roma gazetelerinin neşriyatı 
Romada tarafeyn menafiine göre bir 

ticaret muahedesi ahti göröşilldil 
Roma, 1 - Türkiye hari

ciye vekili Te\flk Rilştü 
beyin Romayı ziyareti mü
nasebetlle ltatyanın en ma
ruf gazetelerinden biri olan 
Corrlera della Sera gazetesi 
yazdığı bir baş mekalede 
ezcümle diyor ki: 

•Ahiren Rom aya gelmiş 

olan Tevfik Rüştfi bey Gazı' 
Hazretlerinin en sadık ve en 
münevver mesai arkadaf
larından biridir. Tevfik Rüştü 
bey üç seneden beri büyük 
bir meharetle memleketlnln 
harici siyasetini idare ediyor. 
Kendisi bu müddet zarfında 
pek müspet neticeler alma
ya muvaffak olmuştur. Bir 
çok mühim ve karışık me
sall halledllmlştlr. 

Avrupa ve Asya devlet
leri ile aktedllmlş 25 tane 
dostluk muahedesi Türkiye 
için beynelmilel vaziyette 
parlak bir mevki temin 
etmiştir. 

Türklyenln bu sağlam 

mevkii faşist hükOmetlnce 
son derece memnuniyetle 
takdir edilmektedir. ltalya
nın siyaseti sulhu temin 
siyasetidir, 

italya, Türklyenln her 
sahade tarakkl etmesinde 
kendini menfeattar addeder. 
Türk mllletl ltalyanlarca 
samimi bir muhabbetle 
scvlllr. Türk mllletlnln cesa
reti, fazileti bizim için asır-

lardan beri anlaşılmış ve 
takdir edilmiştir. 

Tarihin bazı tahavvül.S.tı 

esnasında her iki mlllet gAh 
yanyana, gAh da karşı kar
şıya bir birlerinin aleyhinde 
bulunmuşlardır. 

Fakat hiç bir zaman 
kalplerinde bir birlerine 
karşı düşmanlık izleri kal
mamıştır. Bazllerl kendi 
menfeatları için bu dostluğu 
lh!AI etmek istedikleri zaman 
bir takım iftiralara kalkarak 
güya ltatyanların Anadoluya 
karşı bir takım emeller 
beslemekte olduklarını ileri 
sürerler. 

Tecrübe ve zaman bu 
kabil sözlerin • asılsızlığını 
ispat ettiği gibi tarafeyn 
münasebatı da büsbütün 
samimi olmuştur. 

Bundan bir buçuk sene 
eveldl ki Tevfik Rüştü bey 
Mllanda ltalya hükumeti 
relslle görüşmüştü. 

Bunun ilk neticesi Türkiye 
ıtalya dostluk misakı akde
dildi. 

Şimdi Romıtda vukubulan 
mülakat ise her iki hüku
met arasındaki itilafı kat'i 
surette teyit ettiği gibi bazı 
mühim siyasi veya iktisadi 
mesallln hallini kolaylaş
tıracaktır. Bu suretle bizim 
menafllmlzl Türkiye cüm
hurlyetl menafllne telif ede
cek bir ticaret muahede i
nin aktlne hizmet edecektir. 

Türk-Yunan misakı 
•••••••• 

Tevfik Rüştü Beyin beyanatı 
Misah zaten hazırdır. Muallahtaki mesail 

halledilince imzalanacahtır 
. \tina, ,lO (Milliyet) - llu

rulla çıkan • Eleftroo virna. ga
~ tcsi Romadak muhabirinden 
uzun bir telgra! alarak neşredi

' or. Bu telgraf mlzkOr muhabi
r n orada Ta\ fık Rıi, tu beyle 
c~rcyao eden bır mWılkatını an
btıyor. :\1uhabınn dediğine, tel-
rafında anlatuı;ına güre miılakat 

, yle cereyan etmiş ve Türkiye 
l lariciyc Yekili atideki beyanatta 
lıulunmu~tur : 

- l\t Venizc'osun Tiırkiye -
Yunanistan ml:::oa-ebatı hakkinda 
. un defa vaki olan beyanatı 

T urkiye tarafındın beslenen telek
kılere tevafuk etmektedir. Tür
kiye de ayni suretle samimi 
emellerle miilhem bulunuyor. 
:\Juallaktakl mes.ıll bir kere hal
ledilince her iki hiıkılmet arala
rında misııkı imzalayacaklardır. 

!\lisak zaten h111Jr olup muhte
viyatı mi.ıtekabll bitaraflık esasına 

ıraistenittlr ve iki memleketin 

ı ımııef ı iD larıtii ıelrihıı : H 

rabıtalarını tahıye edecektir . 
Her halde yakın bir zamancLı 

bir itilafa Hsıl oıacağımıza emi
nim . ,, 

Yunan gazete nnin nwhabiri 
bundan sonra bir sual sorarak 
Türk mathuatınn neşriyatı efkılr
da tesir hasıl etmekten geri kal
miyacaı;ım ileri siırmlış, buna 
ka~ı ne deycceğini sormu tur. 

TcvHk Rüştu hey buna ceva
ben demiştir ki: 

- '.\latbuat Yunanistanda ol
du~u kadar Tiırkiyede de çok 
defa miiba!Agııya düşebllir . 

fakat bu hususta teferruatı 

göstermek Uzımdır. Şunu biliniz 
ki bil.im iki mcmlekek ara,ında 
o kadar sıkı mı;nafi mevcut ol
duğuna kanaatimiz vardır ki her 
halde tam bir itilaf llizumu ken
dini hissettirmektedir. Biz bu iti
la.fa her halde ı·asıl olacaı;ız.,, 

işte Tevfik Ru~tü beye atfen 
neşredilen be) anat budur. Bu 

TEMIRLENK 
iki şeyden birine delalet etmek-l göçebe bir kitlenin ismi olmuş
tedir Onikinci ve onüçüncü asır- tu. Bu kitle Mongollarm bulun
da büyük Mongol imperatorlu- duğu yerin şarkında bulunuyor
gu dahilinde sakın olanlar, ya- yaşayışları da onlara benziyor
hut da ilk Mangal kavminin sü du. Kat'iyetle malfun olmayan 
lalesinden gelen.~er ~emek olu- bir şey varsa o da bunlara Tatar 
yor. Bu eserde şımdiye kadar denmesinin nereden ileri geldi-
1-ullanılan Mongo_I tabiri ş~ s?n ğidir. Bir iddiaya göre bunla
ikinci manada ıstımal edilmış- rm Tatur namında bir reisleri 
t.r. vardı. Tatar kelimesi Taturdan 

Bu hususta fazla malümat için E. gelmi tir. 
H Parker taralmdan yazılmış. Ta- Diğer bir rivayete göre de bu 

'snn bın senelik tarihi"'. I'ried- tabir Çinlilerin T'a T'a diye kul 
h Hirıhın. "Eski Çin tarihi"', E- )andıkları kelimeden çıkmıştır. 

gazı Bahadır Hanın yazmış oldu Bu cihet kat'iyetle malfım değil 
Tatarların :;ecere tarihi vardır. dir. Bugünkiı alimler arasında 

Tatar kelimesi ise Mango! hu kelimeyi Tatar şeklinde ka-
irile daha karışık manalara buletmek için sürdükleri delil 

ı J.alet etmiştir. ııudur: M<!-gol dilinde tr sözü b~ 
Başlangıçta bu kelime küçük zı şeyle~ delalet eder. Mesela 

Alm-yada 

Soka~a ınnhare~e 
Komünistlerle 

şiddetli mücade
leler oldu 

F.-a.-•nda. 

Tah~i~i teslilıat 
meselesi 

Aln1an, Rus, Fransız 
ye Japon hey'etleri

nin teklifleri 

Hala tamirat i~i 
} Alman ;;;u~:ahhası 

yeni tekliflerle 
Parise gitti 

---+·-Tethihahn ne surette 
yapılması lazım 

gelecehtir? -----
Cenevre, 2 (A.A.) - Tah

didi tesllhat komisyonu ber
ri tesllhat mes"eleslnln mü
zakeresine başlamıştır. Al
man ve Sovyet hey'etl ınu
rahhasaları kullanılmakta o
lan harp levazımı ile stokla
rm doğrudan doıtruya llste
ler vasıtaslyle tahdit edilme
sini teklif etmişlerdir. Fran
sız hey'etl murahhasası harp 
levazımının bütçeler vasıta
slyle tahdit edilmesini teklif 
etmiştir. 

Japon hey'etl bazı lhtlra
zi kayıtlar ileri sürmüştür. 
Amerikan hey'etl harp leva
zımı stokları mes'eleı;lnde 
en ziyade alakadar olan dev
letler ekseriyetinin reyine 
tabi olacaıtını beyan etmiş
tir. ,\\üzakerata yarın devam 
olunacaktır. --·-----
v-..go•l.n~a.d.n 

Mutlakiyet idaresi 
Yu~oslavyada yeni ~ekil idare 

hakkında yaptığl tetkikat neticesini 
şu suretle anlatıyor; 

1 

---· 
Parls, A. A.) M. Sehacht 

Beriindcn buraya gelmiştir. 
Mumaileyhin yeni tckllflerl ha
mil olduğu söylenmektedir. 
Addls tali komitesi M. Schacbt 
ın muvasalat! münasebetiyle 
celseyi tatil etmiştir. M. Schacht 
M. Young ile bir saat görüş

müştür. Yarın mühim mülAkat 
icra edilecektir, 

Mamafl hali hazırda lngiıte
rede bıılunmaktA olan Japon 
mUrahbası M. Mori ile yukarı 

Rende bir mahallin belediye 
reisi olup intihabat dolayıslyle 
orada bulunmakta olan M. Mo· 
rcaunun avdetine kadar kat'I bir 
karar ittihaz edilmeyecektir. Pa
zartcbl gUnü müşterek bir rapor 
tanzim imkAnı elde edilecektir. 
Almanların tam manaslyle yeni 
addolunabilecek tekliflerde bu
lur.mıyacakları, fakat bazı tel
kinatıa bulunacakları söylen -
mektcdir. 

4kadenıi azalığı 
Parfs , 2 ( A. A.) - Mareşal 

Petain Fransız akademisinde 
mareşal Foch tan lnhllAI eden 
azalığa namzctllğlnl koymuş -
tur. intihap Haziranda yapıla
caktır. Namzedin ittifakla luti-
bap edileceği zıınnolunmaktadır. 

tielçika Kralı Pariste 
Parıs, 2 (A. A.) - Belçika 

l(ralı buraya gelmiştir. 

Tamirat işiniıı piirüzleri 
Paris, 3 (A.A.) - Maten gazetesi 

yazıyor: Bizzat hüknmetlerin tesbit 
etmeleri 14zım gelen rakamları mü
tehassısların tesbit etmeleri son de
rece müşkül olacaktır. Binaen aleyh 
iki vaziyet arasındaki boşluğu dol
durmak mesuliyetini diplomatların 
der'uhte etmeleri manıık! olur. 

,,,,,, 

Anadolu da pirinç ziraatı __ _..._.... ....... __ _ 
Gelen mütehassıs pirinç yetiştirenlere 

başha bir usul gösterdi 
Ankara, :ı (l\lilliyu) · Tetkikat yapmak içın pirinç ınurah~ 

sısı buradaki tetkikatını lıitiren-k Bursaya r;cçmi~tir. Bur,adaki 1~ 
klkat iki cepheden yapılacaktır: 1 - Ekilmiş yerlerin tt:tkı. 
2 Bursa ziraat mektebinde kimyevi gLilırc kullanılmak sJreO· 
zer"iyat yapılarak küçuk mıkyasta bir tecrübe ameliyesi yapnıa.k~ 
:\Iütehassıs llcypazarıııdaki terkikarı esna>ında o civardaki ı·ıfçıle 
bazı tavsıyclcrdc bulunmuştur. 

