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Ahoııe rn llaıı ücretleri 
Gıızetemjzıl~ çikaıt yazıların hukuku ınalıfıı1.ılur 
Abone şartları ~ ilan tarif~si 

TilıJı,pı HRrlç 1 6ncl Sııhlf•Jı S1JJı'/mt 
J Ar:ıfll 400 ka. 8 ka. 1 $ncı • • 
~ .. 750 • 14 • 'nca • 
ti • 1400 • 2700 , ., inci • • 

N-.ah••• 5 JK-.r-..-ıur 
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su ... Kadınlara Belediye Meclisinio aÇılıyor galiba 1 •••• kapıları 
!)·· 

iıı 0rt yıldır Anadolu yaylası-
tb~ bağrı susuzluktan yanıyor: 
''<r sene kurak kısım çok daha 
tq ta da, eğer önümüzdeki haf
.,Jağmursuz geçerse, orta A
~cılunun birkaç parçası gene 
liııı k Çekecek. Buralar halkına 
~ di kara bir bulut, ilkbahar şa 
ı.;~ !:ibi ferah ve sevinç vermek 
"llır. 

~~Phesiz hiç kimse ~çlıktan 
la 1Yecek; dar kuraklık mıntı
~ının. ötele~inde yalnız no~~ 
l feyız değıl; bereket var. Bu 
i ~e~Jeketin vrimi ve devlet 

:tı:;k':zı önleyecektir. Ancak is
~~.ımiz bu değildir: Anadolu 
.~~sünün gözünü gökten top 

· ~~ndirmek, onun ı,~fa~ıııdan 
-~ METi bulut suyunda ara
. Iıga_fletini söküp çıkam1ak
' .ngdayı besliyen her un

·,,~ !:t?i, su unsunı da toprağı-
. n ıçindedir. Fen bi~c o ka
Çcırak sandığımız Ankaranın 

, 
1 
~e sert kışrı altından nehir 

llq" tığım öğretti. Köylüler 
·~~na çölü kuyularmcbn su-

!:ılerek almaktadırlar. 
.\ııadolu suyunun Ana,foluyu 
~ağa elverir oldu~umı bil

tıı '. bu vatanı yükseltme): ve 
~n etmek istiyenler için tü
ı.. ez bir şevk kaynağıdır. Bu 
-~ra. 

İş hayatında kadın 

Şu vaziyete göre galiba 
kadınlarınıız Belediye 
azalığına hak kespettiler ....... ' 

En güçlü erkek bJinden en yüksek ilim 
ve teknik meselelerine kadar her 

sahada kadınlarımız mühim 
vazifeler alıyorlar 

.41. ı:ın suyu kömüründen ve 
~~ haznelerinden daha kıy- J 

~- hıdir. Türk çifçisi Türkiye- Memleketlmlzde iş hayatına atılan kadınların mlkdarı 
'il e günden güne artmakta ve kadınlarımız sade basit ~ . r zaman temeli olacaktır. 
cı~ıfçinin sabanı peşinden su işlerde değll mühim ve mes'uliyetli vazifelerde de 

ı:ıtmedikce, Anadolu hava muvaffak olmaktadırlar. Her memlekette olduğu 
ta· gibi ı.tzde de kadın iktisadi zaruretler dolayısiyle hayata h . gı olmaktan kurtulamaz. 