Bu tavsiyeler lıilha,;>a tohumun doğrudan dop;nıya tarlııl·'tl 
ekilmeyip fide halinde ycti~tirdiktcn sonra ekilmesidir. :\[uteh:ı~ı 
Bursadan sonra Tosya pirinç mıntakalarına ve cenup viUycılerı 
gidecektir. 

~~~~------~~~~ SPOR 
Dün yapılan maçlar 

Galatasaray- Vefa, BeykoZ11 

Beşiktas berabere kaldı/at 
Dün Tak.<im Stadyomunda 

yapılan üç mühim lik maçı umu
miyetle Fenerbahçenin ekmeğine 
yağ sürer neticeler verdi: 

Galatasaray: O - Vefa: O 
Fencrhahçc: 6 - Siileymaniy~ :2 

Be~iktaş: 1 - Beykoz: 1 
Filhakika Calaıesarayin \'efa ile, 

Brşikıaşın lleykozla berabere kalması 
Fcnerbahçenin Yaıiycıini haylı tak
viye etti. Bu şekilde Fener ikinciliği 
daha fazla tahıı emniyete almış oldlL 
Diğer taraftan da Fener Galatasarayı 
mağlup edebilirse her ikincinin puanı 
müsavi oiacakar ki bu suretle Ga
lata sarayın biç bir engelsiz olması 

suya düşmüş olmaktadır. 
Filvaki Fenerin bundan sonra 

Beşiktaş ve Vefa ile karşılaşması 
ve bunlardan lıirile berabere kalma-

Sllleymanlye ı sayı ile ıııu 
,,. 

bele etti. rf," 
Fener muhacimlerloin ııı~ıf 

slr oyununa mukabil, Sil ıf 
manlyenin dört akında ild ~, 
yapması, Sllleymanlye ıııu -P 
cimlcri lehine, Fener mudııf'o~· 
aleyhine kaydedilecek bir o 
tadır. 

• • • ·ıiıJ! 
Beşiktaş-lleyko;r. maçı. bı ı 
.k. . d . •·ı dl <a ı · ıncı evrcnın son ı .. 

~alık kısmında, dünkü ın~çlıl1 
1 

en hararctlisi oldu. oyun ı ' 
. ul 

devrede mütevazin, iJ<lncı pli 
re başında Beşiktaş ve ;oııU ~· 
Beykoz lehine cereyan etti· v 
tarafta seri, gayretli oyn91 
ikinci devrede tarafeynin Y9 ti 
lan birer saYı ile maç [ıcf' 
neticelendi. 
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MİLLİYETİN ŞEHİR VE MEMLEKE'l' HABERL:ERi 
lktısadi H. BBJkOZ J3Il~llll lstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

alı!slı ~eniz ~aıı~osll
1 

r:::ş:;!.ta;;,.":,!~!':;; ~_ıca_kla_r ~_atır_ı s_ayı.~c_ak_~e_re_ceyı_· ~u_l~u 
Memlekette 

RusJaJa mracaı i'i 'iznıir~e abi~eler 
_ . ....._.... 

t:yipten köprüye 
gelirken .•. ----'ir .~a:;d11l deıı.-ildi. İfinde-

kil<'r denize düşliifer 

'Wahmııtpa~ada Sühulet oteli· 

1 nde oturan K.anerl tacir
~Crir.den Meiırneı Rc°flk. Ahmet 

Ulusi ve Mehmet efendller dUn 
<kşam Czeri Elipten bir san
. -la lıinerk küprliye inmektefer 
1~~n sandal Halıcıoğlu ı ·kelesl 
8Unc g.:ldi(:l ,ırada tesadüf 

'itikleri bir motöre çıma ver
l:ıck i temi. ferdir. Bu esnada 
ıııu • ~ ;<azene bozulmuş ve sandal 

1
CvriJerek lçlndekller denize 
ll~UlmUşt!ir. Etraftan yetlşeıı 
andallor hf pslnl kurtarmı tır. 

tt 
ıı111ı•ay11 {'llrpan otomobil 
ak,lmde Elmadağ tramvay 

~ dural< yerinde bekleyen 104 
uıııaralı tram\'ay arabasına 
't~ 
'11 adan gelen stlradl el. na-
.,,1ndıı birinin idaresindeki oto
'"Ob· 
q. il çarpmıştır. Musademe 
•ti ·e . 1
1 

· sınde otomobilin ön teker-
~I kırılmış ve içinde bulunan 
!11111di ef. nin akrabasından 
·ıa ·ı. 
ı rı~o ile Mina yaralanmış
ltdır 

4/fı aylık çocuk 
t)un llasköy iskelesinde ba
ti(j lıkçılar balık tutarlarken 

lıir len bir ağda 6 a ·lık kadar 
ııı trkek çocuk cesedi bulun· 
~tıır. Tahkikat yapılmaktadır. 

fıııı 
Lı 1kçı Y11rd11mn marifeti 
'l'Sköyde balıkçı Yuda balılı:
tfe 1 ~rını terımak isteyen Ferit 
tl1°dıyi tahkir etmiş ve lkl to-

Qtııııştır. 
ijıı --:"""!-~ 

t. 
111 aı111.~ kömür yiizü11de11 

ıca 
t ret mUdUriyeti sabık tlca-

1tı &etı bahriye m!idUrl All Nıı
ı,~ ey ve refikası mangaldaki 
•ı1~ 8ınış kömürden boğulmak 

e iken kurtarılmıtlardır. 
'l' Lau raınııagdall inerken 

'l ~ıtı(lz hanım namında bir 
Q'~ 1 8.dın Samatyada tramvay
~'ıtır~'tken dUşUp ayağı kırıl-

/Jı • . . 
ta~ 81kletçlnin marifeti 

ş~:Pazarında 10 yaşında 
l<ı~ 11t rlyeye bir bisiklet çarpıp 

Un Sol kolunu kırmıştır. 

~,~8ouuta11 dükkan 
~-. 011çekapıda ilkbahar mata. 
~lııı 1• bıraız girip bir çok eşya 

<'lıt. 

~U{uu Baba ile kız 
11 Ava nçııı şı başında saatçi 
~~~- r: llgilas ile kızı 15 yatla· 

0111 &tlka yattıkları odada 
Öıu~ •ak bulunmuşlardır. 

~'lfcr . Şüpheli görUldUlt'Unden 
l\\orgıı nakledilmiştir. 

• _o.-___. 

Evelkl ıece Beykozda Çavuş
bafı çiftliği civarında fun

dalıklar tutuşmuş ve yangın 

dün geç vakte kadıır devam 
ettikte nsonra Jandarma ve köy 
IUlerfn yardımlfe sönd!lrUlm!lf· 
!Ur, 

- - ·-·~----
E'manette 
\ EREL\IE KARŞJ 
---

Hastane arsası bu 
sene alınacak .. _ ..... __ 

Cerrabpafadaki verem hasta
nesi yapılmak için tefrik 

edilen arsa bu sene istimlak 
edilecektir. 

istimi k bütçeden tasrrııf 
edilen para ile yapılacak ve 
eğer para yeterse lnfaat ta 
yapılacaktır. 

fllinılerdeki yazılar 

Şehremaneti film bayilerine 
filmlerdeki tUrkçe yazıların 

çok bozuk yazılmakta olduğu

nu, bunun daha iyi bir fekle 
konmasını bildlrmlttlr. 

Eimseslz çocuklar yurdu 
D•hili'" vektlcti Emanete kimse>lz 

·ocuklar ·urduııuıı ht!mtll ac_ıl 

ma;;ını emretmi~tlr. 

• 'urt ıçın tah'b edilen ıa;ofya 
rocdr feri ta he dilmek edır. 

İtfaiye tefti ediliyor 

Şehremini l•hiddir.- Bey ve Emanet 
• miıfetıişlen lttaı~e gruplaf"nı t· ltış 
eım ·tedirle<. 

Bu su etle bu tün itfail c grupla
nnın ıefd~inde "'"ra it ti eüe ıa 
diUt yapılıp y.pılmamR<ı korarlaş 

tınlıcalnr. 

Gazi kilpril.~ü11ün projesi 

G ıızi köpriısünun proje>ıni ha 
zırlayacal. ol~n Fransız ıniı· 

teha,sıs~ '\!. Cija Pazartesi günü 

~ehrimizc gelcccJ,tlr. 

TELLER KOPTU 
Dün tramvaylar bir 
müddet işliyemedi 

--+·--
Dun iilı;k uzerl ( 0alatada bir 

tramYay uabac ının ıı.rşı 
kırılmı~, \-akıf h~nı ıinıınde \'e 

Rey•/.ıtt• da tel kopmu~, köprıi 
lJl;tünde ise ııra tellerde cerernn 

ke•ilmiştir. Hu )ÜZ<l•n bir saat 

kad~r ırarnvsylar i~liyenıemkjtir. 

llcvııjtlu etine işleyen ara-

halu l\uakiiyde Ye _\ ksaray, 

1-'atih cıhetlerıne i~leyen arabalar 

da Eminünunde mAncna yap

mı~lardır. ( ;u • hal ıle bir ,ırat 

sonra ,derler intizama !(İrmişıir. 

-
i Marangozlara ispirrto 
' Plrtoııı 
l.1r içkiler inhisarı lstanbul başmildürlütilnden: 

ıı •ı 
~'ıı'ı ~'" 'c ,\loiıilvcı:i c'1ıatına bir suhulet olmak uzcre 2:iOO 
lı~1 ,d~r içinde· ;.e belıcr ~ııc '.!~O kuruş fiatla valnız metelin 

' t ı·ı . 
'' 1 ınii ili·:,. \Z RL. 1\1.l kamineıo iopirto'u ihzar edilmiş 

·r'•l' .\1 IR \'\CoZ TE%1\ER~:Sl'\I hamil olan esnafın l lüda· 

' nı:ıd:ıki \ l'l~ ~L'IH~-.1. l: ıııuraı:aatları ilan olunur. 

ı. l~· , il i' 

'iı ''~ıa ı,kıın 1-ı>lık c 1 lıi>c ı·c ~IHIO 
;) ... 1 _cıpc\:u \e :-"(,()() rıft do~ 

l';ı !' y 

Mösyö F. HER 
"1 1 1ııı;~•k' u,nlilc imal edile 
~ { tc ı"~ 14 '·92'1 salı gılııu 
"'f 'tıı• · laııhuido ( ;edikpısıda 

ı, . "nafa h . • 
~ ·Oitıı ı aııesındc !rra edt 
r i.eı · ftlrtıe- imal.ithancde CCVZİ 

1 "LA FEDERAL,, ve 
; LÖ FENiHS DÖ HiYENI 

J.rr:ı ı na01 • . 1 
t· Jt 

11 
. ~nın tarzı imlLı 

iç· ıtınJcrıçtır 1 

lııı •talık~:---:...,..--
'ib.ıYIİit /\ ve satılık kö,k 
l\ıı;: Sıva dada Nizam cad-

• ~raı11 ~ 1. B:asan sokağında 
't Ilı beıı~ 1 ~ k kiralık ve sati

lır;ı.~, oço Eksida efen- • 
" ·~at. 

1 
' llıtuJu · 

tı c rıyeıırden: 
oe< ol•n •·o 

11,1. " .l)()(ı •det 
<ını 1 .•• 

~ t .. •' Q~ıı tarih 
t:ırııe ,fıu heşte \'c l()O{X) 
, CUzda 

tc ıh · 111 'c detrerleri de 
ı, ' lııu11.f1t2ı tcsi l(U11J ut 

rJ • alcrı loa 01Jna 
lit ı,, 

)J k ırt pe\ ı k, . • 
ın zk « 1 .., 

lı '
1 ~· de mu. ı 
v )f' ını rn .. 

yzıhınvleri Galatada J >oyçe 

Hank kar~ı-ında Türkivc -"1111! 

hMnına nakledllml~tir. 

Ferah sinemada 
büyük gıl• mü>1mtr«i 

Tiyatro, varyete, 
sinema, ayrıca 

Neyzen Tevfik 
Bty tırıfın<l.ın knn~cr 

JÖZEF PASK LİDES 
Komleyon ticarethanesi 

Yaprak rlitün saıı,ı 
Emanet tahvilat için avaH 

,'crait ıı.avet mü,;aiıtir. 
Hamburı: Hıthıu:1rr. 2:-

1 
Güzelim baharda bu arada kaynadı gitti ... 

Türk tacirlerinin 
çektiği müşkilat ı Gazi Hazretleri-

bitmiyor ! nin heykelleri "Altı arkadas, hiç birimiz ne "evet,, ne "hayır,, diyemeden 
ayaklarımızın ;radesine, yahut iradesizliğine tabi ousyaya ihracatımız hakkında 

ı, yapılan te~ebbUsata rağmen 
haıa mUfkUlllt çıkarılmaktadır. 
Alllkadar tüccardan bazısı di
yor ki: 

İzmir L'l' Harşıyalwda 
bataklıklar da h11r11t11laca/i 

Geçen gün arkadaşlardan birine 1 

J sıcaıdara dair bir §ey yaz!> demiş
ler oda elin~ kalemi alıp dö§enmiş: 

Bir kae: gün<ien heri !Jehrimizde 
~iddetli srcak/ar ba~/amı~. hararet 
gölgede (SO) ye kadar Çtkm•~tır. Bıı 
yüzden uınunıi nıeSai hayatı dur
uıu~. sccalctan bir çok kinı~eler ba
yrlmış_tır. Rasataneden aldığımız nı, 

ı 
JLJmata. göre .•• 

Burada sözünü kestim· J 

- Kuzum lıu dediğin ~eyler ner-

rie olmus? ı 
- Hangı §eyler? 
- Bayılanlar filan... ı 
Sualimi ciddi :zannetti: 
- Tabi Istanbulda ... 
İstifimi bozmadım: 
- İstanbulda olduğunu a.ıladım, 

fakat hangi hamamda? 
- Ne hamamı. ..• 
- Bilmem. , • sıcaktan bayılanlar 

filan deyince hamamda geçen bir 
vak' adan bahııed;tyoraun sanmı~tım 1 
Şaka hoş. güzel ama hani sıcaklar 

da sahiden hatırı sayılacak dereceyi 
buldu. Hentlz içimizde bayılanımız 

olmadı ise de kışın devamlı sarhoş
luğundan pek çabuk ayıldık. 

Giızclim bahar da bu arada kay
nadı gitti. Daha doyasıya bir ma
rul yiyemeden, çilek denilen nesne
yi ~ok nadide bir _siçek gibi ançal< 
bir iki dükkanın camekanında tc· 
maşa edebilerek. Adanın çamlarına. 

ainen bahar kokusunu bir kere ol
sun koklayamadan. Ve mesela Ya
kacıkta tatlı tarafından günü birlik, 
öylece bir cglenemeden, serin bir 
toğaz havası alamadan yaza giri

yoruz. Daha ~imdiden toz. ciğerleri
izi tıkamağa ba~ladı, yürümek müt 

hi~ ıstırap veren bir şey oldu; terle
re bulanını~ vücudumuzu güçlükle 
ürükliyerek en kısa yokuşu minare
t.: tırmanır gibi nefes nefese çıktı
ımız günlerr erı~tik. Kim bilir bel

ki de gelecek hafta bugiın sizinle bir 
Mesirede buluşuruz. 

• • • 
- Nasıl yerdir? 
- Bilmem ..• ilk defa geliyorum. 
- Son? ... 
- Ben de ... . 
- Girelim mi? 

Altı arkadaş. hiç birimiz ne ceveh 
ne cbayıu diyemeden, ayaklarımı

zın iradesine, yah11t iraduicliğine 

tabi olarak yürildUk. Barın mini mi
ni kapıııı arkamızdan ezilen bir ka
buk ıribi çıtırdayaral< kapandı. Yı

lan kıvraklığında çirçıplak bir kaç 
kadın ortada dönüyorlardı. K~ede 

olarak yürüdük,, 

- Kabahat bızde mi. sen istedin. 
biz gırdik. Bu esnada ötekiler boş 
durmıyor, cıvık bir sesle yanlarında
ki kıza şarkı söyletiyorlar: 

Yeter oy gözleri sevda dolu es-

mer güz~Ji ..• · 
Sağımda bir baska masada, 

gürültü koptu; 
- Bizim kral geldi, bizim 

geldi 1 

Elden ayaktan karşıladılar: 

- Hos geldin kral. .. 
- Hos bulduk .•. 
- Nasılsın kralcığım? 

- İyiyim şükür .. , 

bir 

kral 

........................... 
Milteferrik H. 

Evkaf binaları 
Harap yerler yıkılarak 

yenileri yapılacak 

Evkaf idaresinin bir çok bina
ları şerefli yerlerde bulunduk

ları halde harap· bir haldedirler. , 
E' kaf bu binalardan l~c yara

miyanlarını yıktırarak yerlerine 

fazla varidat ge irebilecek bina

lar yapmaya karar vermi~tir. 

Ru yeni binalar mevkilerine 

göre han, apartıman, ardiye ve 

maj!:za olarak in~a edilecektir . 

Tıbbiyelilerin bayranıı 

Dün toplanma'! mukarrer olan 
Tıp talebe cemiyeti kongra

sı gelecek cuoıa günllne kalmış
tır. Cemivet f 2 mıyıst.a "Tıb· 
blyeliler bayramı" nı te~ it için 

bir merasim pro,,.ramı hazırla

mıştır. 

Alınacak vapurlar 
c1garasını içen bir adam, bizi görün- k d 

S eyri sefain ma ine mli urü 
ce memnuniyetle gülümsiyerek aya- l\adrl Bey. y~ni alınacak \·a-
ga kalktı. Tekkesine kurban geldi-
fini gören bir ·şeyh de ancak böyle purların muayenesi için dlin .'n·-
gülerdi: 1 rupaya hareket cımıştir 

- Buyursunlaaaar efendim ... Ni-j Hakkliklar Çarşısı kalkıyor 
ko, beylere iyi·bir yer göster! 

1

. 
Nikonun yer göstermesine hacet Emanet ~le. Evkaf . uyu~ara~ 

ynktu. Biz yerinuzi hulmu~tuk: kapalı çar~ı ıle Heyzıt camıı 
- Bize bira getir ı.. . arasındaki l lakkaklar çar~ısmı 
Osırada gözüm karşı masada otu- kaldırma~& karar vermi~tir. 

r~nlara ilişti. Bunlar dört arkadaştı- Çarşının kftldırılmıısınıı sebep 

!ar. Yanlarında iki tane de kadın var pek köhne bir halde hulunma,ı 
dı. Ara sıra kızıl abaı"urlu lamba u ·· · · ll'lt' · ve neyazıt camımın ıı;uze ı,.,ını 

sönüyor. ve o zama.n hep bir ağızdan boznll:l.:ttdtr. 
buae şapırtılarına kırısan sesler 
yükseliyor: 

Bira gıtir garseıı, bira getir garson 
yaşa qarliston . ... 

Fransada Tllrk talebesi 

Fr\Rıınu;ı '\•n" şebri~de bulun•n 
Tt!rk talebe tarafından bir cemi

yet t~kil edilmiştir. Pırls sefirimiz 
l!'ethl Beyle :'\ın'İ dırtılfilnunu rek.· 
törU '.\1. Bruntz ve hızı Ecnebi 
mUderrl<ltr cemiyetin fahn azalıA-ını 

kabul etmiılerdir: 

Bir aralık, o kadar coştular ki ön
lerindeki maoa devrildi. Şişeler, bar 
daklar, tabaklar altüst oldu. Fakat 

onlar tetiklerini bozmadılar, iki ka
dını dört kişi aralarında pek JrÜzel 
payla mışlardı. Her ke• sıra•ını bi- Modaııın kaptanı 
liyor, sıkı~tırma nöbeti kendine gc- Geçen günkü sıste Htr•m bkel .. i 
lince kadınlardan birini yanına çe- açıkltnndı oıurın Moda vapuru 

1 k
. d o d b" · d kaptanı .\lilnir beye hıt•,ı sabit ol-ıyor u. sıra a ır tsneaı yanın a-

ki n in kulağına e ğilmi' ti. Öte kiler, İ~du:gu=n·d~•n:At~;ılıenrE""R1 Tç~e'(k~ti~ıi[)I m~i~,ı=lr;. =• 
bu fıaıltıyı qekomediler: BAKTERıVOLOG 

- Yoo ... dediler, gizli ittifaklar Dr. IHSAN SAMI 
kalktı .•. ne vannış biz de anlayalım. akteriyoloji lahoratuvarı 

Cevap vorecek yorde cebinden bir 
Pek dakik kan tahlllltı defter çıkardı. 
'Vaserman ıeamülü) küreyv•t 

Sordular: tadad.ı tifo ve ımmı hı>talıklan 
- Ne yazıyorsun Ahmet hey. teşhisi, idrar. balK•m, cerah•t tah· 
Başı göğsüne düşmüş, kısık bir lilta, l'ltra mikro•kopi ile frengi 

1 

sesle mırıldandr. taharri~. 
- Bu gece baaım1>a ı:elenleri. .. llivany<1hında Sultan \Jahınuı 
Bir gillü•me: r irbe i knt~"ında 'Llcfon 1 •. 981 

- Garson, bizim krala bira ~t:tir. 

Bu yeni gelenle teşerrü! etmdıdiği 
anlaşılan biri sordu! 

- Yahu, ne kralı bu ..•. 
- Tanımıyonnuiı.ın, Beyoğlunun 

meşhur saç kralı ..•. 
Anlar anlanıaz atıldı: 

- Yasanın! 

1 
Bu kadar iltifattan kral haı;ctle-

ri mahcup oldu ; 
- Ayağınızı öpeyim. yapmayın ... 

diyordu. 
Masaya hakim olduğu görülen kır 

cıl bıyıklı bir adam: 
- Dur bakalım diyor, bu ı;cce ı;e-

nin imparatorluğunu ilan edeceğiz ı, 
1 

Deminki adam. yine atıldı: 
- Yaşasın ..•. 
Karşıda masa aşırı muhavereler 

oluyor; 
- Ben sizi bir yerden taniyorum, 

ama nerdent acaba :VCeraştan tr.t? 