"en atılmıştır. Asırlardan beri müstehlik ve hazır yiyici vazı-~ ız kenarı saltanatı Ana-
sıısuzluğunun acısını hiç yetini muhafaza eden kadınlarımız çalışma zaman ve 

~~~n duymadı; bunu biz mevsimi gelince, fıtri ve kablllyetlerlnde meknuz olan 
h· A. devletinin yeni adamla- feallyet lstldatlarını işletmeye başlamışlar ve hayata atıl-· 

ıı... 1 lsediyoruz, kuraktan, bağ- mışlardır. 
.-~ y Memleketimizde kadınlar ilk defa memuriyet hayatına atılmışlar 

~ ~Yla topragı gibi çatlı- Postahane v. s. yerlerde memur olmuşlardır. Harbi umumi· 
l!tı hıssediyoruz. Beynimize den sonra blltlln resml dairelere kadın memur alınmaya başlen
'tçi:r? fikir şudur: Anadolu mıştır. Daktilograf hanımlann adedi gUndeıı gilne artmaktadır. 
'rıı her sene açlıktan kur- Elyevm muhtelif yerlerde yüzlerce aile kadın ve kızları daktilo 

L ktansa, bir defa susuzluk- dersi atmaktadırlar. 
"llrt Resmi dairelerdeki kadınlaı· 'ı',. arınak lazımdır. 
. ı:ınuru insanı ve toprağ1 Resmi dairelerimizden Emanette 20, Vilayet ve defterdarlıkta 20, 
iten . Adliyede 15, Evkafta6, Ticaret oda ve mlldllriyetladc 35 ten 1tlCıi şımal Avrupa memle- fazla kltip ve daktllo kadın vardır. 

·ıııarı tıde çifliklerin yedek ka- inhisar idarelerinde ve tramvay, telefon ve diğer şirketlerdeki 
~da Çevrili olduğunu gezen kadın memurların yekOnu 500 rakamını tecavuz etmiştir. 

·ıç biaş.lanrnız görmüşlerdir: Ameli sahalarda rekabet 
>- r 1klim tam istenildig" i za-
"'l ır Kadınlarımız bundan başka ameli sahalarda erkeklere rekabet 

e tam istenildiği kadar su etmektedirler. Mesela Tutun inhisar idaresinin muhtelif depo-
!ıı ;i~· .:~hurnluk gibi su iste- farında çalışan ve yekOnu 10,000 ne yaklaşan kadın ve kız amele
~ d'Çı · ışte Anadoluda gör- lerimiz artık tlltllncutükte ihtisas ve meslek sahibi olmuşlardır. 

ili b,,'lediğimiz modern köylü inhisar idaresinin Çapa deposunda 2,300 Ciballde 3,000 Topta
ı, ~dur şında 800 ve diğer depolarda da pek çok kadın amele çalış· 
'\~ . 
11:~l:lık, kıtlık, açlık göçleri ~t~::::dı~.ıy~:.~~~n y::!~ı:':~~:;.li~:~~~:a~lrkf~~~;~:~~n!:d~:ıı:;~;~~ 

"lıııu U<la asırlarca sık sık gö- macılık yapmaktadır. 
~it §~Ylerdir. Burada ne gü Diğer işler de uar 

t ~ tı;~ı başka türlü doguyor, eutun bunlardan başka tikotaj, konserve, çorap, kutu fabrlkala· 
~lt\~iın değişti. Eğer bu nnda kadın amelelerimlz vardır. 
qt~ ~" rr rtıesele olmamışsa, Halk Fırkasının açtığı çalıştırma yurdunda yU:ılerce kadın çalış· 
t. ı.,,_·0}·lusünün kader ve gö- makta "e bunlara sanat ta öğretilmektedir. Kadınlarımız burada 
l;,;"<\I Ilı 1 kutuculuk ve diğer el itleri yapmaktadırlar. Çalıştırma yurdu ayni 'ttıı~ rrı danmağı günah 
· "end· zamanda yardıma muhtaç kadınlar için bl. mektep olmaktadır. 
ıık" . ır. Anadolu çocuğu- Avukat ue tüccar kad11ılar 
liııhu~tılecek dersSU dersidir. 
\ı.r Yet sudan bogy ulan Avukat ve tüccar yanında, ticarethanelerde çalışan kadınların 

' e yekOnu da gittikçe ehemmiyet kesbetmektedh·. TUrk kadınla· 
b~tıa~a h~~ını ve susuzluk- rınıo iş hayatındaki muvaffaklyetl ecnebi müesseselerinde nazarı 

q aı~'nt n .rıaymana halkını dikkatını celbetmlş ve bu müesseselerde kadınlarımızı lstlhtam 
ltq <le~~a~ kurtaracaktır.Buci etmeye başlamıştır. Adetleri az olmakta beraber kadınlarımız 
~it ~tin en büyük mesne- _arz-u111b.aı.c.ıı.ık•'·ş~O·f!l•r•IU•k•,•g•a•z•e•te"!'!'s•a•tı.cı.ıı.t.ı •d•a•y•a•p•m•a•lc•t•a•d•ır,;,,' ___ _ 
. ~ nadoiunun su ve su

k1ı1t .. 1ndaki yanlış fikirle-
1tt. lln<len değişmesi ola-

FALİH RIFKI 

Orman yangını 
Havaların kurak git

mesi yüzünden 
oluyor 

Çavuşbaşı çiftliği civarında 

çıkan orman yangını hakkında 
Vilayet Orman Baş Müdürü E
min bey, şu izahatı vermiştir: 

Posta kongrası 
Murahhasırnız bugün 

Londraya gidiyor 
Londrada toplanacıık. olan 

beynelmilel posta kongrasına 

hüktlmetimi7. namına murahhas 
olarak Samson mcb"usu Ali Rana 
bey, bugıin gidecektir. 

Ali Rana be\\ cvelce Posta 

Buz fiatı 
3,25 kuruşa satıl
ması lazımken 5 

kuruşa mı 
satılıyor?. 
--o-· --

Şehremini Muhittin Bey 
buz nıeselesi11i 

anlatıyor 

Buzun 3 kunışa sa'tılması la
zım gelirken 5 kuru§a satıldığı 
şikayet ediliyordu. 

Bu mes'eleyi dün bir muhar
ririmiz Vali vekiıi ve Şehremini 
Muhiddin beye sormuştur. Mu
hiddin bey şu izahatı vermiştir: 

cc- Buzun şehirde satış fiatı 
perakende olarak 3 kuruş on pa 
radır. Bu fiat Hey'eti Vekile ka 
rarı ile tespit olunmustur. Bu 
takdirde fazla fiatla satılamaz. 
Şayet fazla fiatla satıldığını bi
len varsa, satanların kimler ol
dt!ğunu bize bildirmelidir. 

Yal= Karaağaç müessesatı 
idare meclisi buzun serbayia sa
tışında 7 para zammetmiş, 77 
paraya iblağ etmi tir. 

Fakat bunun ş_ehirdeki satış 
fiatı ile alakası olumaz. » 

GÜNDE 75 TON BUZ 

Aldığım~ ma!Cımata göre Ka 
raağaçta ilaveten yapılmakta o
lan. yeni buz havuzlarının da in
saatı bitmek üzred,r. Burası da 
bittikten sonra Emanetin buz 
fabrikası günde i 5 ton buz imal 
edecektir. 

.. __ -·•••h--

Komünist tahkikatı . __ ........... 
Tutulanlar lzrnire 

sevkedildiler ---Beyanname yapr<?tırclıklan i
çin şehrimizde tevkif edilen ko
münistlerin hepsi 1zmire gön
derilmiştir. Şimdiki halde bura
da mevkuf kimse kalmamıştır . 
Mamafi polis bu husustaki tah
kikata devam etmektedir. Tev
l:ıfi icapedcn kimseler bulunrsa 
bunlar da tevkif olunacaktır. 

İzmire gönderilenlerin İzmir ı 
mahkemesi birinci istintak dai- 1 

resinde istiçvaplarına başlanmıli 
tır. Dün de Polis müdürü Şerif 
\'e Polis birinci şube müdürü 
İbrahim beyler Vali vekili Mu
hiddin beyi ve müddei umumi 
Kenan bey de Polis müdürü Şe~ 
rif beyi ziyaretle bu mesele etra 
fmda görüşmüşlerdir. 

Dayinler vekaleti 
Müskirat umum müdürü 

Zekai Beyin Dalnler vekale
tine intihap edileceği ve ya
kında Parlse gideceği muh
temel görülmektedJr. Bu bap· 
ta resmi maltlmat yoktur. 

Mektepliler 
Müsabakası 
Birinci hafta 

Birinci haftanın en mü
him haberinde müsabakayı 

kazananların isimlerini ve 
birinci gelen yazıyı 4 üncü 
sahifemizde okuyunuz. 

ikinci hafta 
ikinci haftanın en mühim 

haberine alt mektupları 9 mayı· 
sa kadar kabul edeceğiz. 

Üçüncü hafta 
«- Yanan kısım fundalıktır, 

orman değildir. Lakin havalar 
kurak ve gayritabii bir halde sı
cak gittiğinden ormanlar da şim 
diden büyük mikyasta kuraklık 
baŞ göstermiştir. Kış mevsimi
nin. de ağaçların kurumasında 

büyük tesiri olmustur. 

ve.telgıraf umum mlidiirlüP;ıinde '~Mayıs Cumarlasl 
bulunmuştur . :\lumailcy h dün gUnUndan 
hariciye memuru 1 lak ki Beyi zi-

Ufak tefek orman yangınları 
claha şimdiden baş göştermiş
tir ki bu mevsimde görülmüş 
sey değildir. 

yaret etmiştir. 1 1 Mayıs Cama gU. 
Kllblle •doğru... 10 nUne kadardır 

Londra, 4 (A.A.) - Dally Bu müddet zarflnda ga
Mallln Llihor muhabiri Ama- zetemizde çıkan en mU
nullah han ile hablbullahın 
kuuvetlerl arasında KAbllln hlm haberi 200 kell-
ele geçirilmesi için muha- meyi geçmemek Uzre 
rebenln başladığını bildir- yazıp, mUsabaka me
mektedlr. , murluğuna gönderiniz! 

DA YAK ATILMIŞ! 

J>olisler mahke,meye 
veriliyoi· 

Acaba kim? .. / 
Bir J!lUSikişinasımız 
sesini 50 bin· liraya 
sigortaya koydur-. ---

Dayak atan polislere 
işten de el çektirilecek 

Oalatada kapıiçl Polis 
mevklinde dört· kişi dayak 

mak istedi · . . . ' . 
Sigorta tarifelerinin tenzili 
için şirketler tRrafından 
Hükumete müracaat edildi 

yediğini iddia etmişti. Bu Geçenlerde ankarada iktisat 
mes'eleye alt1ahklkat evra- vekaletinde toplanan sigorta 
kını dün Beyoğlu kazası lda· tarife komisyonu tarafından 
re hey'etl tetkik etmiştir. tespit edilen yeni tarifede, Av· 
. Tetkikat neticesinde dayak rııpa sıgcr a mllesseselerın;n va· 

ziyetterl de nazarı dikkate alın
hadisesi tebeyyün etmiş ve mıştır. 
icap eden karar verilmiştir. Bulgnrısıanda olduğu gibi 

Karara göre Kapılçl Po- yangın slgorta ücretlerinin e -
lls muavini ile diğer alaka- hemmiyetll su-
dar pollslerln muhaKemele- rette tenzil e
rine lüzum görülmüştür. dileceği anla· 

şılması üzerine 
Aldığımız malilmata nazr-; ate.kadar si-

ran bu memurlara işten de gorta kumpan· 
el çektirilecektir. Lüzumuzu yararının bazısı 
muhakeme kararı Ceza ka· hukOmete mu-

Gala/ada Kapıiçi meı·kiinde 
daya~ ,yfycnfrr 

nununun 145 inci maddesine 
istinat ett~rllmiştlr. 

--....... ·~--
.~zaml tarife 

Mısır v~ İspanya 
rnuvaredatına tatbik 

olunuyor 

Mısır ve ispanya ile akdedi
len muvakkat ticari llilllfname
lsrin müddeti Nisan nihayetinde 
bitmiştir. Bunun için bu ay ip
tidasından itibaren gUmrllklerde 
Mısır ve ispanyanın muvaredatı 
azami tarifeye tabi tutulmakta· 
dır. 

Danimarka, Felemenk ve 
Norveçle yapılan itllllfnameler 
Ağustos iptidasında, !ranta mll
nakit itllllfname bu ay nihaye
tinde biteceği için yeniden teb· 
llgat icra edilmediği takdirde 
bu memleketlerin mallarından 
da fazla resim alınacaktır. 

Mısırlılar gelmiyor 

Cuma günü Galata
saray-Fener maçı 

yapılacak 
Bazı gazeteler ar;enal ismi altın Ja 

toplanan mısırlı fuıholcuların şehri · 

mizc gelerek ayın 
onuncu r·uma ve 
on ikinci Pazar 

günü Cnlata·aray 
fcncrbahcc ra
kımlanmızla iki 
maç yapacaklı

nnı yazmışlardı. 

Böyle bir mesele 
yok değildi • 

Ancak yapıldıkt gibi kaı'I bir şekilde 
yazılacak bir şey }'Oktu. Zira bu 
maçlann yapılması için muhabere 
cereyan ediyordu. Bu gün mev>ukan 
üjtrendiğimize güre bu maçlar yapıl· 
mıyacaktır. Çünki !O ,\.layıs tarihinde 
Arsenal takımı :\lısırde likmaçlarına 

iştirak etmek mecburiyetinde bnlun
maktadır. Bu suretle bu hafta '.\lım· 
lılarla maç mevzuu bahs olmayıp 

fikstür mucibince Calatas.ıray . Fe· 
nerbahçe maçı icra edilecektir. 

racaatla işle-

1 rln azlığından 

f bahsederek ten· 
/ zilAtın bizde de • 

yapılmaması için tcşcbbllsatta 

bulunmuştur. 

Miktarı bir senede (4 , milyon 
llryı bulan sigorta primlerinin 
(3) milyonu Ecnebi kumpanyıı· 
!ara alt olduğu anlaşılmaktadır. 
Bazı kllmpanyalar, memleketi
mizde sigorta henüz tamamen 