Bu tepeden inmo suale muhatap 
olan yakısıklı bir gençti. Her neden 

--·-
- Bu şerait altında bir tek İzmır, 2 (A. A.) - i yet 

TUrk taciri kendisine verilen vmumi rnedisi tıuglın og. den 
mUsaade ile malını Ru&yaya sonra içtimauu akdetmiştir.Bu 
ihraç etmeğe cesaret edemi}or. ictimada İzmirde rekzo1unacak 

Zaten bu vaziyetin testrile · • 
lkl aydan beri hiç bir tacir bu Gazi hazretlerinin ·nevkellerı i
cesaretl gösterememekte ve ha- çitı '100 bin, şehit Zei:i ve Nihat 
zırladıkları mallan buradaki beyler icin kilizmanda ya la
Rus lcaret mUmessllliğlne sat-

1 
cak bideye 500, vil.'iyet dahili 

nıağa mecbur olmaktadır. Rus· d h l"f 1 
lar, moşkilat çıkarmakla bunu t e ?'1u te ı yer erd. açıla~ak ar 
istihdaf ediyorlar. Hatta, Rus tezıyen kuyuları ıçın 5 bın ve 
ticareti hariciye mUmessllllğlne cerniyat ve müessesatı hayriy~
mallarını vermek istemlyenler, 

1 
ye muavenet için 13 bin 600 Iİ· 

mUmessllllğln salllhlyet s~hlbl ra tahsisat konulmuştur. 
memurlan tarafından mlişkıliltr. I · 
maruz kalmı~lardır. İzmir ve kar~ıyakada batak.-

Bu meyanda on beş glin lıkların kurutulması için 24 bin 
evele kadıır istedikleri vergilere Avrupada tahsilde bulunan ha-
yUzde 300 daha zam etmişlerdir. r 1 ·f· ah · J 

Şehrimizdeki Rus ticaret mu- mm arın masan ı ~ sı} e en o-
messilllğinln, Rusyaya eşya gö- !arak 900 ve muallım mekteple
nderen Türk taclrlcrlnln 2,5 mi- ri insaatı hissei muaveneti ola
yon liralık cirosundan i•tenllen rak Z24 bin 600 lira kabul edil 
vergi şeltrlmlzdekl Rus _mum es- J mis tir. Aksam yalılar rpahfilin-
sflllğlnln yaptığı 15 mılyonluk · . . • 
cirodan alınan ver&iden yUzde de meclısı uı:ıun:ı azasma. fırka 
doksan fazladır, Tacirlerimizin tarafından bır zıyafet v~nlmı,..
sermayelerl, talep edilen ver- 1 tir. 
&iye kil.fi gelmlyeceğl için çabuk 
bir çare bulunmaısa, bunların 
memleketimize dönmesi için ay
rıca para göndermek !Azım ge
lecektir . 
Nisan ayları zarfında şehrimizde 
alınan (1201000) sandık Trablus 
malı portakallar 'ifilrk malı diye 
gönderllmiştlr. Bu vaziyet do
layısıle sevkedilmiyen TUrlı: 
Portakallarının sahipleri çok 
zarara utramıtlardır •• 

ı\LI KARAR 
Ali karar Hcy'eti riyasetinden• 

Mütareke zamanında Zonguldag. ls
tanbul hükumeti •mına ıdare ,f:mek 

Ada pazarında 
bankalar 

Adapazar.- Şehrimızin bi ~ok 

hususıyctleri arasında en batızi te
f davül müesseselerı olan bankaların 
çokluğudur. İkisı maha1Jı olmak 
iızre Zıraat vç Osmanlı banl<alarıyla 

/dört bankaya malık olmak hakikaten 
bahtiyarlık degilmidir? Mah:;illi miı
esseselerden 'Emniyet Bankası 27, 
3. '929 da ,lıeyetı umum iyesi içtiınaı 
nı akdederek hiosedarlarına yüzd 
on sekiz temcttu tevziine kJrar ver-

üzre gönderilen mutasarrıf Kadri · · d ha ı tı se pirelendi, kısa kesmek istedi: mı· ve tevzıatına a ~ amı'i r 
beyle birhkte Zongı J.1,,a gio..\<sin- B ·11· .. · - d h t · - Maraşa gitmedim. ~ u nıı ı muessıscnın a a esıs 
den dol.1yı hey"eti mahsu'laca hıde- l ı, öst d"" - Öyleyse Diyarbekirden olacak. zemcn arını ya ar .. c'll g er ıı;ı mu 
matı devlette ademi iitihda12un::. 'ôılw ff k ·· İh b Canım sir:i ben mutlaka tanıyoı um. va a ıyetşup esiz mucı i memnu-

Öfkelcndi: r":- ve-rilmiş olan Tütün idır'".:l itı ııı. niyettir. Banka ticaret hayatı üzerin 

T sariyeai müfettişi'lıacı Husnü beyi·ı deki faaliyetinden ba•ka sava_ nı s_ük-- Allah allah... anımıyorıım , 
h f d b Zonguidağa azımeti, mutr.B1rrılın ran bir tes.ebbüsck daha bulıınınakta-dedik ya... Ne tu a a am u .. 

kuvayi milliye aleyhinde Yitpacağı d Ve bu garıp muhavere b>.Jrada kal- ır. 
feıkilata muavenet için olmayıp ınül · k k · 

dı. Bardakiler birer ikişer datılmağa Geçen senekı kura lı tan mute-
f,11 C:ehiliye nezareti hey'eti t,f::siye h 1 k 

başlamışlardı. Meydan sabahçılara esıir olan çifcilcrimizdcn to umu 
mildiriyeti umumiyesinden alch.-gı C· • · • ı ı 

kalmı~ demekti. Müziğe yeniden e- tedariki için paraya ıhtıyıcı o an ara 
mir üzerine mustakıl liva haline it. mirler verildi: ikraz ve mahsul zamanında tahsil e-
rağ edilen Zonguldağın muameliilı ·k h - Ali babayı çalı Oynıyacağız !... dilmek üzre vasi mı yasta para ta -
umumiyesinin tanzim ve tesi.;i ic_in b · t - Hallaluyayı isteriz! sis etmiş ve u hususta miıracaa ta 
olduğu ve mutasarrıfın m•thalc.fr>t· 'f b ı - Sonyayı iıteriz!... bulunanların taleplerini ı aya asa-
kir harekit ve muame1ittt'a izt113k · 

V daha nı, · 1 · t ı· mıstır. Memleketimiz ziraat ve tı-e ce nıce şey er Hl_er,t ı. 

elmcdifi gibi mutasarııfı lıir c .. ok if .. kk' · k 
Paranın söz geçircm~diği ne vardır; 

- Garson .... 
- Buyrun beyim! 
- Şu perdeyi indir .. 
- Peki beyim ..•• 
Perdesi indirilmiş hu•usi lcoşekr-

de neler ccryan ettiğini unıaı!m ki 

ratkir muamelat ve hır~kattan ıw:. ... n' 
c ve dairei itidale İmii1c: ~yic·dtii V'! 

mudafaai hukuk azasiylc hilli tcmJs
'1,. ve Ankara ile muhah.!rrdc İı..;lu
ı'•rak vakl olan davet üzer iıte l\.nka
raya gelmek üzere yola çıktığı hal
de muhalefeti havadan dolayi bizza-

sormazsınız ! Onu siz değil bizzat .. 
b h.b. b"I d S d rur avdete mecbur kaldıgı ve kuva-
arın sa ı ı ı e sorma r. orm~ ı 

· . yi milliyenin başlangıcı ve Erzrum-
ama sıra hesap pusulasının mt.htevı- • 

t d . ı· b 
1 1 

Sivas kongrelerinin akt ve ıçtimaı 
yatını e ıyeye ge ınce ey er a • 

·· ld 
1 

• zamanlarında be· altı ay kadar Sam-
tust o u ar: · ı · 

Ef d" ( 32 ) · k" (8) · b' ıunda Müdafaai Hukuk cemıyet erı 
- • en ım vıs ı şışe ı- teşkil.itında Ve muhaberatında hiz 

ra 78 lira ediyor purbuvarla beraber 
meti mesbuk bulunduğu ve Istanbuw 

86 lira ... te~kkür ederiz beyim! 
la avdetinden sonra da kuva yi mil

Fakat bu teşekkür mevsimsiz düş-
tli. Beylerin hiç biri bunu ödemeğe 
yanaşmıyor1ardı. Pusula elden •ele 
ırezdi. Şişeler hesap edildi ve niha· 
yet <biz bu kadar içmedik I• de ka-
rar kılındı: 

- Evet, biz bu kad1" içmcclik l 
Herkes birer tarafa dağılmı~tı. 

liye lehinde muhaberata devam cde
ıek bu yüzden takibat ve tazyikata 
maruz kaldığı ve Istanbuldan Ana
doluya geçmek için bir ~ok zevatı 
tavait eylediği ve ahvali abıka ve 
haliycsine nazaran namuskiir vatan· 

' perver, çalı~kan ve şuurlu ve her an 
kuvayi milliyeye tarafdar bir zat ol
dJğu bir çok vesaik ve zevatı aliye-

Garsonlar sabırsızlanıyor. kadınlar 

şapkaları başlarında •Hani bizim 
nin şahadctlcriyle ve vak'anın tarzı 

hakkımız?.> diye arsız arsız sokulu. 
bah ceryanile sabit oldugundan hakkın-

yorlardı. Onları bu hesap sı ü-
d , · · d ''aki Hey'eti mahsusa kararının ref' zerinde bırakıp ken ımııı ı~arı a. .... 

, b ı ine müttefikan karar verilmiştir. tarken gün ağarmaıa aş amıştı. 

Arkadaşlardan l·ır;: Yozgat Nafia bas muhendiı
- Eyvah, dedi vakıt ne çcbuk geç liiinden: [ 43896] lira 39 kuruş be-

miı 1 Bakaana şafak atıyor. . deli ke~ifle ve kapalı zarf usultle mu 
Uykusuzluktan şiıten gözlerimi "-•kasaya kunulup 29 Nisan 929 tari-

oğuşturarak covap verdim: hinde ihalesi tekarrur eden Yozırat 
- Senin şafak dediğin biraz evci -Yerköy tariki üurinde 5i805 den 

içerde attı 1... · , 9+075 kilo metroye kadar olan kısım 
Aşagr yukarı bizim de masrafımız 

yirmi beş li'iayı bulmuştu. Bereket 
versin altı kişiye taksim edildiği. i
~in acısını pel>: fazla duymadık 1 

Ve ... eğlendiğimiz tesellisi ile 
kendimizi aldatmaila çalı~tık. 

Harap ve bitik bir halıle r1tomobi
le binerken arkada~ım kalağırna 

eğilerek sordu· 
- Cuma (lÜnlcri Isttıı.nbul nasıl 

o~leniyor? 

tarikin ima13tı Slnaıye ve süsa taw 
mırati esaııycsi için yevmi mezkür. 
de talihler tarafından yapılan tenzi
löt haddi layik görülemediğinden 

kısmı mezkur 18 Mayıs 929 Cümar
t1.·si günü ih;lesi icra olunmak üzre 
tekrar munakasaya konülmı~tır. Ta
lihlerin teminati kanunıyelerile en
clımcni viliyete ve fenni hususatdc 
malumat almak isteyenlerin Yozgat· 

dairesıne müracaatları tekrar 

caretinin inkişaf ve tera ısı ma -
sadile attlgı bu hatvenin menafiı 

ı:örüldüğü takdirde muhassas meba· 
liği bir misli daha tezyit edecekdir. 

Küçük tasarruf erbabının te:ıeh

büsiyle teşekkül eden VL ,"::"'fara aza
mi müfit olmayı düşünen bu milli 
mü~sscsemizin bu hareketi ehrimiz 
efkirı umumıyesi~ce büyJk bir te

veccüh ve taktirle kar~ılanmı~tır 
z. v. 