taammüm etmedi2;inl Heri silre
rek tarifede ancak yüzde yirmi 
beften fazın tcnzilAl yapılırsa 
ıi:Uşklll ,·azlyettc kalacaklarını 
sö)·IUyorlar. 

Maruf musikişinaslardan biri 
sesini 50,000) liraya sigortaya 
koymak içfn Milli blr müesse· 
seye mllracat etmişsede henüz 
böyle bir sigorta tarifesi yapı
lmadığı için kabul edilmcmiştlr 

Sigorta komisyonu daimi 
bir hale getirilmiş olup allllta· 
darların şlkllyetlerile de meşgol 
olacaktır, Hayat sigorta tarife
sini tespit için !Azim gelen ısta· 
tlstikler hazırlanmaktadır. ---··---· 
Şark vilayetlerinde 

---o·,._-
Arteziyen kuyuları 

kazılacak 

Macarlstandan mUta
hassıs geldi; Şark;ı 

gidiyor 
Artcziycn kuyuları mlitahas

sısı !\lacaristanlı :\1. Gabril 1.aza
ro ~chrimizc gclmi~tir. 

:\J. Gabril J .azaro tetkikatta 
bulunmak ıizcrc bugunlerde şark 
Vilayetlerimize gidecek, Umum! 
'.\liifcttiş lbralıim Tali beye mıı
laki olacaktır. 

Gayri 
Tevziat 

mUbadlllere para 
verllecek 

Tevziat komisyonu tarafın
dan hazırlanan ikinci liste ik
mal edilmiştir. Bu listeye (100) 
dosye sahibi ithal edilniiştir. 
Yapılacak tevziat yekununun 
( 1 O) bin lirayı gececeği bildiri! 
mektedir. 

Ankara müzakeratıetrafında 
Ankara ve Aılnadan grlen haber· 

!ere göre Türk- Yunan müzakeratı 
kaı'i safhasına girdiği anlaşılmaktadır. 

Davet üzerine yann Ankaraya gi
deceklerini yazdığımız muhtelit komis
yondaki bitarai aza, :Wüsyii Rivasın 
hastalığı devam etmc~i üzerine seya~ 
haılann tehir etmiştir. 

Adana belediye intihabatı 
Adana, 2 (A.A.) - Belediye 

intihabatında Cumhuriyet halk 
fırkası namzetleri müttefikan 
intihap edilmiştir. 
AD.4NA MiLLET MEKTEPLER! 

Adana, 2 (A. A.) - Millet 
mektepleri imtihanları hitam 
bulmuştur. Müdavimlerden an
cak yüzde ikisi muvaffakiyet 
gösterememiştir. ı 

' . 

ita/yadan bııf!ün şrlırimi:e gefccr/: 
"fan T. Rılşli/ Beyin yeni bir rr: ml 

~ 

HariciJe ve~ili 
-····--

i T. Hü~lü B. ~ugün llalya~au 
~8briınize geliyor. 

---.. -
Venedlk,4 ( A.A) - Tevfik 

Rüştü bey Ankara)a müte
veccihen hareket etmlşllr. 

Cenevredekl Tahdidi teslitat 
ihzari komisyonuna iştirak eden 
Hariciye vckillmtzrn riyasetlr
dekl hey•eı bugllnktl ekspresle 
şehrimize gelecektir. 

MalOmdurkl Tevfik Rüştü Bey, 
Cenevreden sonra Berline, ora
dan da Romaya gitmi~, ziyaret 
ierde bulunmuştur. 

Tevfik RllştU Bey, bu gl'n 
istasyonda Vali vekili Muhittin 
Bey ile VilAyet ve Emıınet er· 
kllnı tarafından istikbal olun~
caktır. 

Hey'et için Tokatllyan ole· 
linde bir daire ihzar edilmiştir. 

Tevfik Rllştll Beyin bir kaç 
glln şehrimizde kalması muhtc 
meldir. 

Venedik, 4 (A.A.) Ankı:· 

raya hareket eden Tevfik RU~tll 
bey istasyonda ltalyanın Sofya 
sefiri M. Plaçentinl, Kont Orslni 
ve vali muavini Kont Kuarelli 
tarafından setılmlanmıştır. 

,~epedelenli 
ili Pa~a ile Yasiliki 
Yeni tefrikamız-

dan bazı fasıl 
başları: 

Yanga kalesi ıııulıa
sarada - Ali Paşa di
nini nıi değiştirmiş -
Yanyadan kaçanlar -
Kaleye gizlice giren
ler kim? - Etnik/ 
etarya cenıiyellnin giz 
li nıektupları - Vasl
liki ile Ali Paşa saz 
sohbetlerinde - Runı 

papasının Ali Paşaı11n 
sarayında işi ne? llh .. 



.;;:::::-::::::::::~~~~~-•~~~~~~~~-., 

TARI H TETKıKLERi 
Evel zaınan~a lstan~uf nufusu : 
Türkiyede ilk defa erketlerin yazılması ı 

fürkiyede yapılan lahrirler - Yalnız enııat mi 7 - lslan ulnn lelhiode insanlar 
yazılmadı ı7 - 131 sene sonra. -1638 de lıtaobnlda •nınn olar -Türiiyede ilt 
oulus tahriri - lstanhnlda la; ~fi yazılmıf?I -Adanı ulusa nedeı yazılmaınıfb? 

Yakın zamalara kadar TUrkl
yede kaç klfl bulunduğu biline· 
mlyordu. Bunun aebebl pek ba· 
slt idi: 

Bir kere Devletin idare t•f
kilah Dere beylik usullle yora
yordu. Vilayetlerde Patalarla 
Kadılar vergileri bildikleri gibi 
devşiriyorlardı. 

Her eyalet ve yahut sancağın 
senede vereceği hasılat eıaı 

tutuluyordu. Bunun için Jstan· 
buldan manıpla çıkanlar alacak· 
lnrı toptan yekun senelik vergiyi 
llllyorlardı. Ve tabii alt yanına 
kanşnn yoktu. 

Esas halktan alınacak para 
Jlduğu için Tarihte Türklyede 
koç kişi bulunduğUnu l!ğrealp 

anlamak lstlyen bir aklı başında 
adama tesadüf etmek mümkün 
olamıyor! 

Yalnız. cenk edilerek zorla 
z.aptedllen kale ve şehirlerdeki 
binaların defterlere geçirildiği 

gl!rlllüyor. Ar&ası evkafa alt 
ev, dükkln, han ve hamamla
rın anlaşılması için zaman za
man yazıldılı:ları vakidir. 

lstanbul fethedildiği z.amaa 
gene böyle bir "emlak yazma• 
işi yapılmıştır: 

857·1453 senesinden sonra 
lstanbulda nelı:adar bina varsa 
hepsinin dGztün defterleri tutu• 
muştur. 

Şüphesiz. bu bir emll.lı: yazıtı 

idi. Hatta yaz.ıcılıtı yapanları 

Bursa ~eyi •Ali. beyle lstanbul 
fethi tarihini yazan "Turu ılna. 
bey idiler. Maksad da şehirdeki 
binalardan evkaf hesabına para 
almaktı. (1) 

Bu tarihten 131 sene ıonra 
bir defa da (988-1580) senesinde 
lstanbul kadılığı eden "leke• 
rlya. Efendi zamanında lstan
bulda "Emlak yazışı. yapıldığı 

rivayet ediliyor: Uldn ortada 
ne bir delll ve nede gUvenilebl· 
llnecek sağlam Rakkam vardır. 

Yalnız, lıtanbul kalesini ta
mir ettiren Bayram Paşa zama· 
nında Oç ayda yapılan bOyQk 
bir tahrirden asker lçindan es· 
naflık yapanlar · da hesaba 
katılmak şartlle lstıınbulda işe 

yarar kaç kişi bulunduğunu bir 
dereceye kadar anlamak ko· 
loylaşır. 

Bu tahrir: (1048·1638) sene
sinde yapıldı. "Evsafı Kostıın
tlniye,, namı altında büyllk bir 
cilde toplandı. 

Neticede 1 IAm Hırıstiyan: 
(379,000) kadar çalışıp alnının 
:eri ile ekmeğini kazanan adanı 
olduğu anlaşıldı. "Kadın,, •·ço
cuk,, ve "lfO yaramaz. ihtiyar
lar,, bu hesapta yolı:tu. 

Bayram Pafa tahrlrlnden 
lstanbulda:(57,0001çiftçl, (12,000) 

[I] :\e kıchr }IZlkki Turu Sina 
lıey yazdığı binalı ın kıç dane ol
dcgunu ve buralarda oıunınlann kıç 
bin kişi bulundugonu söylemege 
!uzum gormeden senelik "mukataa. 
hesabını veriyor ve: "ili fıçı. tı 
her b ri elli bindir •. diyor. Zaten 
maksat ta para değil miydi? 
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Dahiliye vekili 8. E. diye: 
medrese talebesi ve: tam • ev
ladı Resulden olduğunu iddia 

edan (17,000) hazırcı bulundul.(2) 

işte lstanbul nüfusunu ya· 
rım yamalak gösterebilen ilk 
dılll: (297) sene evci tutulan 
defterden ibaret bulunuyor. 

* * * 
1242·1826 senesinde yeniçe-

riler ortadan kaldınlmışh: Dev· 
letin muntazam askere ihtiyacı 

vardı. Bunun için her şeyden 
evel ı tanbulda kaç kişi bulun
duğunu bilmek ıa.zımdı. 

Yavaş yavaş Anadolu ve 
Rumeıtdekf ahalinin mlkdarını 

defterlere yazmayada da başıı
yacaklardı. 

lstanbulda taraf taraf me· 
murlar çıkarılıp kapı kapı do· 
laştırılarak gezdirildi. Bu yazı
cılar sade er!,eklerl yazacak
lardı. Kadın ve çocuklar defter· 
lere geçfrllmlyecektl. 

Defterler tutuldu. Nelice hay· 
ret edilip gUIUnecek kadar ga· 
rlp idi: 

lstanbulda, 45,000 müılüman, 
30,000 Ermeni ve yirmi bin Rum 
oldo&;u anlatıldı. Yahudi, Kato· 
ilk ve saire meydanlarda görün
müyordu! 

Koca şehirde oturanlar dok· 
san beş bin erkek miydi? 

Şurası da unutulmamalıdır 

ki: katipler on beş yaşından 

kuk beşlno lı:adar şehirde 17000 
TOrk bulunduğunu da hesapla· 
dılar. Yanı: Askere gidecek 
adamlan güya meydana çıkar

mış oldular! 
Şu yekun füpheslz pek gll· 

IUnç idi. Bir çoklannın asker• 
alınmamak ve ya vergi verme· 
mek için kendilerini yaz:dırma· 

dıklanna şüphe edilemezdi. 
Aradan bir sene geçine kim· 

ıenln aldırış etmediği ıörüldll. 

Mahalle defterlerlnce doğum ö
lüm vukuatlle evlenme kayıt· 

ları dOşOrDlmemiftl. 

Ondokuz maddelik bir tali
matname yapıldı. Komisyonlar 
toplandı. 

Rumeli ve Anadoluda tahrir· 
lır yapılması kararıaştırıldı.Ta

blt halkı ürkütmekten korkuldu. 
Vilayetlere kerli ferli Hocalar 
gönderildi. 

Adana vallliğtne kimseyi gön
dermeğe cesaret edemiyorlardı. 
Sebeblı Adana mütesellimi All be
yin zorbanın biri olma•ı idi. 

Adanadan bafka uzak eyalet· 
lerede yazıcı gönderilmemesi 
dUşUnUJdD. 

ilk yazıcılar· 
Ahi Çelebi, Hasköy, Kızan 

lılr, Sofya, GOmUJcüne, Fere, 
Draıııa. Baba hkl, Çorlu, Bur
gaz, Gollholu, Şarköy, Selanlk, 
Maııashr. Üsküp, Flllbe, Mal· 
kara, Menlik, Nevrekop, 1ştlp, 
Koçaııa, Siroz, Ustrumca, KOp· 
rülü, Kavala, Tlkveş, Tırnava, 
Radlvlfta ve daha bazı yerlerle 
Anadoluda; 

(2) Galiba: - Ben evllidı Rosôl
danım?! diyen Arabistanlılar soluğu 
btınbu lda alıyorlarmış L 

MiLLiYET PAZAR i\!A YIS 1929 
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HARİÇTEN ALDIGIMIZ TELGIRAFLAR il So11 Haberler 
Macaristanda 

ltalyan siyaseti 
Uçük ilil8lı h'kulandıracak mı 1.. 

Parls, 3 ·c A.A ) - • Tempı 
ıazoıesl M Grandlnln Budapef· 
te seyahatine tahsis ettiği bir 
makalede diyor ki: "Macarlsta· 
nın belini doğrultmak için takip 
edeceği siyaset ltalyada bir isti· . 
nat noktası bulma11 pek kıy· 

metli bir şeydir. Fakat bu lstl
tlnat noktası diğer devletleri 
gerçekten endlfeye düşürecelı: 

bir hareket esas teşkil edecek 
olursa tehllkell bir mahiyet ala· 
bilir. Esasen hiç bir şey böyle 
bir telakkinin Roma ve Peşte 
hükQmetlerlnln maksatlarına uy
gun düştüğünü zannettlrmeğe 

müsait değildir. Kont Bethlcn 
zarar ve ziyanı tamamlle Maca· 
rlstana alt olacak ve küçük 
itilafın hemen mukabelesini da
vet edecek bir harekete kendi· 
sini sürüklemlyecek kadar akıllı 
bir zattır. 

Cerıubi Amerlkada 
Caracıı., J (A • .\) - Ceneral 

.Juan Gomez, lıu gün kongrenin 
ittifakı nrasiyle yeniden Yeııizu

ella rci lcumhıırluğuna intihap 
cdilmi~tir. ili' a ' tı 1 936 senesine 
kadar ,ı ' m •ır. I 90<J 
senesınden lıeri riyaset m.vkilnı e 
bulunma.. . oı n ,.ırünileyh 
72 ya,ındacır. \ e ıı:lla şayanı 

dikkat dert:tede fa.! ve dinçtir. 
-~ Pariste taoıirat 

miizakeresl 
Paris, 3 (A.A) - l\I. Schacbt 

bu sabah M. Owen Yuog ile 
ile görüşmüştür. Akşam üzeri 
başlıc.t alacaklı devletler miimessll
leriyle müşavere edecektir. 

AVRUPANIN İKTİSADI 
VAZİYETİ 

NewYork,4 (A.A.)-Ame 
rikanın sabık Londra sefiri M. 
Houghton buraya gelmiş ve şu 
beyanatta bulunmuştur: Avru
pa iktisadiyatı git gide istikrar 
peyda etmekte, işsizler yeniden 
C'anlanan sanayi tarafından mas 
sedilmekte ve eski dünyada bir 
çok memleketlerde refah baş 
göstermektedir. Mumaileyh i
laveten demiştir ki: Halk küt
leleri arasında harp aleyhinde 
kuvvetli bir cereyan teressüm 
etmektedir. Emniyet hissi gün
den güne kuvvet kazanmakta
dır. ........................... 

Muğla, Saruhan, Kastamonl, 
Kütahya. Esl<l~ehlr, Ankara. 
Çankırı. Menteşe, !çel, Bursa, 
Teke, H~mlt, Sivas, Bozok, 
Amasya. Çorum, Denizli, Sakız, 
Mldllll, Kıbrıs, Rados ve Ha .. 
yerlere gönderildi. 

Yazıcılar uzun uzun çalıştılar. 
1246-1830 senesine kadar def
terleri lstanbula yollamıya 

başladılar. 

Gönderilen defterler tahrir 
yapılan yerlerde (6)mllyon kişi 

olduğunu gösteriyordu. 
l(adın, çoçuk ve asker hesa· 

ba katılmamıştı. Bunun üzerine 
lstıınhulda bir (Ceride Nezareti) 
tefkll edlldl. Defterane mektup
çusu Salt Efendi (7,5001 kuruş 
aylıkla Nazır oldu ••• [3] 

NUfu~ l~lerl biraz yoluna 
girer gibi ıörünüyordu; yedi 
sene sonra; (1253-1837) de lstan
bulda bir tahrir daha yapılmak 
istendi. Ahallye basılmış kahat· 
lar da dağıdıldı ... 

Ayhan 

:l•v•cred.e 

Mühim nokta 
Harp levazımını 

da azaltmayı 
diişilnüyorlar 

Cenevre, 3 (A. A) - Tahdidi 
teslih~t komisyonu harp levazı

mının tahdit ve tenkisi hakkın

daki miıznkercye devam etmi~cir. 

. -

Maa~ laJıhası salı gönü mecliste müzakere e~ilecettir 
Küçük memurlara zam muhtemeldir 
Meclis pazartesinden itibaren her gün sabah, akşaoı 
toolanacaktır. Biitçe, encümeninin barem layıhasında 
yapacağı tadilat henüz kat'i şeklini almamıştır. 

Ankara, 4 (Mllllyet) n\ecllsln pazartesi odasına girememekte, oda kapısı kilitli tutolıtl~ 
günkü lçtlmaında Devlet Şurasının bir mazbatası tadır. Bu günkü içtimada meclis memurıarı01 

müzakere edilecektir. Ayni günde meclisin her dereceleri görüşUlmüştUr. 
gün sabah, akşam içtima etmej/;e karar vermesi Encümenin yapacağı tadilat henüz kat'I k•r:; 
muhtemeldir. Bu suretle barem layıhasının sah ra iktiran etmiş değildir. Tahkikat neticeleri •,·ı 
günü müzakere edilmesi kabil olacaktır. halinde tespit edllmektedlr. Son celsede ıı• 1. 

Bütçe, barem layıhasını müteakıp müzaker;: netice tespit edilecektir. Mamafih büyük meııı0 il 
edllecktlr. Meclisin bayrama kadar tatili lhtlmell lardan bir az küçük memurlara zam yapııac•dll 
zaittir. Belediye layıhası da bu devrede müzakere· kuvvetli bir tasavvur halinde rivayet edıırnekl' 
edilecektir. * * * ,o· 
Bütçe encümeninde barem layıhası çok hafi Ankara, 4 (Milliyet) Müdafaa! mııııyo 

tarzda müzakere ve tetkik edllmektedlr. Encü· cümenl bareme göre menıublnl askeriyenin d' 
men uozlarından başka diğer azalar encümen recelerlnl gösteren listeyi ikmal etmiştir. 

~il ~eJ' eti İsmet ~a~anın riJasetiô~e to~lan~ı Gazi ~illi~in~e 

l\I. l\Inssigliyc Alman ve So
vyet hey'eti murahhaslarının 

teklif ettiği tahdit tarzını hayal! 
olduğunu ha!bu ki Fransızların 

tavsiy eyledi~i usulün muhtelif 
mill! iktisadivat arasındaki fark
ların nazarı itibara alınmasına, 

her tUrlu kombinezonlara uygun 
düşecek bir şekil vaz'ına ve 
kolayltklıı mürakabe edilmeğe 
musait bulundugLinu beyan et
miştir. l\I. Massigll alelacele bir 
karar vermesini ve ileride bir 
itildi elde ctmL'k irr>kAnını orta
dan kaldırmama,ını komisyondan 
talep C)!emi~tlr. Belçika ve Ro- ilmi istilahlarda bazı tadilat yapılması ~ar~en ~arti manya murahhasları d:ı buna t !karrür etmiştir. 
benzer bir nokta[ MZar müdafaa . 

1 
d' 

1 
.
1 

Ankara, 4 (Milliyet) - Dil hey'etl bugiln ismet paşa 
etmı; er ır. ngı iz Amerika ve 
Sovn t murahhaslarının müda- hazretlerinin riyasetinde toplanmıştır. fctımaa Darülfünun 
hallsird :ı so~ra reis komisyon hey'etl de iştirak etmiş ve hazırlanan ilmi ıstılah fişleri 
azasının harp Jeyazımının tahdit üzerinde tetkikat yapılmış, münakaşalar olmuştur. 
ve tenkisini müttefikan arzu Neticede Darülfünun hey'etlnln bazı tadlUl.t yapılmak, 
ettiği anlaşıldığını ancak ileri noksanları ikmal eylemek üzre fişleri geri alması tekarrür 
sürülen usul ve tarzlardan hiç etmiştir. Darülfünun hey'etl lstanbulda Darülfünun muh
birinin c:<aslı ve mühim bir ek- telif şubeleri tarafından hazırlanan fişleri, bilyük hey'etln 
seriyct kazanamadığını söylemiş- nazarı tetkikine arzedecek, müşterek lstllahlar tavsiye 

-- -~~ 
Ankara. 4 (l\lilliyet) - ) 8. ~ 

Gazi çifliğinde, scnei d~vrı~o 
mtinascbctllc bir garden P
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tertip cdilnıi~tir 

Deıılet demir yollafl ~· 
Ankara, 4 (;\!illiyet) -- ~~r· 

!et demir yolları umum ınu ., 
lügü istaeyondaki yeni bin'' 
naklctmeğc ba;iamıştır. 

;;~E~~:~;~~~i:;;;,~ '''"""i;i Misal meclisi iilinıaa ~mı e~il~i Tels~ lel~ril ücr~' 
• Ankara, 4 (l\lilliyct) -- ~~ 

Cenevre, 3 ( A. A. ) Havas Ankara, 4 (A.A) - Alt iktisat meclisi, bir Haziranda lçtimaa w 
ajansı muhabirinin lş'arına naza- davet edilmiştir. Meclls bu defaki~toplanışında Türkiyenin tediyat merkezlcıd~ki gemilerin . ı~ 
ran Fransız liey"eti murahhasası muvazenesini müzakere edecektir. telgraf muhabcratını ternııı ,.ııi' 
teslihatın tahdidi hakkındaki mü- Mecliste kabul edilen kanunlar Istanbulda açılmış olan ,._ 
zakerelerin müspet bir neticeye telsiz istasyonu için ~ 
vasıl olmasını mümkün kılmak Ankar, 4 (A.A) B. M. Meclisi bugün reb veklll Nurettiu Ali beyin edilen iıcretlerin çok göriU"'..· .. "*':. 

riyasetinde toplanmışar. Milli müdafaa velı:lleti inşaaa için kabul edilen iki Y 
için Gibson teklifini kabul etti- milyon liralık tahsisatın iki milyon üç yüz bin llraya iblıj!;ı ve askeı1 gar- yüzünden bazı gemilenn ,P 
ğini yarın bildirecektir. nizonlan inşaah için iki milyon lira tahsisat itası Alt mektep mezunların- tence ve ya Dedeağaç telslı ı' 

wasbigton, 4 (A.A.) - Sala- dan mecburi hizmete tabi olup memuriyete tayin için müracaat edenlere iki grahnı tevsit etmekte oldu~ 
hiyettar mahafil M. Gibsonun yüzer lira avans verilmesi hakkındaki kanun Uyıhalannın ikinci müzakeresi !aşıldığından sahil lstsSY rcl-dl 
muallem ihtiyat efradı hakkında yapılarak kabul edilmiştir. Meclis pazartesi günü toplanac•knr. ücreti yüzde elliye, dah~ rirJ 
Ccnevrcde vuku bulan beyanatın- Amerika ile muahede temdit edildi ücreti de hlç bir asgarıye ,ıoO 
dan Amerika hüktlmctinın bu hu- A k ('! ıı ) A ol aksızı y··zde on be< .ı n ara, 4 ,, i iyet merika ile mevcut muahede bir sene m · n u ' y'"' 
sustaki noktal nazarını terke- daha temdit edilmi~tir. frank santime tenzili bC 
deceğini istitlal etmemek lazım vekllcdc tekarriir etmiştir. 

••• 
geldiğini beyan etmektedir. l\lez- 1ZM.1RDE AT YARIŞLARI 

1

fesi2·aoo metre idi. Fikret beyı'n * * * tal' 
kur hiikömct sadece berri tesli- ı 3 (A A ) M h Nelıir ııe dere kenar ·_.ııt 

. zmır, . : · - u ~~e- Karacabeyi birinci, Balcı zade fY. 
hatın tahdidi muzakcratına işti- beı hususıyenın 1929 senesı ılk' Hakkı b . K b .. k. . Ankara, 4 (Mllllyet) -- cıııf 

k k b h 
. . . . • . eyın araca eyı ı ıncı şehir dah"ıllndekl nehir ve ..n-

ra etmcmcğc arnr vermiştir. . a arı ıçın tertıp cttıgı at ya- ükr" ;; . .. .. .'. e~··. 
Çunku ordu<u~a daha evvelce nşlan bu gün Bucaalanda yapıl. Ş ~ ~.,anın kısmetı uçuncu kenarlarına mısır ve darı (if!J) 

· ) • gelmı t mest için Ziraat bankası 
ı:.,garl hadde in<l:rmi<tir. rn~cr mıştır. Birincı (tecrübe cıört ş ır. ' ~ ı · k D · ct·• ·· (İ · bin lira ikraz. etmiştir. 
tarartan devlc.ler arasında lıir ve daha yukarı yaşta ve uç ·o- or uncu zmır büyük mü- • • • -·~ 
itil 4f h1.sulune mani olmamak şu kazanmamq yerli ve arab at· kafatı) koşusu (handikap) üc Ankarada bir hlf~ 
arzusundadır. Hahrl tcslihatın ve kı~rc.ıklarıra mahsus idi. Me- ~ve daha ziyade yaşta olan hali; kBJsfl 

safesı 400 metre olan bu koşu- kan İno-iliz at ve kısraklara malı kumpanyası ya şeb' 
tahdidi mcs\le,,iııt!e pek ziyade da yüzbaşı Osman beyin küçük .d.'" M f . Ankara, 4 (:\Iilliyet) ..-- nı•~ 
nıkbinlik ofatcrilmckte ve hacmı· M b k'· b' · · .. b K' sus 1 ı. esa esı 2800 metre o- · ı ı · h kıınıP8 • ~ 

h e ru u ınncı, yuz aşı a-
1 

k . . . . . . rimızc c )lr ırı;ız aı,,ıı 
istiabı 'isteminden haşkn bir for- zim beyin Nerimanı ikinci, Nüz an .bu oş~d~ h.'':ncının ıkramı yakalanmı~tır. Kunıpan)'3 ~ıı· 
mül aranılacağı beyan ve ma- 1 het beyin Uçakı üçüncü gelmiş- yesı 1200, ıkıncının 200 üçüncü barlarda artistlikle geçiocP 
mafi tahdidi tcslihat mes'elesi- tir. nün 100 lira idi. Celiil beyin kap carlardır. 
nin halli hususunda uzun zama- İkinci (ilkbahar)koşusu 1929 girini birinci, St•phi paşanın • • • ,eP_P 
na ihtiyaç olduğu ilave edilmek. senesi zarfında kazandığı ikra- Banaıu ikinci iktisat vekili Rah Anhara belediye pi,._.,. 
tedir miyeler yekunu 700 liradan faz- mi beyin Mis~ingeti üçüncü gel Ankara, 4 (Mllllyet) - ,.';.Jı1 

la olm~yan ?ört ve dal_ı~ ziyade miştir. ra belediye meclisi bugllll ,.ıİ", 
Yeniden atılan adım yaştaki halıs kan İngıliz at v~ Beşinci (Dokuz Ey!Ul) koşu- birinci reisliğe Ra~lt. 11111" 

Cenevre, 8 (A.A) - Kont kısraklara mahsus ve mesafesı su 1929 senesi zarfında kazan- reisllğe Şllkrll beyıer 
Bernstor[ müstesna olmıık üzre 1800 metre idi. Bu koşuda ya- <lığı ikramiyeler yekilnu 500 li- edilmişlerdir. 
tahdidi teslihat ihzari komisyonu v:r Ahmet ~yin İnoresti bi_rin- radan fazla olmıyan dört ve da- __ t_:a_h_d-id_i_t_e_s_l-.ih:--9-t ,, 
meslekten yetişmi~ askerlerin cı, M. Benesın namına Vahidet ha yukarı yaştaki yerli ve Arab f' 
mıktarının tahdidine müteallik tin beyin Firitnavr ikinci gelmiş at ve kısraklara mahsus ve me- HARP MASRAFLARIN~ı\tl~ 
mukavelenin muaddel maddesini tir Ü safesi 2000 metre idi. ) __ f~r 
kabul etmiştir. Bunu müteakıp çüncü (İzmir Sipahi ocağı) Mehmet ağanın Obyanı birin Cenevre, 4 (A.A. tet".:.ı< 

koşusu (Handikap) üç ve daha ci Kara Osman zade Osman be di teslihat komisyonu jtı(l_~:.S 