Konyada Alaeddin 
tepesi 

.. llalık_ ta okun<lug.ın:ı ~orc l\'on
~-adı fakir ve muhtı\' amelc.}t ı.; 

bularak ıa~clerini temin etmek \C 

memleketin hu~uı umrınına da mt:· 
dar c•lmak üır< .\lkddin tcpe,i 
<teklerinde dair<n madır 'ücuda 
~rririlece~ huh·arlarlı bunun m•na 
~tp nokcasından j.;ta:"yon dcn1ir1l:ınc 
sine mümtet olarak yapılal·ık caJ 

denin inŞ&!>ını lıı~l;1nm1{0 \ c f3kat 
kıtııı hulolüne mebni ameiint dur
muş[u, 

·remini m&i~et mak~adi) le bel 
~ün t-;on\3\& bir çok amele kafileleri 
gelcn:k i~ aramakta 'e otu~ kırL 

kuruş ıı;ihi bir l!ilndell~c hnaatle 
çılı~mııı;a rıza ı;ost•rmektedirler 

•Babalık. inş11ta yeniden baılal' 
mak Ü7.crc tcmenniyıtca bulunu\·or 

İslahiyede cinayet 
-\'eni Adına_ gazetesinde •>kuıı

du~un• gore l•Ulıh e Jandarm• bölük 
kumandanı mült\zim 'ekili lsnııil 
1 lıkkı efendi "ece geç \'akitte daırc
ı;inden han .. '.'ıine gelirken hlr şııhti 

raraiın<lın arı!:ın krırşunlardan mecnıh 
olınu~ \C lıerayı tedad ırcnle \dı
P<t\a Kc•· ·ilirkcn \C ıt ctmi~tir. 

İzmir Hilali ,t hm eri 
I' ' \hnc-ı havrıınıfı 

tor J ~.ıııı;* 
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Bı ,, ışkıı şekil: r eslin, bir heyeti içtimaiye •çınde u·· çu··'~ H ,. ~/\" f E 1 

!"!\ - ' ' . • 
t, t!yeci~ Kııç kurıı1 en ıyı çahşabı.mek terbiye ve ahla- 1 
D ın kuruş! krnı a•mış olnuları zarur.dir . .t: er j 1 
tı e 11er de alalım 1 nıefkurelı olmak demek ıçtımaı bir :::;:;;;... ___ _;:;.. ____ _ ___ __ ..,... __ ~ ·' 

Cennetin kapısında ... 
\ .u..a Pi er \i eber 

U para dahC! ver5el11' ' vnzılc euuTI.illa ve müt sanıt bır ru-

Der ve gıder. ha malik olmak dem kse pragmatiam 
Di1>or bır l'Ok'a : bu gayeyi on iyi ve en müspet bir Dün •- fa1.la hararet 33, tn & • 

ız J !J dtrevdı. 0/!/Um portakal kaç §tkilde istihtaf eden felsefi bir sis- 'VI. V il yam :\likacl Şarp, -nn 
deminin gdcliglnl anlayınca . piç
lerinden en biiyüğunü çağırdı : 
- uglum Algi, dedı, centilmen 
babanız, ruha benzeyen ne nesini 
hakka teslim edecek. 'izleri iyi 
yet i şdirdim. Hepiniz de çevik ve 
gürhüz,ünüz. Teşekküre hacet 
yok, sizi, canım böyle ibtediğl. 

için böyle yedşdlrdlın._ Dünyada 
en büyük meziJetim gu:etc-1.cl 
olmalı.o . Bunu unutmayınız ve 
şunu da iyi hanrlayınız ki, dlin
yadıı en manasll!' in,anlar münek
kitlerdir. Herksin yaptığına 'iiY· 
Jedlğine burunlarını sokarlar . 
Münekkit gördünüz mıi,s arıtın 

gırtlap;ına. 

&~lk tl m. 

f, , ha'a"ın < •crivetle ıçı\: para ? temdir. Ameli hayatı e•as ittihaz e· 
H ruzj(ar mu il\\ olma 1 mııh- Bu suali soran yaşlıca ve dtn ve fikirlerin kıymetlerini ameli 
ıcm,_._ı_dı_r _________ _, 

1 
fakirce bir kadın. Tatar manav h2yattalı:i kabiliyeti tatbikiyesine go 
ceı •ap veriyor! re ölçen bu yeni hayat nazariyeıi, 1 H~ftanın yazısı 

Ucuzun hakareti 
Bu serlôvhayı okuyunca bir

denbire ne demek lstedigimi 
keşfedemiyeceksiniz . Ben bu 
yazımda hayat pahalılıtından 
şikayet- edenlere ufak bir iki 
müşahede arzedecegim ve bu
nunla ucuılugun adililfnl, pa
halılı/in kiharlıgını Rl'ısfere
cef!im. 

* * * Bilmiyorum her tarafta öyle 
mı? Fakat Beyoglu canibinde 
oturanlar için bir şeyi ucuz 
almak istemek kadar büyük 
kaza olamaz. Ben şahsen bir 
mevsim zarfında yaptrtım bir 
• Etüd • u işte yazıyorum · 

Aparhmanın Oçüncü kahn
dan bir madam çağırıyor : 

- Portakalcı! E portakalcı? 
- Burada Madam 
- Kaç kuruş? 

Otuz kurus I 
istemem! 
Neye almadın ? 

- Madam / kaça alırsın ? 
On kurus / 

- Çekil madam! içeri çekili 
Güneş var solarsın / Bu kötü 
cevabı bereket versin beriki an
lamaz. Ben bunu duydııgum 
zeman kendimi gOç zaptetttm. 

Başka bir vak'a · 
- Banônes ! Haniya mOIJzı 
- Kaç kuruşa verdin. 

Yüz kırk/ 

Sen ne verdin ? 
- istemem .ı Çok pahalı/ 
- Canım sen de ver paranı 

elinden almayız ı 
- seksen kuruş / 

- Sen hıyar ye ı Hıyari 
Bu Mfi/ cevaba ne dersin. 
Başka bir müşahede: 

Usta enginarlara ne 
istiyorsun? 

Utıız iki buçuk 
- Aşatı olmaz mı 1 
- Utuza ali 

- Ne verdin? 
- On beş! 
- Bedava versem yermisin? 

Sen deve dikeni ara J 
Al bir daha: 

Armut kaç para 
- Yüz yirmi! 

O ı Bu ne iş yahu yüz 
yirmı kuruşa armut olur mu ? 
Altmışa alayım ! 

Sen onu yiyemezsin 
efendi! 

Anım teyze! Sana ya- ferdiyetciliği ile maruf olan Anglo-
ramaz olar ! ukson ırkına münhasır değildir. 

A ! Neden 7 parasilan Pra&matism bu karakterin tesiri 
degil mi 7 altında -ydana ıeJm•• bir nazariye 

- Kırk kunt~! Nasıl işine detil daha aiyade onun müfrit fer-
gelir mi 7 diyetciliğlni tahfife matuf olan bir 

- A, a, o nasıl şey (Jy/e 7 ftlaefe tarzıdır. 
On kuruşluk şeylere kırk ku- Filbakilr.a bu fikir cereyanı, içti-
ruş verilir mi 7 mai lcadiriyeti yani vatanda§hk. aay 

- Ben sana dedim, olar ..-e tuanüt rubu e;ibi faziletleri be
senin işine gelmez ! Sen soffan ütf ıttihaz eden, ve beşeriyetin te-
ye ! SoJ!an ! kimul yolunda vasıl olmak istediği 

• • * nıcnzilc onu en seri isal edecek olan 
Bu vak'a ve müşahede/erin bir terbiye ve ahlAk kuruluşudur. 

hiç biri muhayyel ve uydurma Böyle bir sigteme hiç bir zaman mef
degi/dir. Allaha şnkar, ev alış 

kUrt sizlik yaftası vuramayız. Dcmo
verişini ben yapmadıeım için 

kratik ve realist bir cemiyetin isti
bu harikOl'ade kana dokunacak 

nat edeceği bir felsefe ancak bu o· 
cevaplara maruz batmadım, 
fakat her gün bunlardan bir labılir. Esasen Avrupa ve Amerika-
kaçını tanıdıklarım ı ana nak- <!o demokrasinin vüsat ve inti~arr Ü

/ediyorlar. ben bu vak'a/ardan zenne böyle bir fikir akidesi mey-
dana gelmiıti. Prensiplerini bizut 

şu neticeleri çıkardım:, 
hayatın kendisinden alan ve yalnız 

1 Bizde satıcılar kaba ve hayatın oluşuna ve tecrübelerine <-
terbiyesizdir. bemmiyet veren bu akidenin pek 

2 - Belediye esnafın halka sağlam ve kuvvetli olacağı şüphesiz 
karşı alacagı la11ıırlara albkadar dir. 
değildir. Türk heyeti içtimaiyesi yapdığı 

3 - Bu sözlere maruz ka- inkilaple bayati prensiplerini demo
/an müşteriler ya saburlu ya kratik esaslar üzerine kurmuş bulu
korkaktırlar. nuyor, inkişaf ve terakkimize yol a

çacak yegane rejim de bu olabilir-
4 - Ucuz şey aramak in- di. Şuhalde bu neviden bir içtımat 

sanı hakir düşürür. imdi ucuz taazzinin felsefesi olan pragmatis
alayim diye hakir olmaktansa, mi kabul ve tatbik etmek zarureti 
pahalı alıp fakir düşmek ev- vardı. Anglosakıonlardan başka di
/bdır. ğer Avrupa milletleri de bu tam 

Cenabıhak cümlemizi bukabil realist felsefeye doğru gitmektedir
satıcılardan ve onların agır s(Jz- ler. Almanlar ve Ruslar son zaman
/erinden muhafaza buyursun 1 !arda mekteplerinde iş prensibini, 

Ji ELEK yani çocuğu bizzat dü~ünerek ve fa-

TERBlYE }DE.ALI 
aliyette bulunarak öğrenmesi düs
turunu kabul etmişlerdir. Self gover 
nment denilen kendi kendini idare 

Birkaç &fin evel bu unvan altın- teıkilitile çocuklarının terbiyesinde 
da Zeki Meı'ut Beyfendinin intitar çok büyük muvaffakiyetler ve seme
eden makaleleri bütün terbiyecileri reler elde etmişlerdir. Bizim de ilk 
alak'!,dar eden bir mahiyyette idi. Bu mekteplerimizde küçücük inkilap 
~hemmiyetli makale ile memlekette 11eslinin na•ıl bir hürriyet ve içtimai 
bilhassa içinde bulunduğumuz inki- kabiliyetle yetişmekte olduklarını 

lap devrinde gönülleri yeni bir ateş- görüpte iftihar etmemek mümkün 
I• tutuııturmk için terbiye felsefesi değildir. Ancak böyle bir nesil Türk 
olarak prae;matiım yerine idealısmin cemıyetini vasıl olmak istediği ga-
kabul edilmesi ileri aürülüyordu. yeye eriştirecektir. 

Şüphesizdir ki bir cemiyette eski O, Türkiyeyi mazinin köhne ve 
kıymet bükümleri yıkılup yerine ye kurunu vustai ananelerinden kurta
nileri geçerken kuvvetli bir idealin racak, onu as-ırlarce geri bırakan şar 
de içtimai bir çimento vazifesini gör klı ruhundan azade kılarak muasır 
mesi ~zımdır. Ancak terbiyede pra medeniyet seviyesine yükseltecek, 
matismi yani bi•zat işleyerek öğren- tir. Bu seviye ~eriyet tarihinin en 
mek felsefesini kabul ve tatpik et· son devri olan positiv ve realist bir 
mekle mefkllrei.iz bir tı;rbiye siıte- devirdir, iJim devridir. 
ıni kabul edilmiş olmiyor zannında. MEHMET SAFFET 
yını. Zira mefkOreyi her hangi ha· 
yilli bir kuvvet olarak telakki etmi. 
yüp mütekamil ve erişilmesi müm. 
kün bir gaye olarak a lırsak, pragma 
ti sın in de çok kuvvet li bir gaye ve 
mefkuresi olduğu §ilpbesizdir. 

Pragmatism iş ve faaliyet esaı 

üzerinde çocukları hayat adamlar. 
olarak yüksel< içtimai bir kadıriy 

yetle yetiştırmeyi gayei emel ittı 

Bu ,_.;ınkü Comacıesl ve 
yannki Pazar ~ünleri 

ASRI ~fN~~fADA 
sut l 6 l /2 matinesinde 

VAR) ETE 

Dünyada her yere bedavadan 
girdim. Ümit ederim ki , ccna
buhak bunu nazarı dikkate alır

Pa, öbür dünyada da masıraf 

etmem. 
on demde olduğumu kardeş

lerınize haber vermedin. insan· 
!ar nadiren ölmezler lci , öldük
leri zaman yaşayanları rahat~ız 

etmek hakkını haiz olsunlar. 
Artık elini ~ıkayım. (;Jdiyo

rum. 
Ve !\1. Şary öldü ; vücudu , 

tam bir lngiliz centilmenine 
yakı~acak surette, kazık kesildi 

l\1. Şarpın ruhu gök yiiziine 
yük,eldikçe: Am~n yarabbi, pzı

lacak ne çok şey var. Fakat 
yazık ki ne~retmek mumkün de
ğil! diyordu. 

Bir aralık duraladı, kar~ısında 
Marp;o Şosonun ruhu \"ardı. 

- Bonjur Margo_ Burada ne 
arıyorsor. ? 

- Vay M. ŞaapL Demek 
aynı günde öldük .d ·stnize ... Bir
birimize söz verm iz gibi. Ben 
pünomoni oldum__ ı eyse sizi 
gördüğume pek m.,mnunum. 

- lkn de m4mnunum. Çün-
ki sajt oldujtum ~man sana 

Anlanıı ıtJm. 

:\ nladığını 

ttnıedin. 

neden 

~ Senin IJAru aşk 

bekliyordum. 

helll 

etmeni 

- Neyse, kısmet hu dünya
da sevişmckmi«-

- CcnneL.. Bak ne güzel 
yerlerden geçiyoruz .. : l ler taraf 
nur içinde. 

- Sen ölmeden evci de her 
şeyi kolayca beğenirdin. 

- Sen buraları bt:ğenmiyor-

musun? -

- Beğenmiyorum ya.. Bıına 

cenneti daha başka tarif etmiş

lerdi 

- Sen de çok mtişkülpesent
sln ... Hem dah.. tam cennete 

gelmedik ki ·- Bur&lan cennet 
civarı . 

- Orasını da günirüz_. 
- Ben göremem ki, hen i c~n-

nete sokmazlsrki Ben >ağh~ım 
da günahkar bir kad ı ndım. 

- Sen aldırma, henimle gel ... 
Bir hayli müddet daha kayarak 

yürüdüler. 'ihavct divarlan mu
hallebi, kapısı ekmek kadayıfın

den vapılmış cennete geldiler. 
Dlvıı rlar ve kapının kaymaktan 
yapılmış tokmaklarına şu ilan 
yapıştı l mıştı: 

"Ya!amAk memnudur .• 
M. Vilyan Mikael F..dvln Şarp 

kaıpcıya yaklaştı. Kapıcı sordu: 
- Biletiniz~ 

- . Gazeteciyim. 
- Geçiniz. 
Şarp, lAkaylt bir sesle Mar. 

goyu gösterip; 
- Madamla beraberiz! dedi, 

ve bu suretle , girmek hakkını 

haiz olmadıj!;ı bir cennete , ka
dını da rnkru. 

Nakleden 
Seldmi izzet 

• ittihadıMilli 
Türk sigorta şirketi 

arik ve hayat üzerine sigorta muamelesiH 
İcra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
ı\ferkezi İdaresi: Gala tada Ünyon Hanındadır 
At·ııu•si nlıoınmayan şehlrlcrtle aceııle aranrnaklıulır 

• Telefon : Revoıtlu - 2003 ~ 

.PAZARLIKLA YATAK MüNAK.A.SASI 
Nalia Fen Mektebi Mnbayaat hmisyonondao : 

Mektep için pazarlıklı (25) t&kım yatak yapnnlacaktır. nümune ve şara!ti 

görmek ve anlamak için her ~ ve münakasaya iş tirak için de mamın (5) 
nd p•z.ır günıi saat ( 14) te l(iimüş suvunda mekıehe müracaaı. olu;ması . . 

Sipahi Ocağından: 
Koşu uıakalli çay ırının otu i\lııyısın 8 izici çarşamba glimı saat 

on dörtten on yediye kadar müzayede ile satılacaktır. Parasını iki 
taksine , ·ermek şıırtile almak istlyrnlcrin Pangaltıda l.\llktebi Harbiye 

Bu &'ilnkü yeni bilmecemiz 
Soldan aağa: 

Diinkü bilmecem ıln 
halledilmiş şekil 

Vulcandaa afMğl: 
1- Seyrttmek (6) .\1u•ik! lletı ( 2 ) 

2- Nota (2) 

3- Bilyilk hamlı şişe (8) 
4- Su (2) Çırak, )· ardımcı (5) 
5 Ahval (7) 

1 - Hastıtya bakmak (6) Dahi(2} 
2 Kalın kumaş (8) Lezzet (J) 
3- Fakat (S) 
4 - Stıktln (6) 
5- Vaz geçen (5) 

6 Neı'eli (S) () Kmrhk (5) lsıifhaın (2) 
7- Uzak nlduı (2 ı Demir 7olu(3) 
8- Bir oyıın (•) 
9- At (8) Vereli cnlıı abl 6) 

7 Hamamdı kadın yıkayıcı 151 

8 - KtıçUk (4-) Rivayet eden l 'J 
il- Uzak nidıaı (2) 

BUyUk 
-tayyare piyankosuı 

~ 
Keşideler her ayın 11. ndedir ~ 

4. üncü keşide 1 l Mayıs 1929 dadır ~ 
Büyük ikramiye: 1 

45,000 liradır ~ 
~ 

Ayrıca: 20.oco 15.oo'.> 12.(XX) 10.CXX> llralık 
ikramiyeler ve 10.<XX> liralık bir milkıifat. 

Bu keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

m~ 

SEf lRET ~a~~~Ri. [t1fl!!!EM~lTEtER 

~ 
~ §@ 
~ 
~ a§ 
~ 
~ 
~ 
~ 

BUyUlc Elçlllk MUstefarı Hariciye Velclletl istihbarat mUdUrll 
Birinci cildi intişar etmiştir 

Münderecat hu!Asası: Seyahat lstihzaratJ, pasaport, gardrop, tren 
ve vapur seyahatleri, ·gümrük, muayene, sefaret, ziyaretler, kart dıJ 
vizit teati. i, otel, pansiyon, aparaman, müstadimln, kançıJary• 
vazalfl, ataşemiliterler, konsoloslar, hususi hayat, içki, kuınar. 

kadın, para, sinema, otelde ve evde bir öğle ziyafeti, dansin~· 
tedansımt, bar, sefarertte bir akşam ziyafet!, veda ziyafeti v. s-

Beyojtlunda Mondiyal, lstanbulda BabıAli caddesinde ikbal Kütüı:,( 
•• hanelerinde sarılmaktadır. Fiat.ı: "150.,, kuruştur eac o::>-· 

PAGEOL 
Prostatı it 
İltihabı mesane 

Seyelanı meal 

Bel sotuklutu 

Out mllliter 

~-

PAJEOL 
En kuvveti! ve 

rtıOesslr muzadı 

taaffilnil bevlldlt 

Tklri seri ve esaslı 
TebevvülUn evcaıııı 
izale ve büıün ııırr 
llo meneder. 

MÜPTELA VE MUZTARIP OLANLAR lçlı'f ~ 
P AJEOL BiR TEDBiRi ŞAFIDIR . 

Parls hastaneleri miltaahhldl: Şatalen MllesseseB1 

I~ büyük MilkAfat - bilumum eczanelerde satılır. 

bitişigindeki Sipahi Ocap;ına !!;clmelcri ilan olunur. ı ~ 
sı'~ 

•Mlllı)et. in edebi tefrllcuı 49 lıi; nadide kuş gibi sönüp gide- ğa verdiği halde Yfne bılkatin dı. Yalnız, Suat Naci, mütehav- aşk kah;a~~la;:-ı ~bi dcri;;lezzetini tattı. OnnanJJl •ı ıı• •• h k• • cekti. . o gizli gizli gıcıklayışından ~ur vil, kararsız halleri arasında, çam ormanının koynunda karşı ve munis temasında ~a~gd~· 

Y 
1l e 1m1 . Emi.ne nın hayatında b1:1 ç~ t~lamadı. Taşmak, ~o~~ ı,!1- l:,ırlii~ni takip e~e'.1 Sarı bağ ve ka:şıya _geline~ coşkun nehir- zevk ona en_ m uhtcns di~I ıt~. 

tın mucadele başlaı_nış~ ki ku · tıyacıyle sarsılan sınır~en k~h Leyla vak'aları ıçınde çam or- lenn e.ngın denızlere dökülüp nn duyurdugu o gaş e b<I~ 
BOrhan Cahlt çük bir hastalık ~·esılesı onu İs- Bademli köyünde Ccmıle nın manı macerasını bir lahzc unu- kaynaşması gibi kalplerinden lrlerden çok tatlı, çok d 1<1 ,tJ; 

tanbul un ince, hassas, uyaıuk bir siyah pırlantaya benzeyen tur gibi oldu. kemikleme kadar birbirleme çok leziz geldi. Ve anla ~si t 
ıi tesınyl!' Acı Badem köyünün şe), imamın (Asiye), (Kara bir genciyle karşı karşıya ge- gözleme, kfilı Sarı bağ güzeli- Zehra söğütler altı mülaka- kanştılar. Emine nin hayattan defa anladı ki gönül se:k Jt

1 

J>titJn ağ'ırlıgı . ..ı uzcrinden aUp Ahmet) in (Zülı:yhası) ve daha tirdi. rıin vahşi, gergin, ihtiras verici tıyle bu gizli mücadelede ebe- şikayet eden rakık sesi saatler- ve kemik sevgisinden ç 
yepyeni bir aıcmc doğan Emine bir çok akranları onu rahat bı- Doktor Suat Naci de genç vüc~duna doğru boşanmağa ha- diyen mağlup olunca harp mey- ce genç adamın ba mda hazin zetlidir. . . ve~ 
e:lenip te çam orma~a _yerle- rakmiyacak, he~ gün gelip ma- kadının vazir~tine yakın bir zırlandığ~ hald.e a;:ıı~cı akse- danının yegane muzaffer. ku- bir '!'us.ı.~i ~~~ dc~am .etti. S~at .. ~enç adam ırade~~ıt ~e 11, 
şınceye kadar adeta bır l'!ınemalnasız bayat dedikodularla başı- buhran gcçınyordu. İstanbul lerle genye donmuştıi. mandam olarak Leyla kalıyor· Nacı, gogsunun uzennde dun- lunu tılsımlayan bu tıı#. 
hayatı geçirdi. Hanımefendininj nı ağntacaklardt. un Kadiköy gibi çapkın t:{r gen- Fakat çam ormanı tesadüfü ciu. Fakat Suat Naci nin haya- yanın en büyük irtiaşlanyle sar- th sevginin heyecanını bir tııl~ 
ayrılışı, çam ormanında kendi İlk z_aı;nanlar Tosu~1:1 . ~- cin i~~nde ~oy~ doya kul~ç.atabi genç adamın bu her tarafı ka- tında tatlı olmakla beraber balı sılan .ve çırpınan .~zlerc.e".kadı- meğe başlayınca uzu:taW il~ 
elleriyle yuva kuruşları, sonra klcmck ıçın akşamlan ışını hı- leccgı engın bır aşk denızınden palı ufuklarru taze bir seher gi· ve heyecanı alınmış bir mazi nın lisanından ışıtmedigı aşk gınlıktan ayılan ~ebet! c 
evini süsleyişi, tavukları, köpc- tirip dere boyuna çıktığı zaman çıkıp Sahrayikebir den farksız bi aydınlatıyordu. Kasabada ve yaşatan bu genç kızın daha ku- ~ecizelerni çam ormanının bu maziye ait fena ~ oııJıı';ıı~· 
ği onu bir müddet oyaladı. Bun içinde vaz~eşina~ bir ev kadını- b~ hüc~a ~aza merkezine gelişi kasabayı çerçeveleyen bağlarda dretli bir ~~şınan karsısında sc- garip ?"a_vrusundan _dinledi. ye ha~~a~a ba§\a 