harp borçlarının tahdidi hust su • stil "IY. yukarı yaştaki yerli ve Arab at . H d'd' 'ki . F h • ve teçhizat bu husu ·r ,,e ı _,.j• 

kı kl h 
yın a ı ı ı ncı er at aganm dil k f neŞI • .aP· 

ve sra ara ma sus ve mesa- M b k" .. .. .. lm' . e ece masra ın f ,..- f 
Bunlar hemen hemen ayni li~ soıll-ac Cengı-z Han Mogoiıan Haşşaşin ve e ru u uçuncu ge ıştır. tarikile tahtidine ınııttııif ~· 

sanı tekellüm ediyorlardı. Budi- bunlara dağıttı ve en mühım oy Burada saraylar yaptırmış O- kan teklifini iki ıntı~a etıJIİ~ 

(3) ilk Nufus Nazırı bu zattır. nun müzakeresine girişilmiştir. 

le bugün Türkçe namı veriliyor. makları Altın Orduya aldılar. Morko Polo lup bu saraylar insanın tahay- karşı 22 reyle kabu ref...,; 
Fakat bu bugünkü türkçe değil- Bu oymakların hepsi kendi i- Meşhur Marko Polo Asyada yül edebileceği kadar güzeldir. Rusya ve Çin aleyllte urıı":;erı' TEMİRLENK dir. simlerini muhafaza etmişlerdir. büyük seyahatını yaparken meş H~ps! en ~üzel şeylerle süs- ~şlerdir. Alm~ır. goııt J3 f. 

Başlangıçta bunun bazi lehçe Bu isimlerden Kırgız ve Karait hur Haşşaşin güruhunun reisi lenmıştır .. Sut, şarap, su ve bal müstenkif kalmış aldığı ııı:;,,,ı 
nı dikkattir. ~nçak temamile ı ~undan Tou-Kie diye bahsedi- leri Mogol diline benzerdi. Hü- gibileri hiila zamanımızda da olan Hasan ibni Sabbahın adam a~an nehırl~~ de yaptırmıştır. s~orf müzakeratın didi ~,. 
l anaat veremıyor. Her halde şu ıyorlardr. Çinlilerin R. harfini lasa bu suretle Avrupa alimleri • lan hakkında bir çok şeyler işit Cıhanınen guzel kadın ve kızları kil karşısında talı, J.iyetıfll tif1 
a_nla_şılıyor ki m .. ilattan ev_ el be-. s_öyliyemediklerine go"re bu ke- mevcutturlar. Barla oymagı mu . b 1 A orada olup bunlara rrl'l"agO.n çal konferansının ınes ti .:.1e bir oymağın ismini muhtelif oy mış, un arı vrupaya tanıtmış 5 ~· esse•· 
tı.ncı as~fa ı:urklere daır hıç ~":~ Tur-ki den başka bir şey maklardan teşekkül etmiş bir harip sınıfı teşkil ediyordu. Bir tır. flrr çalmakta ve en güzel ses- mamiyle komisyo~tı1lişti,f,ıı# 
ır şey ı ınmıyordu. egıldi. kitleye vermiş oldular. rivayet vardır. Marko polonun 0 zaman duy- e.: ~ tag.:ınni etmektedir. Keza biraktığını beyan/\ ) __ ~9' 
Bundan sonradır ki Hiung-nu Çinlilerin vckayinamelerine Her ne olursa olsun şurası Bu rivayete göre Barlanın duğu bu hikayelerden aldığı in- gorulme~.e s~_za sur~tte rakse- . Cen~vre, 4 (~· ~ııtıııd~ ~ 
amı verilen kitlenin arasından bakan Avrupalı alimler Assene muhakkaktır ki bir Türk kitle- başlarından biri Karaçar bile tiba şayanı dikkatir. derler. Çunku Şeyhul Cebel bu- eli teslıhat komıs~ 55jgl~f 
r O}'mak ayrılmış, Çin ile Go- oymağının diğer şubelerine men si vardı. Bunlar ipekli kumaş gi olmuştur. Karaçar demek hey- Haşşaşinden bir münasebet- rasmı cennet haline koyarak açılır açılmaz 'M. ~ lfltl · 
çölü arasında yerleşmişler- sup olanlara da Türlı: namını ver yerler, süt içerler, son derece betli Mo"ol asilzadelerine baş le yukarılarda bahsetmiştik kendi adamlarına da böyle inan larak Fransız heyetı e bir 

r. diler Halbuki bu kitlenin bulun cesur olan muhariplerine Baga- kumandan demek.tir. J Marke Polo bunlar hakkınd~ ~~~tak i~1e7i tir. Ac;amlcı:rr ha- sasmın itllaf:e;e~;relı: ~\fi 
Bunların mensup oldukları ai- duğu yerin sarkındakiler, Uy- tur (behadir) namını verirlerdi. Bu oymaklar muhtelif yazı-. şöyle ~emiştir; .. 

1 
a en Y. e sanını~ ar r: . niyC:t~e .hare. e dı-Illı 11ıır1' ' 

ye Ascruı ve bazen de Türk gurlar, Celayirler böyle tesmiye Kadınlarına atun b:ışlarında , 1 1 .. - d"' l . g"b" "İhtıyar Adama (Şeyhul Ce . Buraya gınnek musadesı kım teklıfını gen al g tııl<l ı• / 
ed

. , - ara yazmayı Ol,!ren ı-r en ı ı . • . ı .1 · ti M - k" b 11usus ·ıö:•....e: 
mı veriliyordu. Türk kelimesi ılmişlerdir. ki reise de Hakan unvanını ve- k•smen . Fmiyeti kabul etmis- bel) e onların lisanında Alaadin seye. ven memış ~· eger. ~ zımının - u ·ıa 1 tııt' JV:-..ı 

ı iğfer manasına gelirdi. Bu- Garp tarafında da Altın Or- rirlerd" - ıs a .. • denir. İki dağın arasında malı- Şeyhill Cebel kendı Haşşaşını rifin ne•;r ve 
1 

n ttıf ~ıti 
nun kullanılmasındaki sebep iki dunun çekirdeği olmu~lardrr. Yal~~z Hakanın günde beş l~r, ~ısme~ de Budanın dınıne sur.ve müstahkem bir yerde b~r araSlna almak istediği biri ol- tahdit ve ~~nkisi~~~yl~ 
1 timale göredir. Ya Asena oy- Karluk (karda oturan adam- defa davul çaldırabilmek imti- gınnışlerdır.. . • . şehır yaptırıp burasını en genış sun... . . . rikan teklıfıne !şt jbsofl 

• rrun gelip ycrkştiği yerin !ar), Kankali (yüksek arabalı- y~zı vardı. Bımıı Temirin ecda- . B~nlar tan hın rrı_uhtelıf sahı- ve güzel bir bahçe haline getir- Bu tün d!inya gelıp toplansa bildinnişt~r. 'M. 03 • 
m gferi andırır şekilde bir lar). Kara kalpak (kara kalpak dından bahsederken görmüştük. felerınde ve muhtelıf memleket- miştir. Her türlü yemişler yeti- burayı zaptedemez. Kale o ka- nın bu miısaadek r 

.. • .. • 1 • •• • 



Şakagına sıkmış - -
Yusufun intihar sebe-

bi malum değil.. 
•· 

~Chiremininde Yayl6 cadde· 
V' 'İnde oturan Kara hisarlı 35 
Yaşıannda Yıı•uf diln sol şaka· 
~na tabanca sıkmak suretlle 
~Otlhara teşebbüs temittlr.Stb•bi 
ıotiharı hakkında tahkikat ya
Pıinıalı.tadır. Varaaı atırdır. 

. Barda bir cerh 
E:vclkl gece Taksimde Malı.· 

•hu barda 11\uatfa ve HilHll 
1•ıııinde iki kişi arasında kavra 
"1kıııış, Muştafa çakı ile- HGsnl· 
YQ arkasında yaralamıttır. 

Kundak solu,nuşlar 
~aragilmrilte Avcı bey mahal· 
•\ leıln de imam Fahreddin 
eıcndtnln hanesine dUn kundak 
konnıuş lsede etraftau gllrlll· 
ııınş, döşeme tahtalann bir 
((ı nıı yandıktan sonra aOndü· 
'111ınuşıur. ----Bir hırsız yakalandı 
~Velki gUn beşlktqta Vetıl 

nıahallede bir hırsızlık vak'
a&ı olmuştur. Sabıkalılardan 
ı\ll-:.ııgani bir evin divanndan 
lHarken mahalle bekçisi tara-
11nGan yakalanmı\! ve adliyeye 
1 '•ilmiştir. ----lıfevlüt evinde inhidam 

30 kadın bodrwnda 
~UYllkderede Maden mahalle· 

sinde oturan Hakkı ef. evin· 
:c mevınt okuturken oda kala· 
•lı~a dayauamıyarak birden 

iGJı:nııı, n içinde bulunan 30 
b •dın 4 metro derlnllğindekl 
b 0drunıa dUşmtıştOr. Kadınlara 
0~nı sıynklardan bqka bir şey 

Ilı lltıı uı tı r. ,,.,,.,_ .. 
Denizde 4 kişi 

~ 8bıııutpaf8 tacirlerinden Re· 
~ n1ı: Mehmet, Ahmet ve 
• •ıası et. don Eylpten bir san-
1 '11. binerek lı:llprtıye ır;ellrlerken 
4 tııdaı devrllmlf ve dllrt arka· 
) 'f denlzedllşmüşscde etraftan 
t",ııerek kurtarılmıştır. 

Jı 
"arr katil fzmitte gakagı 
~ ele verdi 
~•Çenıerde Galatada Mahmu· 
it diye caddesinde gemici HU
lif~lll bıçakla kalbinden vurarak 
~t Qren ve hali firarda bulunan 
~Q;ıı >.u lzmlt klıylcrlnden bl
tttt: Yakalanarak dOn şehrimize 

1 ıııış, .t.dllyeye verllml~tlr. 

Öün çiğnenmiş 
1 

~1, Pangaltıda oturan Par-
~ta bialklctıe caddeden geçer· 
bıt 7 .Yaşında Rıza namında 
'1% Çocuıı;a çarparak yarala· 

r. 
~ 

tıınt ._ Saınatyada otııran Htır· 
Qurı,, tt. dün tramvay tamamen 
~tte lldan lr.mek istemiş fakat 
ı, düşerek ağır surette yara• 

3 
1Ştır, 

~~a' Mustafa isminde biri 
'''ııı '11Y Polis mevkii llnOnde 
)ttt Va'l'dan atlamak i~terken 
b,)ıı ıın erek şiddetli sukuttan 
llllt :ış, Ccrrahpaşa hastane-

llldınımı~tır. 

'81 

~ ' fllfradan yllllgrn 
•ta 
ııı tllııırokıe Avcı Mehmet 

1"1aıa 'haııeslnde Halit ef. olu 

4
1t,,11d llencere .. ınde unuttnğıı 
ttıı,1 lllı Yangı., çılı:mışsada 

911nd llrtılmDttllr. 

~ 4'4ıeak yüzünden 
''de 111. 

Ilı l:.ııJı: a'atyalı Halli, ala· 
b '~•ile )lftzhndeo Ma.•la.baddln b%, 1

0 
bekçisi Yusuf atayı 

'111.n ç Yerinden yaraladı· 
Ç11 y~ ele vermlşür. 

"ıtşb 
f• aş~ rı/tliğl yangım 
\. , 3ihıdürüldQ 

tıl. ~tesi 1 h '411. ıı· P<> •ne. köytl clvanndı 
tı.:""t!t ıe~;ikya~gın neticesinde köy 
lı~ <;:.'1ı b esınde kalmı~. yan-

,'.1 "• :,,"tt .. çiftliği civarından 
1 '-'l"•r •ssu <tnıktir 1 • ıc·· .., • 
ı ~ 'Ulan ovfiılerden ('sJcüdardan. 
llıu:,, tıfaı gı.nderi]en jandarma ve 

'""-1' arı ta r d ~ • p. llJ . r m an söndürül-
!~ u~ hn llc d~~üm yer yanmıştır. 

""'il u d ır kısmı fundalık, 
c ormandır 

} 
Afe"1 .._ - · 

l~ı.~ ""'uetten ı• 
~"'•lı\ıa . .11raç 

1 ''. ~ 1 
· ltıı lıbıüş~et almakla maz. 

1 1 l ,1 Arnı "e lbraJtiııı den-
' 'lı ıııu ırzıbat lco;: ısyonıı u-• .,. 

en ı ı ç olu .D'c; 

Emanette 
- 1 

Veni meydanlar 
1 

:sahaflar çarşısı tle 
Bahçekapı arası 

yola kalbedilecek 

Ş hremanetl Beyazitta Sahaflar 
çarşısının bulunduğu y rr le 

Bahçekpıda Sellnilı: bonmarşa

sının oldul\il adayı istimlake lı:a· 

rar vermiştir. Sahaflar çarşııunın 

istiml!ki yeni sene bütçesine 
dahildir. Bahçe kpıdaki ada ise 

Evkafa ait olup Emanet bu hu
susta Evkafla müzakereye girit
~tir. Buralıır yıktırılaraı. meydan 

haline getirilecek.tir. 

Emanet heyeti ne 
telklkatta bulundu? 

Beynelmilel şehirler kongrasına 
iştir!k etmek Uzre Sevile 

giden Emanet heyeti lı vrupadı 

bulunduğu müddet zarfında ka
nalizasyon inşa ve· işletilmesi, 
hallerin tarzı inşa ve idareleri 
hakkında tetkikat yapmıştır. 

Heyet azası ayrıca mllnlerit 
surette metropoliten ve müzeler 
hakkında da tetkikat yapmıştır. 

Bu husustaki rapor hazırlan

maktadır. 

Bahçekapıdakl enkaz 

Rıhtım ~irketi Bahçekapıda 
yaptırdığı antreponun arka

sında yarı yıkılm"i duvrarları ol
du~ gibi bırakmıştır. fananet 
bunların yıktırılması için şirkete 

bir teskere gönderınlştir. 

Ekmek {lalı bahal 

P iyasads, Emanetin tebliıı;atina 
mugayır olarak fazla mlkdar

da ~ert duğdayla tutulan çeşni 
ile yapılmış ekmekler satılmak

tadır. 

A!Akadar mütehassıslar, bu ha

litaya nv.aran fiadarın bir ku

ruş daha tenzili l!zım geldiği 

kanaarındadır. 

Verem hastanesi 

Şehremaneti 928 bütçesinden 
J00,000 lira tasarruf etmiş

tir. Bu para aynen 929 bütçesine 

devr edilmiştir. 

Bu para Cerrah paşa hastanesi 
civarındaki boş arsalarda inşası 

mukarrer verem hastanesi 
için kullanılacak, kftli gelmezse 
yeni tahsisat alınacaktır. 

Sokakların aulanması bahtJi 

Şchremanti sokakları sulamak 
için denizden su alrrak cad

deleri sulanıağlı k::rar verın4t!r. 
Terkos şirketi ile uyuşulamarıııştır. 

Kanalizasyon 
• 
1 nşaan hiren kanalizasyon şe-

bekesinden bir kısmının hazi
randan itibaren işletilmesine baş

lanncaktır. Bunun için bir proje 
yapılmal;.tadır. --·----
Gllmrllk memurları ara-

sında uoıumi becayişml var? 

Umum gümrükler müdiri Ihsan 
il tarafından hazırlanan bir 

programa ıı;öre umum gümrük 

memurları arasında becayişler ya
pılacaktır. lstambuldaki gümrük 
memurlarının şark, Tırakya me
mıırlannın cenup, karadeniz me
murlarınrn clıı cenubi akdeniz me
memurlarile becayiş edileclğl 
söylenmektedir. lsranbul gümriik 

b~müdüril bu hu&uata ademi 
malOmat beyan ermiştir. 

S. Sefalnln alaca(jı vapuriar 

S Selııin idaresi makine mu
• diri Kadri bey vaki olan 

davet tiZerine Marsilyada bulu
nan a Tahir• beye iltihak etmek 
üzere Cuma ıı;ünll hareket etmiş
tir. Yeni alınacak vapurların ilk 

muayene ı aporu bir kaç güne 
kadar gelecektir. 

--..!!!!!!!!! ... 

Romangaga seyahat 

Himayei Erfal cemiyetinin ter
tip ettigi Romanya seyahatı 

içın hazırl~nılmaktadır. 

Seyahat 20 Mayısta baş!Ayıp 

'.i!4 layısra bitecektir. 
'cyahnr Gülcemal vapurile 

ar1J 0 L"I tır. 
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Mahkemelerde 
~------------~--

Urla cinayeti 

Ihsan Ziya B.in katli 
ile Şt!hrimizde aliika
kadar bir kimse yok 

Urla hakimi Ihsan Ziya beyin 
meçhul bir şahıs tarahndan öldQriil· 
düj!;ünü yazmıştık. ilu hadl'c hakkın

da şehrlmiıde de tahkikat yapılmak· 
tadır. Şehrimizde bu hadise ile a!A
kadar kimse bulunmadığı anlaşılmışnr. 

lzmirde Ihsan beyin hadise! lı:atlf 

eınfındakl tahkikat devam etmekte
dir. Haber aldı~ ınıza göre bazı 

mektuplar elde edilm~, muhtelif 
kim;e!er i.ılcvap olunmuştur. 

Adliye, bu hadiseyi otoritesine 
yıpılmlf bir sui kıı•t mahlyeılnde te
IAkki etmekte olduğundan tahkikatı 

büytlk bir ehemmiyet verilmekte ve 
failler! şiddetle aranmakıadır, 

Otomobil faciası 
Vasıf beyin muhakemeal 

görlllllgor 

A. ğır ceza mahkemesinde diln bir 
o,_. >bil kazasına ve neılcesln· 

de de vefat• sebebiyet vermi~ ol•n 
sabık meb'uslardan V ısfl Beyin 
muhakeıııesıııe devaııı etmiştir. Ad
resi bulunamıyan bir şahidin celbi 
için muhakeme başh bir güne 
barakılm~r. ,....,__ 

Kadriye H. oıeselesl 

Mö•tantik Hikmet ve NülDI beyler 
dün de Hamide Hanımı ıs

ticvap etmişlerdir. Bu gün Kadriye 
H. rilfekasından diğer bir mevkufun 
isticvabı yapı\acakur. 

• !JPÇl ham dava11 diin 
ril'get edildi 

Dün kadıMTO mahkemealnde E.min
önUnde Şapçı !Mnı ıııuwarrıfları 

aleyhine Evkaf idaresinin açtığı fuzu· 
il ta•arruf davasına devam edllmişdr. 

Evkaf velcill lbrahlm Bcf hanın 
lcarel vıhldell valaf olduğunu !•kat 
müddei aleyhlerln her nasılsı senet 
elde ettiklerini aöyledl . 

llüddei aleyh vekilleri ise banda 
her keıin eliz! bir parçayı sahip 
olduıuno binaenaleyh her motasu
nfıo ayn ayn dava edilmesi llztm 
geldi~ni b!ldirdller. 

Neôcede mahkeme tasarruf se
netlerinin celbi için başka hir güne 
talik edıldi 

Bir iflaa karan 

Maarifte 

Yeni serg· 
Tablo ve heykelh 

Ankara ya 
gönderildi 

A vrupada tahsil görmüş genç 
re~samların lıııkarada açtık

ları sergi 15 Mayısta hitam bul
maktadır. 

Güzel san'adar birliğine men
sup ressamlar da 16 Mayısta An
karada bir sergi açacaklardır. 

16 Glln kadar ııevam edecek 

olan bu sergiye alt tablo ve 
heykeller dlln A nkaraya gönde· 

rilmlştir. 

Mekteplerin teftişine pek 
ehemmiyet verlllgor 

Son bir kaç hafta zarfında 
maarif teftişatına bilhassa 

ehemmiyet verilmektedir. Bir kaç 

gün eve! Sllivrlde reftt~ seyaha
tına çıkan maarif Emini Behçet 

bey dün de müfettişi umomt 
Hasan Alt beyle birlikte Kemer
burgazdaki ilk ve köy mektep

lerini teftiş etmiştir. 
Hasan Ali bey ilk mekteplerle 

birlikte ilk tedrisat müfettişleri
nin reltişatınıda kontrol etmek
tedir. '.\Hifettişi umum! Ek.rem 
ht>) liseleri teftiş etmektedir. 
Dün l~tanhul kız lisesini teftiş 
etmiştir. l\Hifettlş Rifat Nejjet 
ve Ali Canip beyler resmi ve 
ecnebi liselerde teftişat icra et
mektedirler. 

Bu reftişar imtihan devresinde 

de devHm edecektir. 

Millet mektepleri 
Her tarafta lmllhanlar 

yapıhyor 

Millet mekteplerinin ~ aylık 
imtihanlarına her tarafta 

başlanmıştı. Mekteplerde mukay
yet talebe imtihan edildiği gibi 
husus! surette tahsil edip imtihan 
olmak istiyenler de 1 her mektep 
tarafından iınQ.\ıaıı)ara kabul 
edilecektir. / 1 

Yalnız memuİ!p.rla vakt!le 

mazeretlerine bina_en veyahut 

yeniden tayin olunan hususi ve 

resml mektep muallimlerinin im -
t!hanları her hafta pazartesi ve 

perşembe günleri saat 13 te 
Maarif idaresinde yapılmaktadır. 

- -- - - -
Birinciligi 3 iincil 
şube müdiri Hilmi 

bey kazandı 

Bir müd<lc;ienberi yapılmakta 
olan polis aaş talimleri 

birmiı, birinciliği üçüncü şube 
müdürü l lilmi bey kazanmıştır. 

Ayrıca 35 polis merkezinin de 
blrincilerı vardır. Jliriııcilere ya

kında merasimle mükAfar tevzi 

edilecektir. Verll~cek miik!fadar 

arasında altın saat, tabaka, kupa 
milrekk,pli kalem gibi şeyler 

vardır. 

Baş memur Zeki B. vazl-
fetJine iade edildi 

Evelce kendisine işten el çek· 
tirilen ve bilAhara beraat eden 

polis ikinci şube baş memurların 
dan Zeki bey vazifesine iade 

edilmiş ve dUnden itibaren işe 

başlamıştır. 

"olla bandosu 
Teşkil edilen polis alayı için de 

32 kişilik bir bando vücuda 

getirilmekıe<llr. Bando bir aya 

kddar fealiyetc ıı;eç<bilecektir. 

Polis gürüyüşll 

son zamanlarda leşkil edUen 
polis kit'aları Edirne kapıya 

kadar bir yl1rl1yl1~ yapmışlar ve 
polis mUdlri Şerif beyin huzu
runda bir geçit resmi yapmış
lardır. 

Komlayoncuların imtlham 
Gilmrilk komisyoncularının im

tihanlarına yrrın on ilç bu
çukrA başlanacaktır. 

. 
Kartalda elektrik J stanbul elektrik şlıketl, bava-

şlrketlnln hisse senetlerini 
satın almıştır. Bu suretle Anadolu 

cihetinin elektrik tenviratını da 
deruhte eden Istanbul elektrik 

şirketi Kartala kadar cereyanı 

temdit etmeğe karar vermiştir. 

Kurban derileri lop/anacak 

Tayyrre Cemiyeti nahiye şube
lerinde birer depo tesis edile

cektir. Kurban derileri bnraıara 

toplanacaknr. Bu sene kurban 

Bolnlo Dyıs Zade biraderler ~lrke
dnin dün birinci Ticaret mahke

mesinde ifllsına kara rverilmişıir. Ma
hkeme azasından DınişBey juj komiser 

ve ali Nihat ve !sınai\ Şevket beyler 
şlndik tayin edilmişlerdir. E.shıbı 
matlup yakında mahkemeye davet 
edilecektir. 

Yeni harflerin mucizesi bedellerini aynen verenlcJin daha 

Havzadan alınan maIO.~a~ p;öre • ziy~de artacağı tahmiu edilmek
millet mektepleri bırıncı dev- tedır. 

Sut istimalden beraet 

re imtihanları yapılmıstır. imti

hanlarda yüzde doksan beş mu
vaffakiyet vardır. Mıidavimlerin 

Sui lşdmal yapmakla maznun Mez-
haba memurlannın muamelesi elı:seriyer!niJ kadınlar teşkil etmek-

bltmiştir. Maznun Alleddln, Şükrü tedir. Bütün halk büyük bir is-
efendilerie diğer maznunların beraa- tekle okumaktadır. Evelce 
nna karar verilmiştir. hiç okuyup yazan olmayan "Ereli. 

Müflis Nuri ef. tahliye edildi köyünde şimdi 47 si kadın ol-

Hilell s_urette if!As ~tmekle ~ainun k ıizere 120 köylü okumak-
komısyoncu Nun efendlnın mu- ma 

bıkemesine Ağır Ceza mahkemesinde tadır: 
devam edilmekte idi. Seksen bin 
lira kadar borcu olduğu tahmin 
edilen Nnri efendi 70 bin liralık 

kefalet göstererek tahliyesini istemiş 

ve mah eme karan ile tahliye edil
miştir. 

JaPon vapurları 
Japon bandıralı " Sengapor 

Maro " vapuru Cuma günil 
transit suretlle limanımıza gele
rek • Poti ,, ye p;cçmişt!r. 

Japon bandıralı " Kuluku 
Maro ,, eşya vapuru dün lima

nımızdan tıranslt olarak Rusyaya 

~eçmiştir. 

Ş. Hayriye mQdirl geliyor 

Avrupada tahtı tedavide bulu
nan şirketi hayriye umum 

müdirl iyi olduğundan bu günlerde 

avded b~klenmektedlr. 

Moda kaptanına iıteı. 
el çektirildi 

Ge~n siste karaya oturan 
(Moda) vapuru tahkikatı 

bitmiş ve kaptanın mes'uliyet! 
görüldüğünden işten el çektiril
miştir. 

Alhn kum yolda 

fUı mektepler bayramı 

B ugün 6 Mayıs olduğundan 
bir kısım mektepler bayram 

yapacaklar, toplu bir halde tenez
zühe gideceklerdir: Diğer ilk 

mektepler bayramı mayı! ayının 

münasip başka bir gilnünde ya
pacaklardır. 

;\1aarıf Müdürü Haydar Bey 
llk mekteplerin hep birden 5 
mayısta bayram yapmamalannın 

sebebi hakkında şu ma!Omatı 

vermiştir: 
" - 6 Mayısta bu.an hava 

mitsait almıyor ve tenenllhlere 

gidilemiyor. VekA!ere müaracaade 

bayramın mayıs içinde başka bir 
münasip günde yapılma~ı kabil 
olup olmayacağını istizan et· 

miştilı:. 
Gelen cevapta mutalAamız 

rasvlb edildi. Bu sebeplerdir ki 
yarın bir çok llk mektepler bay
ram yapmıyacaklardır. Sadece 

Maltepe, Pendik ve Kartal me)c

teplerl Yakacığa giderek eyle

neceklerdir. 

inkilap mDuai için 

Turing klilp 

T
ürkiye Turing klübunün se

nelik hey'eti umOmiycsinin 
26 :'1-layis Pazar günil · saAr on 
altıda Beyo~lunda pera palas 
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oteli salonunda lct!ma edeceği 

bildirilmiştir . 

Pro/eslJr Mannaferg 
Viyana dahil! scririyat reisi 

müderris D r. l\lannaberg 

şebrımlze ğelmişrir. 

Davet 

Mezunen lstanbulda bulunan 
Düzce müddeiumumisi 

Behattin beyin mezuniyat hitam 
bulduğunde.n hemen mahalli me
muriyetine hareket etmesi lüzu

mu Adliye vekAletlnden blld1-
rilmi'jtia. 

PolltJ bando&u yapılaeak 

Polislerin yürüyüş talimlerine devam 
ediliyor. Dün de Hüriyeti ebe

diye tepesinde talimler yapılm_4ıır. 
Polis Müdürü Şerif Bey, dun hlr 

mııbarririmlze ıeşkil edilmekte olan 
Poii• bando•u hakkında demlşıtr ki; 

• - Poll• bandosu Avrupadı da 
vardır. iliz de tefkilini düfilndilk. 
Polislerimiz arısında ı>kerlikte mu
zikada çalışanlar vardır. Bunlardan 
istifade olunacaktır .• 

Cenıil Bey iyileşti 
Tekirdağ! meb·osu Cemil bey, ıpan 