0 
iğreti ıP 

da hiç üpheSiz er hangi bir n:ın ~uydugu sakin, memnun sc- b~çar~yı çoldc aç, susuz ~a~ tanıdığı zengin eşraf .~leleri bat edccegı mc~~ktu. onun ıçl~, mas?ID lisaı:mı dın- bchımı ihtırasl~.: e;ıç, ne "'ıJO 
genç kızın bır kaç ayını lezzetle ~cı duyardı ... Fakat bu ııc- ~ır karvaı:ı yo~.cusuna çc':"ı:mış- içinde şöyle konuş~labılir bir Ve ~uat Na~ı nın Bucak vak' lerken._b~ ze!.°n yapragma ben nasebetler, ne. •~asıl 0ıuY"el'~ 

"ınç çok kere Tosun un çok t. O da hır muddet kcndını fız- kadına rasgelmediğı halde hü- ası munasebetıyle çam onna- zeyen ın gozleme bakarken tekreh şe~lerdı. ·"reJlÇ 111ıı' "' 
<:!olduran yeni evliliğin tesiri de geri, çok iptidai latifeleri veya- yoloji, anatomi kitaplama verdi. cra çam ormanı içinde kütüpa- nmdan geçmesi, Tosun çavuşun yalnız bu kadarken. ~önlün~e da bu gül~ı;. ve 1~yordll ,JI 
vardı. hut k?yden getirdi~ turfa ha- Fa~at gençl~ğin bazı i'!atçı dem nesiyle, mütevazi fakat .modeı:ı lıaşka bir köye gi1'?1esinden is- ummadığı, du.ym~dıgı ınce ~!r lara aşk ısını v~arı 1ıaıır1~1~ 

Fakat geçıp giden aylar bu berlen karşısında bır saman a- len vardır kı bazen anı bnhran- salonuyle anlayışlı, zeki ve gu- tifade ederek gcceyı çam orma- noktanın, hafıf bır gece nızga- genç ad~ b~ de kel11'0ıııl' 
fevkaladelikleri yavaş yavaş ta- !evi gibi hemen söner, kararır· ]ar halinde geldiği zaman en zcl bir genç kadinla karşılaş- nında geçirmesi, bu gecenin ona !:1)7le hilkatin meçhul bir musıki kasabadaki etın aZdJtlcJ reY"t' 
bii hale iade ettiler. Genç ka- dı. Genç kadın tehlikeli bir is- oyalayıcı zevkler iğnelenmiş ması onu leziz bir heyecana dü- Emine yi bütün varlığı ve zev- sini ~e~c~iim _eden gergin. bir mayhoş şar:pb a~ktarla lıl1 µei) 
dm her bınne- bir isim verdiği tihale geçiriyordu. Ya bu ha- bir balon gibi derhal koflaşıve- jÜrmüştü. İkisi de birbirinden kıyle tanıtışı daha ilk adımda tel gıbı ınlcyıp konustugunu !ar ve .çıplak · ~n alıŞll11 ı 11' 
t vukla dın zevk almamağa, yata uyacak, okuduğunu, gör- rir. Suat Naci de iltihaplı, ı;ıl- habersiz birbirini arayan bu tali Leyli nın mağlubiyetini hazır· hissetti. İlk defa hissetti. Her te. g_~t~.~~. ~ n .. mürıteıe 
ı: ' vd·ğı bu kuçiık yuvarın düğünü unutacak veyahut ha- ğın bir mekteplilik hayatından hurbanları tesadüfün o şayani tadı . hangi bir kadının yanında ve l duşun u 

· srk ta~anları altında bt•n•l-ı ya'ini dolduran b ışka ii e::nlerin srınra bekarlar için bir mar.as- hıyret mucizesiyie karşı karşı- Bu gc·ce iki genç birbirini cazibesinde duyduğu behimi maceray~ı .• h~Y tırııil bil 
· _ rl n f ı olan b ·· Un ,. i · · tmak icin arzın iki uzak kut- ihtiras yetine şimdiye kadar tat- Suat acı ' 



Voyvoda sokağı karşısında 

SİYOR 
Büyuk ellıisc fabrikası tarafından takdim olunac•ktır. 

:\! ıntahap çeşiılenmizi gormedcn bıç bır mubayaaıra 1 ulunmayını><. 
Bey efendilerle çocuklara mahsus 
~or mo& biçimlerde 'e teoıinath cin ten 

rr. Jhl<lif lr '11'z , e foncazı ku~lardın 

Kostümler 
ve spor kostümleri 

15 liradan 
itibaren 

\Jeşhur M \ f>EL lERÔ marbh ve 
en mükemmel .'.>:·dinden her renkte 

Pardesüler 
,ve mLnt:ıbap çc~itlcrde Trcnçotlar 

171 liradan 
2 itibaren 

1-!;ınımlarla genç kızlara mahsus 
cq son modl \'e her renkte 

mJn!3hap çeşitl<tıle gabardin 

I•lantolar 
ve Kasha Trençkotlar 

15 1 2 liradan 
itibaren 

Pantalonlar 
Her renkte fanellalardan 

6 I liradan 
2 itibaren 

Çocuklara mahsus gayet müntahap çeşitlerde 
dayanıklı kostümler 

Ölçii üzerine ısmarlama için hususi daire 

Ay!ı~ ve haftalık taksitlerle muamele 
lıtıı- yapılır. ~ 

~evlet ~emir JDlları lstan~ul nıu~aıaat 
l~nıis1onu riyaseün~eu 
,. ~l~vdarpaşada dalga kıran dahilinde batmış olan (Anadolu) muşu, bat
i <ı.duıtu vaziyette kapılı zarf usulile müzayede suretile satılacalctır. !\1üza• 

~~· l 5.~.9'29 Çarşamba günü saat onbeşte Hoydarpaşada işletme müdürlü· 
t:c ıcra Ct:iilc:cckur. 

Od~lüzayeJere t•lip olanlar s•ıış şartnamesini Haydarpaşada Rıhtım idare
en alalı!lirler. fekli! mektuplan bir zarla ve muvakkat teminat diğer 

~rf konularak Üzerlerine teklifname \'C muvakkat teminat olduktan işaret 
Od kt ~ 'c bu ık, zarf ıiÇL ~cü bir zarfa konulduktan ve son zarf üzerine 
tcktı[J olduğu \'e kiının tarafından ve kimin namına yapıldı~< yazıldıktan ;ra en nihayet 1;; 5 929 saat on dört buçuğa kadar i~leıme müdürlüğü 

~tipli~ine verilmiş olmalıdt:-

KOLİNOS diş ağrılarına, dişlerin 
çürümesine vedis etlerin hastalan· 
masına karşı yegıine sillhtır. 

Kuru bir fırça üzerine konulacak 
bir santimetre ıniktarinda Kolinos 
macunu di~ aralarındaki yemek ar
tıklarını, di~lerde toplanan taşlar~ 
cıkarır ve dişleri çilrüten mikropları 
mahv ve ifna eder. 

Bu gOn Kolinosu tecrUbe ediniz 
ve ağzınızın ne kadar temizlendiğini 
ve saatlerce devam e.;len serinli~e 
'dikkat edeceksiniz. 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

TOrklyı için depozllart: MAUllCE FARABBI 
leıotlı, YllMdllı Sobtı.fbralılm Pıea apartımaai ıo 

~ 

!ıa::\ındo:-1.-üe-sse-saıı-sı~-~iJe nıu~ayaal konıisıonu 
\1 uen. 
'' ·ııı""~1 Eıhlıı \C 1 lfw an 929 tarihinden 31 l\lay" 930 tarihine 

a 'e nı ~. ır senelik sade yag~ c~ pirinç, şeker, ekmek, mütenevvi 
'il 'lıııcı. •kılI:ltı haı vanive ve s•ır erzakı mütenevvia tanzim edilen 

Ilı \'e lı: • . 
tur ç e ve k >alı zarf usulilc ihale edilmek üzere münakasava " . 

t Zlktan er c-ı 111 ~ , Jt, ğurt, ~ebze 28 ~lan< 929 Salı günü 
e " aıre ıle rnekılliıı hayvaniıe 4 Haziran 929 

1~ alcl"umum mahrubt dahi 11 Haziran 
' tc fıltlar had !., • goruldüğü takdirde ihale edile

h ızabat a:'Ilak iste) c:llerin 

M!LL!YET CU.\JA RTl~S( .J. :'iLi YlS 1929 

HASAN NİJSTAHZARATI 

Hasan kolonyası Hasan kuvvet surubu 
' -

Zeytin· yağı Hasan Hasan • 
surmesı 

• • 

Hasan balık yağı Hasan sabunu 
Flida Dantos Hasan dis 

' 
suyu 

Treparsol, Malaga 
1 
Şerbet meyva tozu 

Dünyanın en mükemmel müscahzarıdır. Avrupa<la daim~ lıirincilij!;i ha7.ınmı<tır. 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

,----~----------------!---~ 
EMtiK YE ElTlM BANKlSI 

Türk Anonim Sirketi 
' 

Sermayesi: 20.000.000 Türk lirası 

l\ferkezi ANKARA 
Şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

Mevcut ve inşa edilecek BiN ALAR üzerine 
uzun ve kısa vadeli ikrazat yapar. 

Mevduata ve aile tasarruf sandığına en 
müsait faiz verir. 

Bil'umunı Banka muamelatı 
lstanbul 'ubesl : Bahçe kapı Telefon lst. 3972 

Evkaf uıııunı ıııü~ürlü~ün~en: 
Kayseridc yapanlacak olan Otelin inş,.tı şeraiti atiye dairesinde yeniden 

lrapalı zarf usulile iki ay müddetle münakasaya vazedilmiştir. 
1 Münakasaya işıirAk edecek olan müteahhitlerin mühendislik ve 

mimarlık kanunu mucibince diplomalan mus•ddak ohr al arı ve yahut inşa-
aun her türlü mes"uliyeti kanuniye ve idariye ve fcnniresini ı,uı ve 
ifa eyleyecek mc,.Or musaddak vesaiki hamil diplomalı müheı s tilu 
mum muame!Atta mtiştereken mr:s~ul olmak üzere teşriki mc~ ı ırntleri 

meşrunor. 