dlsitteo ameliyat olmuştu. Cemli 
bey, iyileşmiş ve dün Vali velclli 
Muhiddin Beyi ziyaret etnıişdr. 

...,...,...,,.....,.:..ııı.,,.. .... ~,.-n._~,a-._•,.-• 
SON SAAT 

Bugün de , yarın da, 
öbürgün de hep 
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Ekonomi: -------Gün ün İl{tisadt hareketleri 
BiR iÇTiMA 

amulAhmızı ko rumak, yani sUrUmllnO temin etmek için e• 
gUn Türk ocağında bir içtima aJı;tedllmlştlr. Bu · içtima 

TUrk sauayllnln belll baflı mllmesslllerl hazır bulunmuştur. B 
Fabrtkatorlar Türk mallnln kAfl derece tanılmadığındaa şlkB) 
ile demişlerdir ki, lmalAtımız çok nıuvalfaklyetıe terekkl edly 

Fakat tUrlı: balla bu lmulltın mevcudly.:tlnden haberdar b 
detlll Atadan biri sormuş! l\e için reklam yapmlyorsuuuz, ned 
sokaklarda lllnlannız gllrWmayor. Hakikat, dDfOoUlürse, bu g 
reklamsız mal sürmek kabil değildir. Avrupa ve Amerlkada re 
lama dünyanın parasını veriyorlar. Hatta bazı fabrikalar va 
nıqrafınıa befde birini reklama tahsis ediyorlar. Fabrlkatorla 
mız bn kabil sarflyah atılmıt para değil, nema getirir sarfly 
telelı:kf ederlene, TUrk mamQlatı çolı: revac kazanır. 

Ayni içtimada bazı fabrlkatorlar kredi filı:danından acı acı 
klyet etmlfler. Kredlılzlllı: teşebbüı kablllyedmlzl kınyor demişl 
Cidden ehemmiyetli bir nolı:tal Tarlı:, ntratan dOrllst çalışma& 
intizamla, devamla çalıfmat;a mUatalttlr. Tarlhen de gllrUlüy 
Türkde sanayi kablllyed fazladır, Ne yazık ki bu istidat lnklş 
etmeyor. Sebebi sanayi kredisi verecek mUkemmel teşkil&hm 
olıııadıjtıdır.Mevcut iki sanayi bankamız ıslahata muhtacdır. O k 
naattayım ki, Tarlı: sanayi erbabı k"edl yüzü gllrdOtü ır;Un verd 
tinin çok fazlasını verecelı:tlr, nılllt lstlhaaıat artacaktır. 

PAHALILIK 

Acaba yerli malianmızı korusak pahalılık azalır mı? Klmiil d 
yor ki azallr. Kimisi de bedbin, hayır diyor azalmazı Zann 

mızca hakikat bu lklalaln arasındadır. Çtınldl, yeril imalat çot 
tırsa ithalat azalır. luglllz dOşer. TDrk parasının kıymet alması 
hayat pahahlıt;ına teılr eder. Fakat dikkat edelim ki bu tes 
kısmt bir teslrdlr, yani pahalılıtı tamamen bertaraf edecek ku 
vette bir tesir değildir. Tamamen bertaraf için daha başka şeyi 
llzımdır. 

INGILIZ 

Bu Cflzel istikbal önümüzde dura darsun, bu gün fngtllz ge 
bir az fırlak gllrlloUyor. 994 de kadar çıktı. Sebebi? Sebe 

çok basit. Bu ır;Qulerde çok luıtllz talebi var,bayll mal ldbal etti 
Bilhassa gıda maddeler!, yani buğday ve uu. MaJOmdur ki k 
nlşmento ibrazında ve ya malın tesllmlnden nihayet bir kaç gil 
sonra bedel tediye olunur.itte son günlerde gelen vapurla 
tediye !Azım gelmlttlr. ÖnUmUzdekl gtınlerde de 35,000 çuval u 
(beheri 100 kilodan) ve 8,000 ton buğday bekleniyor. lngilizin bl 
az daha çıkmaıı lı:ablldlr. 

Dr. Nlzameddin 
••• 

.3t fiatları 
Sıcakların flddatlnden 

dUfmel)e batladı 
H•valınn sıcak olmuı dolıı.yısıle 

et fiaılın düşmektedir. 
Dün peraken<!e olarak koyun 

ed (1 l O) kuruştan Hasır iflcelesl 
laızulan (80) laıroştan, Mezbaha 
laızulan (120) laıruşran muamele 
görmilşdlr. Sığır (90) kuruf!Ur. 

Son bir ay urfında b:ıııir ıariklle 
fW11Dlıtana yapılan koyun ve kuzu 
ihracatı, et flaılannı tesir edecek 
kadar ehemmiyetli görülmemektedir 

Yerli mallan teşhir için 
hazırlıklar 

Sanayi birliğince C. H. Fırkasıı 
açılacak olan yerli mıllar segisı 

komısyonu dün toplanmış eşyanın 
mevıdı ipddaiyeslle beraber teşhiri 

takarrür etmiş eşya gruplan ıynlmıt· 
tır. Grup reisleri 8 Mayısta saat 2de 
toplanaralt görüşeceklerdir. 

Koıııiayon blnaoıo gayn kafi 
olduğunu görm~ ve Erkek muallim 
mektebinden de l•tifade cdllecelttlr, 

Türk ocağında yeril mallan kul
lanmak içın rapor hazırlayacak olan 
mütchıs:-;ıslar encümeni raporunu 
hazırlamaktadır. 

Rapor bitince hey'eti umumiye 
içdmu davet edilecektir. 

Ruayaya ihracat 
R usyaya Japılan ihracat hakkındaki 

şiklye er devam etnıektedır. Bu 
~lklyeıler üzerine teşPbbüsatta bulu
nulması muvafık gl\rillmekıedır. 

Rusların lstanbuld• son bir sene
de transit sureôle geçirdikleri eşya

nın loymed (JO) milyon llrı kadar· 
dır. 

Bir balıkçılık şirketi 
teşekkül etti 

Jstanbul meb·usu H•mdJ Be,·le 
ğuiçindeld bazı balıkçılar(.50.000 

lira sermaye ile bir balık avcılı 

flrlced teşkili için dün Ticam müdil 
rlyedne mürac•t etmişlerdir. 

• Balık avcılığı Türk limited şir 

ketı • !amini alan bu ıııileı.es 
Marmara, Çanakkale ve Bojtazlçind 
balık saydlle ıııeşgul olacak ve ih 
racana bulunmağa çalışacaknr. 

Ecnebi klJmQrler 
zonguldak dcarct ve sanayi odası 

bir lçdmı aktetmiştlr. lçıimı 
mıdencller cemiyetinin verdl~i karar( 
müzakere ederek ecnebi kömürlerinin 
bener tonu batına 540 kuruş resi 
ılınmuını remin için teşebbü;a• 
bulunmağa karar vermiştir. 

Kamblgo flaUarı 
Diin BorHda lngili:ı llruı Uzerlnd 

çok hararetli muamele olmu 
(995,2!,) kuruşa k•dar çıkmıfsada 
tedricen düşerek (993) te kapaıımlf· 
tır. Ünlfye (201), altnn (8~1) dir. 

KIJmllr flatı inecek 

Kışlık ihtiyaç için şlnıdıden kömilr
ciller ebemmıyerli mlkdard;ı kö

mlir celbine ~bbü• etnıişlerdtr. 
Bunun teslrile flıılerin il kurut dil· 

şeceğl söylenmektedir. 

Davet 
Sınıvi birliğinden; 

22 !!•ziran 1929 tarihinde C. H. 
F. lstanbııl merkezinde küf&t edılı.. 
cek yerli fabrikalar mamultn hakkında 
Birlikçe ihzar edllen Rehbe~ isimle
rini kaydettirmek isteyen müee,esaıı 
11naiyenin acilen Birlik ldtabedne 
müracaat etmesi icra olonıır. 

* * * Kambio Borsası 4 Magıs 929 
iSTiKRAZLAR TAHViLAT 

frtlkruı dahlll 1 91 7MO } T 
ne.,.,..ı ••n•hlde wıı A""dola 1· · 

Oy t.T. 
b:raırılytU daıılr yolı 7 75 · · a T. 
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Ş. Hayriye il 
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Rıhtım Şirketi. 
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Paıll 11 I0,50 Atlu 
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Şirketi hayrlyeye gelen bir 
telgrs,fnameye göre a Altın 

kum• vapuru ll mayısta Cebe
lilrtarlk tan geçmiştir. doğru 

lst:mbula gelecektir. 

I• nkllap mUzeslnin eserleri hazır 
lanmıştır. Müze müdürü Halil 

bey Almanyadan geldikten sonra 

müzede ne gibi eşya bulunduru

IACAİ(I tespit edilecektir 
16 Sahife ! 

Ekstra D:!trı 
F.k.scra 

li•iiıııı"""'-..~ı:-~u-·~u_.....,...,._,...,...,...,..... Blrtnd yumu.ş&k 

1340,00 
12~0.00 

138().00 

ll!U0,00 
1215,00 
1130,00 

!\oh ut 2520 13 .iO 
Börülce 00,00 00.00 
Bakla 00,00 oo.oe 
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BUGÜ 'KC HAVA 

Bilyuk rtı!lııın lrşadatıyla her an 
terakkiye doğru koşan Türk milletinin 
lşte bir terakki haıvui daka. Bu gün 
meserretle haboı alıyoruz ki • yerlı 
mallan koruma cem~yetl • teştkkUI 
etmiş >e hor Tıirk vatand1141nı ıl.idat 
v•rmek!izın com,yeıe iz• kardın• 

Ra ataneden erilen malumata 
nazann ı )ur azami Hararet 29, 
\,ı;arl 17 idi. Bu !!Un Hau ekse

r etle hu!Otlu rUzglr hafif •·e 

1~ubawıı ·larak esecektir. 1 

ba l•mı;tır. 1 (er hu.U9ta llnüne Relen 
manileri yıkarak daim• terakkive 
doğru ilerleyen mılletimiı iktisadi 
sahada da bndınl g<>sıermel< nıecbu· 

f"ELEK 1 
riyetindodir. 

Bu mecbunı eıl anlıJıkttil ve 

ıründe de hlç blr mani ktlmadııtını 
gordilkten S<>nra hu kusust• geri Sinemada alkış 

Ha şeyi anlıyorum, yahut 
arılamal!a çalışıyorum, yaıı/ıı 
'1ir şeyı anlamıyorum, o da 
sınemalardaki alkış . Haydi 
buna da eyvallah diye/ım, belki ı 
hoşa gidecek bır lıadl~e olursa 
hıssiyatını izhar etmek için 
alkışlıyorlar diyelim . Ldkin 1 
r klcim ıçin bizim Seyrisefdin 
ıdaresinın • Gülcemal _ vapu
runu alkışlama/arma ne der
~inlt? 

• Şek.~pir • eller 
Bir bu eksikli. Bir takım 

zeı-at Tliiseyııı Sual beyin 
Şekspir • ismindekı inJ)liz 

edibi hakkmdalci sözlerine 
kızmışlar, gazetelere 22 imzalı 
bir protosto gıi11dermişler Bir 
lıu eksiktı Hıiseyin Sııal bey 
de bunlara ceı·ap ı·erirken bun
ların Şekspıri tanımadıklarını 
Wı)lemiş. Ben Şekspirciferden 

lıiri/e görüştüm 

Nasıl tanımam yahu. 
Daııyanm hıldiği Amarikalı 
musikişiııas Şeksperı tanımaz 

otur muyum? Dedi. Ldtife ber
taraf. berı bizim ildebanıııdaq 

J irmı.i'i mııtecaı·lz kımsenin, 
Sckspır gıbı hır kıkırik hak
kında larafgirlilc göstermelerini 
lwmi;tl mugayır bulurum 
Htr şeyde Jtrfı malı kullana
lıın derken Şekspirm eser/erile 
•1.i'namalı dogrıı mudur? Şah 
lsrrıait, Ktiroglıı Arabaıengf 

ıı g!lııe dur1ı}nr ? 

Tramı•aylarda yangın! 

lstanbulda sıcaklar başla
yalı bir hafta oldu. Hala tram
vay pençerelerini açmak imkdnı 
;ok I Tahkikata nazarım tram
l'GJ! depo müdürleri tmir ver
medikçe bu pençereftr açılmaz
mış. Şimdiki haldi aıabaların 
içi yangın yeri gibi sıcak. He
men Allah depo müdilrlerine 
sıcaklık ihsan etsin de bu 
ateşfe11 kurtulalım. 

FELEK 

Mektepliler 
Müsabakası 
İlk haftanın en 
mühim haberini 

Seçme mUHbalı:a ıoa iftlrak 
~den Ankara, Istanbul ve Ana
dolunun muhtellf mektepleri ta
lebesinden yUzlerce [mektup al
dık. 

Tabiatlle her mektup aalılbi 

kendi noktai nazarından mnhtm 
>lr vak'a seçmişti. Zaten haf
:aııın en mUhlm haberini aeçlnlz 
demekten maksadımız mUaaba
kamıza cevap verecelı:lorln mut
laka ayni haberde blrlıfmılerfnl 
istemek dejtll, o haberin olıomml-1 
yetini herkese takdir otttrecolı: 

bir ekllde yaza bil•oslydl •• 
Bunun için derecılerl tayla 1 

ederken muhtellf mevzuları en 
i) i yazanları lntlllap ettik. Ge
len mektupların bir kıaınt da 
maatteessUf klıtıdın lld tarafına 
yaLılmalı: ve dlıter bazı ~artlara 
riayet etmedikleri lçtıı mtısa

bakaya ·olı:amadık. 

Birlnclllıtl Daruş,ofeka lise· 
sinden 134 Naci Emin, lklncllllf 
Galatasaral ll9e inden 1061 
V3hbi,UçUncUlüıtU Kabataş ııee

~inden 6J6 Recai, dllrduncuıuau 
1 tanbul Eerkelı: llseslndea 34 

H nD Doğanay, beşlncllitl No
rdam de Si) on mektebinden 

Rlkkııt Hanım >e Beyler ka
~d11ar. 

10 6, ı ve birer lira nıUkl

aı annı matbaamızdan aldır

r.ııılarını rica ederiz. 
BugOn birinciden ba,ııyarak 

ylızılarını sırasıyla dercedece· 