2 - Temlnau muvakkate teklif edilen fiaM yüzde yedi buçuğudor. 
:ı - Usulü veçhile tanzim ve imal olunacak zarflar (6·6·929) pcrşenbe 

günü saat onbe~te Kayseri Evkaf idaresinde açılacak ve en az fiat teklif eden 
zata mezkör fiat mutedil buluııduğu takdirde mtidiriyeıi umumlyenin tasdiki
ne talikan ihale olunacaktır. Tekliflerde mukabil şart dermeyan edilemez. 

-4- Talip olanların fazla tafsllAt ve izah•t istihsal etmek ve şeraiti 

fenniyeyi anlapıak ve proje ve teferruatını almak üzre ehliyeti fenniyelerini 
müş'ir musaddak vesika ile beraber her gün lstınbulveKayseri Evkaf 
müdürlüklerine ve Ankarada Evkaf umum mildürlüğii inşaat ve tamirJt 
müdürlüğüne muracaatlan. 

Kordon Ruj markalı 
fevkalade 

AN-KARA RAl(ISI 
ÇIKTI 

Kibar blrahanelorle IUks bakkallarda ve 
müskirat depolarında 

...-~ 

fA.To\iıN'föM •• Vif 
• • 

:SAiR MADENL:E-! 
lRt PARLATMAGAi 
• • 
i l\1AHSUS CİLA ! • • 
ı : 
ı 1 1 o : 
: CJ.EANS QUICK! : • • . ~ . • • • • • • • • • • • • • ı Büıün bakkali vclerde Sltılır. : 
ı Umumi vekllı: Galatada Yoy· i 
• vod• ban 7-IO numaralarda i 
i R 1 ~ A ·R Y ~ L F ı 
ı Posta kutusu: Galat• 447 i ........................... 
Doktor A. KUTiYEL 

Ele!dirik makineleriyle belsoğuk
luğu, idrar darlığı, prostat, ademiik· 
tidar ve bel gevfekliği, cilt ile liren
giyi ağrısız tedavi eder . Karaköyde 
Börekci fırını sırasında fJ• 34 • 

KRAFORT LAKSATIF 
MUshll sakızı 

Crawford'~ 
Chewin§ Laxati"\ 

En eti Amerikan .akızı gayet 

1 :ızetlidir. On adedi ihtiva eden bir 

kutunun füu 25 kuruştur. 

ı ,. ya iki s:ıkız 60 gram hint 

yağının te,iıinl yapar. 

ÖksUrUje kal"fı sakız 
"Kravford Congh Cum. 

Öksürük boğaz ağrılarına karşı 
pek faideli ve lezzeti IAtif olan bu 

sakız bilhassa tütün içenlere tavsiye 

edilebilir. 
Bütün eczaneler ve ecza depo

larında •atılmaktadır. 

Türkiye vekili umumisi : Rişar 

Volf Galatada Voyv<ıda han :'·10 
Posta kutusu 447 Galata 

Avukat \\'lıkat 

EBÜL'ULA ve ~ECATİ 
Be) !er >·azıhanclcrni, Galatada 

,Sigorta ! lanı, nda 4 ünciı katta 
1 2 numerova nskletmiştir. Telefon: .. 

8 e y rı s P. f ai n 
ml!'i!ll!l'IİıııJ!l .. .:11ö"!S!!~-.· 

;\Jerkez Act.:ınası; {;ala.la kôprU 
başında . Beyoğlu 2.362 ~ube 
acentesı: \1ahmudıye l hnı altıtda 

lstınbul 2740 

Bozcada · lyvalık poslası 
( Antalya) 'apuru tı '.\layı> 

Cumartesi l 8 <le idare rıht
mından hareketle Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lmroz Boz

caada, Edremit Burhaniye 

Ayvalıj!;a giJece ve Ayva

lıktan salı giiııli hareketle 

Burhaniye Edremit Çanakkale 

Lapseki Geliboluya uğrayarak 

gelecektir. 

T rabıon ikinci nostası 
(Rc~it pa~a) \'apuru 6 \layıs 

pazartesi !~ de Galata rıhtı-

mından hareketle lnebolu 

S.ımsun Gireson. Trabzon 

Rize 1 lapaya gidecek ve 

Pünü~te Pazar Rize, Surmene 

Trabzon, Gürele Gireson Ordu, 

Cnyc, Samsun, lnebolu, Zon-, 

gulda~ uğrayarak gelecekur. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Antalya postası 
( lncbolu ) vapuru 5 :\la),S 

['azar l O da Galata rıhtımından 

hareketle lzmir Küllük Hodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönüşte mezkôr 

skelclerle birlikte Andifh Kalka 

Sakız Çanakkale Gcli\ıoluya 

uj!;rayac:ıktır. 

izınir Mersin sür'al Poslası 
( KO:\Y.\) vapuru 7 l\layıs 

Salı ı 2 de Galata rıhtımından 

hareketle lzmir, Antalya, .\!il.iye, 

Mersine gidecek ve T ıışucu 
Anamor, AIAfye, Antalya, lzmirc 

ugrayarak gelecektir. 

.\'.-\]:\! VAPL"RLARI 

lzmir postası 
Seri, IUks ve muntazam oları 

ADNAN .~i;;:~n 
6 inci PAZARTESİ 

giınll Hı da C:alata rıhtımından hare 
ketle 17.mire \ c (,'.arşamba günü 
lzmirden btanbula hareket eJe:: 

Galata Gümrük karşısında Sıte 

Fransez hanında l'.1 numarada Cmu
ml acancalı~ıaa müracaat. Telefon 
Beroıtlı.. 1041 

•.ı ALE~IDAH ZAI>El.EH 
\'.ı\l~lJJ{J,,\IlI 

; Seri, luks haradcniz postası 

Millet v.ıpont 5 
Illayıs 

Pazar gıiııii :ık~aını 'aaı 18 dı' 
Sirkeci rıhtımından lıareketk 

[Zonguldak, f1ebolu, .'inop, 

Samsl:n, t'nyc, Ordu, Circ<ıın, 

Tralıizon, Rize 1 ye azimet Ye 

. \ "akfıkcbir, Gorclc,1 i>kcle:erine 

<le Ograynrak u\'dd edecektir 

~I ııra~aaı ıııalı:ıli: İ 'l:ttıh' 
Bahkp:l7;ırı yeni ticaret haıı. 
Tclcfo11 lstanlıul 1154 
Dıkkat : Yazıhıınemiz ı O 

;\layıstan itibaren :lleymenct· I 
hanı altın<lki mağaz'lya nakl 

oluucaktır. 

Tornacı ve tesviyecilere 
Muktedir tornacı ve te<viveciye 

ihtiyacımız vardır. Taliplerin Sütlu
ccde Karaajtaçta Zümre Zade hbri
kaqna müracaatlan. 

Aşçı ve lokantacılara 
Karaa~açta Zümre Zade fabrika. ı 

aşçı dükkAnı bili icar talibine veri
lecektir. ,- eraiti anlamak üzere l'cr 
şcmbe ,.c <:'umad>n m .. da her giın 
1 O dan 1 (i ) a kadar idare müdurlü· 
jtüne müracaatları. 

Doktor Seyfettin 
ller neyi cilt, fi rengi, yeni 'c 

eski belsoğukluğu idrar darlığ~ 

ademi iktidarı en yeni vesaitle 

tedavi eder, BabıAli caJcksi. 

Gayret kliti.ıphaııesi iistiinde. l ler 

p:lin s;ıat ( ı 2 lı) 

Istanbul Limanı sahil sıhhiye 
merkezi sertababetinden 

l\lerkz ve miilhakatta kullanılmakta olan motor ve sln<lalların 

ihtiyacı için 1 5 kalem boya ve saire ile 29 kalem makina yağı, 

halat ve saire münakasai aleniye suretile mülıayaa edileceğinden 

yevmi münakasa 1 S l\layıs <ı2<ı Pazartesi olarak tespit edilmiştir. 

Taliplerin şartnameyi görmek iizre her p:ün ve müııaka. ya i;tirak 

etmek iizre yevm ve tarihi mezhurde saat 14 ondörtte Gala tada Karı 

mustafapaşa sokajtında kAin merkezimizde müteşekkil ih:!lc komis
yomına müracaatları ilAn olıınıır. 

1 ~ 8 aylarından itibaren •Ot ten keellme ı:amant 

ve netvU nllmaeı eenaeında ıetımaı edlt•n .ve 
--- emısaııt& bir uneuru 11<181 oıi,; ---

• 
FOSFATIN 

• 
FALIER 

sayes1ncıe temin edillrı.• Fosfattn Faller 
yavruların yüzıerın.e tazeltk ve penbelİk. 
adelfıta kuvvet verir. ve Onları gÜrbÜi. 
kılar}' 

Yalnız bir f"oıfatln V&rd1f' 1 

o da FOSF ATİN F ALIEli dir. 
( Aıameu farika ) 

TAKLİTLEflrNoEN ıcriNAP cofNlz = HER •EROr: sATıLtfİ 

Jandarn1a iınaJathanesi n1üdüriyetinden: -
KiLO ADET KUTU 

10000 ill 50000 O O Galvaniz telefon teli 
l 00 • !ClOO O O Bağ teli 
ı 00 " ı 500 O O K•blo teli 
100 " 1000 O O Nuşadır 
20 O O O O Mumlu müccrrit 

3000 ild 25000 O :\la demir izoleıör 
20 O O O Çavuş takımı 

40 O O O mahmuzu 
ı 000 O O O Oda mücerridi 

20 O O O \'olt metre 
20 O O O Palanga takımı 

O O O 50 Katranı. şerit 
Kapalı zarf usuliı-le nıübayna edilecektir. l\lilnakasa 19 !\fayıs 9::?9 Çar

şamba günu snot 14 te l.tınbulda' Cedikpaşada Jandarma imalatbanesind 
icra edile~cktir. ~.ırtname imalAthane<le tevzi olunur~ ceklirnamen.in tar:a im· 
lası şartnamede E ıınderiçtir. 

* * * 200 210 kılo komprime kinin münakasa<ın,la yüksek fiyat teklif 
edilmc<inden ıııezk~r kinir pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlık Gedikp•şada 
Jandarma imalAthadc>indc (ı ~ 29 gününe kadar devam edilecek aynı günde 
$>at 14 te intaç edilecektir .. Talipler ş~ tnamevi lmalAthanedc görebılirler. 

Haliç vapurları şirketinden : 
Kapalı zarf usulile 200 takım yazlık elbise ya;ıtırılacaktır. Ta

liplerin şeraiti anlamak i.ızre 9 mayıs 929 per~emhc günlı akşama 

kadar \yvansarayda idare merkezine müracantları. 

"" 



Cumartesi 
4 MAYIS1929 

, 

Kayseri jandarma mektebinin karakol kumandanları sınıfından ~chıdctname alan cfcndil~r. 

Stadyumda Beykoz - &;ikta'i takımları arasında diinkli lik maçları 

".ra Tıirkocaıs,ı mcrl c1. hcy'cti toplar.nıı~, ht.tçc hakkında müzakere yapılmı~tır. 

\nbr~ Ycni;chirde Baş vekillet 1 •atistik miidiırlii.~ii binası.• Ankarada Po5tn ye tclgtraf mutahassı,ları. 

Bi n S öz 
Bir Resim 

Sıhhıye vcki:i Refik Bey, dün .\!manyaya mtitcveccihcn hareket ctnıi,ıir. , 

\'eril malı kullanılması hakkında dlin Türkoca~ında bir içtima yaptldı • 
• 

e 
' 

Kay,cridc daktilo kursuna devam edenler muallinılcrile beraber. 

Kastamonldc sanatlar mektebi ve talchesl 

---