kılmak, her yolda ilerleyen bu mil 
leıc yakıjm&7. bir harcker olacılm. 

filhakika Ttirk milleti. dtişmanlannın 
kapınıla,yon namırla başına ordüıtü 
bu beUdın kendini tamaııııyle kNr· 
ıardıkwı sonra bu volda da ilerle· 
me'~ 17.metmıştlr. Yerlı mallan ko· 
ruma cemiyetinin te~ekkulöde biz 
umimizl ifa hu•u unda büvük bir 
hat\·e atmış olduk. Bu cemtyeıin te· 

şeklriilWıden memnun olınayan bir 
Türk vatandaşı tuuvur edil•bllir 
mi"' Riz hu mcmnuniyecimızi ancak 
'U mrtıle ispat ede':>iliriz. 

Cemiyete dza olmak ı;ıct her 
yatanda~ hiç durmadan ve düşünmeden 
IAıımgelen taahhudil Ilı yani daima 
yerli m•llarını ecnebi m•ll•~na tercih 
edeceğini ve ailesinede bc.~le kabul 
ettirece~ni, muhitind•kilere ve her
kese daim• v••li malfannı terdh 
etmelerini tll siye edeceıı•ni taahhüt 
ederek cem'tvete Aza olmak. llu 
suretle Türk .;,tlltti ikti;adınt saha 
sında fovkallde bir tahaV\~I yapmış 
olacaktır Oivdigimtı elbı elenn hıeı · 
nıza kovdu~unıuz şapkaların ecnebi 
meırıleketlere gitmevoreı.. memleke 
timi.. dahilinde ktlmuınt.:" yalnız 
bizde tevlit edece~! Me,rur vet hile 
hiz. klfidir. 

Kadın giJzüyle 

Asaletli ita/ya Kra
liçesi Hazretlerine 

ll~metnıaap, 

Harici'" Vekılımız Tevfik llüştu 
Be>in llo~ıdı lıı!yan htıkılmet er 
klnile etdgt mullkıt, butUn dunva 
müvacebesinde ltalyı ve Tilrkıye 

devletlerinin dıııtiu,,,..... il~n etti. 
_\yn, zamandı zati a61'inelerinin 
Hartcirc \ ekiliD1LZin rea a.oına vuku 
bulan beyanaıı da. bu doatluk rıbı • 
ta.ın;. en mt!blm ceplı inden. yani 
kadın kalbi ad.., Hl<atıyınlc. tıkvl · 
yeye bafltdı. 

Törle kadınlarına k~ı gosterdi 
~iniz tevıccfth v• allkadın mttlhım 
olarak, Ttirk kadmlınnın hir ferdi 
olmak ıtlbaril•, ıaıı a;iltlnenize hu 
ltldunu?.dan dolavı bi payan t~•k· 
ktlraamı auediyurum. lt1lyanın en 
büyük kadınının elimın~ do>t Ttır 
kiye milledntn kadınları bütiın değe 
rlle hrşılama<ınt bilirltr , .• hu bü· 
yiik ~ellma !hık olduklınnı her ha 
rııketlerile ~ôstermefe ha•ırdırlar. 

Bu selaııuıı tesirile hafızamın bir 
kcişNinde •ıkladığım lııılvavı ait üç 
böyük hatıra gôzümun "i..ındt can· 
landı. Mıi•ıde ederıeniı onları hirer 
bktr anlatayım, çlinkı doı~luk rıbı· 
ta t , ulnı• diplıımıtlar &ra3Jndı 1 
olan resmi munasebetle Jeğı~ bütun 
halkın bilhassa kıdınlınn samimiye 
tile te Is ediline, daha kunetli olur 

ilk hatıra miıtareke .eoolcrine 
aıttir. ltilAf devıctler ~in a•kerlerl 
btanbulu i ·~al euiklerı zaman. '!"ürk 
kadınlannın vaziıetleri pek müfkıildll; 
hemen hemen sokağa çıkmalm ım 
kAn<ııdı. Çttnliü kendıleiiat· imıı 

güsterilın hurmet•izlik, şeref ve hav 
•iyetleri ile mütena<ip da idi. Y ılnız ı 
bunlar arısında lıaiyın a•keı:Yri hir 
i•ti•n• ceşkJI ediyorlar.iı Ru hu<u;tı 
hlltiln lnanbul halkı, aıkerlerinizill 

kJbarlıtinı takdirde mUttdiktiF. Kara 
bin)erL ve polisler nizın tam bir ~•R· 
tllmın gibi, ihti ·ar 'c genci ı.lıik 
etmeden. bıitUn kadrnlınmııı.ı kartı 
hllrmet o<tri gottermeleri. ıtıilııare 

kenin karı !(ulerl uaunda, yıgU!e 

ı~ık nokta<ını tışkll eder. Bu vullı 

ile lıılyan asalıtlnı yakındın tanı 

mııuk 'e do!itlıık miınıubetlmlzin 
tımelint, diye blllrim ki ta o aom111· 
!ar kuımu,..,l. 

lltincl hatıft binıt ftolva topra
ğıdır. Mütarekenın sun ••nılarinde 
Almannya gıtmtk ı,m, ltılyı tıri· 

kini ıhtiıar etmek lltım gdlyordu. t 
Dlin\ld~ emsali olm•yan V enediti· 
niıl. baglınnızı ıılsleıın kuyu mni 
yapraklı asmalarınm , merm.rden 
dıntılt şlenını gibi Mllino kıttd
ralinizl ordttkte-:ı ve sıcak kınlı, 

n:.:lafirpe v-ı lnsanlannı.rı yakındtn 

tanıdıktan soı rı, ita! aı a kar91 ru· 
hum ısındı. Oı:Jn mu,ıkı kadit tatlı 
iı<anı~· iığrenmek i9in kalbimde bir 
a;k uyınnı ltafnnm hemen hır 
adetini. yemeğin~ ya amasını, koyu 

MlLLlYET PAZAR & MATIS _ um 

l.kAye • ... o .. •a_.a: 
güzel renklerini, Tur~ zevkı\· muta· 
bık buldum \ıemleketlmden onra 
benim için ltalvı yegAne toprıık ol

dut•ına karar ' dlm Hislen '• 
zevkleri bu kadar ~irbirine benzeyen 
mitietler her halde .1ost ılmılacı ıa 
zım geldi~!nı düşiındllm. işte, Haş 
metli kraliçe hauıtleri, o zamanki 
hülyam bu gün hakikat oldu ve he~ 
h:: iyıtımda bu donluk munl!ebe 
tine ıştirak ettiğimden dola, ı zıvaJc 
sile memnunum. 

( çüncü büytik hatırım memle· 
ketınızin bir muharrtres!le orkadaş

lıpm olmu~mr. Bakınız ıtılyan kaılın 
ruhile türk kadın ruhu nı<ıl hazır 

lıksız '• ıı;osterlş ıı birbirini ceıhettl. 
Bir l•rlın .emheti k ıngre,in<le haıır 
bu'unmak •nere, \\rupı ~.adınların

dan •nürekkep bır kafile l'ariste ıop
laamıı . .\m•ılkava hareket edecek
tik. \merika >eıahatının ka•·ııık mtı· 
amel•sin kdj);ıtlar ll<tiındc doldur 
m !da meşgul iken, içeri\"C kendi 
mcmleketimJn kadmlarını hanrlat.tn 
biri l(lrdl. Bizi tanışnrdılar Karşım· 

dıki '\!adam \'ircinıa Piyotl Tango 
ve yazı yazarken ""-\gar.. ismini. tı · 
şıyın hir itıh·ın muhırriresi idi 
('andan bir el sıkmak ve bırbirlmizin 
1!:'7.lcriue derinden bakmak, dostlu 
tumozu ıkdetme~e k:lf! geldi .• .\rtık 
yabancı bır memlekette yalnız dc~il
dik. Bırbirini anlı\:1111 ve e\"en iki 
bemjire gibi idik. llütün gcçıi~lmiz 

ypllardan do>tlıığumuzun izinı hır& 

karık uıa~laşıyorduk Paris hulnr
lar~ Bahrtmuhitın heıaz kopükleri, 
\ aıtngıomm kiraz •ıtaçlm, l\ü!li 
lnglandın guzcl baharı hep hi?.i van 
vana gö~müşler, bep Tilrk celidetini 
lnlnltp harbin~ lıalran şirini 'e sa~ 
atini bir arada lşıtmişlerdi. 

"Agar. bana • Penelupe. mec
mcrsında bir makale ıni hasretmişti. 

Ben ona Karşılı• \ aramamaktan tizü 
lürnrdum. lıte, Kraliçe 1 lazretlerl, 
huznnınuzd<. bu azıfemi eda ediyo· 
ruıa. Agula dootlu@;u r yalnız ikı 
atsın değil, mil eı kadınlarının do,t
luğnnu i ade eden lr hüccc- r.lma 
sını ttmcnoı ediyoı ın. 

Efzayiş Suat 

Kl L \K :\IİSAFİRİ 

Hazık bir doktor 
Beyoğlıuııın mu ıııl so~qldıırına 

rıkan bir kilşt haşında sııllmup 

duruyorlardı İlti arkadaştılar , 
ikisi de dalgırı ve - soylemrğe 

haut mi var - sarhoştular . Mırıl 
mırıl bir şe;•ter kontışuyorfardı . 
Ha//erirıdın mülıim bir şey yap
ına/• düş/lnüp tı· lıeııiiz kat'/ bir 
karar vermemiş oldukları aıılaşıfı

yordıı. Nihayet bır /ane>ı ilerledi. 
Kapıların nıımuralarırıı okuyarak 
o/eki de arkas111dıın geliyordu. 

Pencueterinderı gtceııin bu vak
tinde fıkırtılı kadın sesltri işidllen 
bu ev, her halde pek /ekin bir yer 
olmamalı idi. Hemen oracıkta du
rup tekrar ftsı//tya başladılar . O 
sırada biri•i cebinden bir kalem 
ktı/d çtkararak bir şey nnt etme
ğe baflayınca arkadaşım kolııınıı 

t111/ıı: 

- Böyle acele acele aceha ne 
yarıyor? 

OU/ertk y/lz/lııı• haklını: 

Şimdiden lıtızık bir doktor 
adresi alıyor gafilla ..• 

Kulak Rıisafirl 

Zayi Tayyare 
biletleri 

Zirde nuınara!nrı mı.barrer 
tayvare biletleri zayı olnıu~tur. 

'.ltiduriyete malüınat verllmi~tir. 

Hiç klmseain hu hllet' eri •atın 

almamaları nıımfeatlırı mukteza. 

•ıdır. Bavi· lfotu~a :r.ade 

Cevıleı Senai 
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:\le~hur rcjL«ir 

A \1 
GRIFITIN ouvuk 

ERİK.A 

intihar 

Yeni dünya istikl4lını irae edecek ol•n bu muazzam film 
pek fevkalMe ,·akayi göstermektedir 

:vlümessillerl; 1.10. EL BARl:WOR. KA RL DEMSTlm 

Önilınüzdekl Çar;amba Ü P E R A O 
KaJın, ipin ucunda, sııllanıp 

duruyordu.. ilmik ı.rırtlagını ta 

mıımile ,1kmadı&ı için, henilz 

ölmemişti. Başında bir ağırlık his

ediyordu ııma, ,izin \e hımim 

gibi ya~ıyordu 

Park tenhaydı. Yalnız bir bey j 
ı·ardı Ru hev de. daldan sar

kan ipin ucunda allanan hdını • 

gürdiı .. 1 
Çok ciddi, çok agır b~lı bir 

adam olmakla beraher, kendine 

dilini çıkarıp alay •diyor di}e 

kadınıı kı madı. iyi bir kıılbi 
Yardı. 

llemen çakı<ınt çıkardı, lpı 

kesti.. . 

ParıtSız mı kaldınızY 

Hayır e endiın.: 
Hasta mısınız'/ 

Hayır efendim. 

Şu halde delisinlt.? 

Hayır efendim.. Ben ha

nendeylm. Kendimi metetmek 

gibi olma,ın, se>im"çok ğuzeldir. 
Buna raj!;men hiç bir saz heyeti 

beni arasına almıyor.. ln,;anın 
bövle benim gilıi lıülbul sesi olup 

ta, kim;cye dinktemet.se inti 

hardan ba~ka çaresi kalmaz,.. 

işte bunun iyin intihara karar 

verdim. 

Bey gulumsedl · 

- Bu tesadbfe bayıldım işte ... 

Bendeniz kahve sahibiyim. Fllr 

hanende arıyordum.,. .:ımdl he-

Bu gun 

ALHAMRA da 
FLORA S.~Ll 
KE\ı1İ\NCI 

,Mümessili: KONRAD VA y -

K~~ÖK PRENSES 
~lüme,,ile i 

BEBE DAN(ELS 
\akında ALHAMRA DA 

\1AJiK 
SİNEl\IASINilA 
Büvi.ık :->inenıa n.1u\ıılfakı"etlcrı 

~cl.-ele,inin ikinLİ ti imi t lan 

GURUR 
:\lüme·,illeri; L\R"i il\ ·os 

\e Jf'.\iA :'Ilı\ };S 

Dilber ve sev!mu 1\1 \ RA ııoV 
un tem>il eniıtl hı\" bir film tıu 
kere Ş.\RL ROJERS in i,t~ak le 
\UCUda ~etirdiği 

AL BENi Kadın kııttedek omuzlarına 

du~tiı. ııdım arkası ustü y.-re 

vuvarlandı. .. ::>ırn acıdı. 

Ama bundan ı1e çıkardı u iyiliğini 
yapmış. bir can kurcarını~tı ... 

d d k 
1 • - • Pek nefıs ve eğlenceli konıeJlve 

men bir ~arkı söyleyiniz, se~inizl 1 Sehzado Başı • 

a~~::~~;.im. on an sonrası o ay. 
1 

R~n;e~~ba~!i 1:.~n~~-~ -~~t- ;k:•:b:il:i :k:••:•:s :d:e~i=ld:ıı:· :::::; 
:\lahat.a lıiz lfüanlar da tuhaf 

mahluklarız; c~nnete giden bir 

adamı, yolundan alakoyrnak 

için, elimizden geleni yaparız .• 

- · 1 kyccan içindeyim hey· rosund• on heş gün devam edip llu giln 

fendi. Buııa rnp;mcıı >İze ~Sa.;ları büyük ra~hetier ghren M l J 1 K S 1 N ~ M l S j N O l 

Hernevse Bev, kadının kendine . . 
gelnı esiııi hekte~L kııdın nefes 

alip, gözlerıni açtıktan sonra: 

Beyfcnd~ hata ett;~iz! 

büklüm huklunı,, ~arkısını söyle VERDÖN 
yeyırn. 

SöyledL. Muharebei meşhuresi 
Czun uzun snylcdl. hüvük a,keri h.ırp !ilmi 

1 d d 1 d 
~ devre 12 hiııuk kısım 

Pesten söy e 1. tiz en soy e ı. 
·ren1am1 birden ı.::ıJ<:terileı.:ekcir. 

:usunca, derin lılr se;,jzlik 
iki mih.ın "'an kanını~ heder 

dedi. oldu. eyledil!;ı mu,·kii mqstıhkemi irae 
- . ·ed~n efendim? Kadır sordu: eden bu tilımdc \!manya sabık 

Boı;azıma ipin ilmigini - ~a,ıl, hej!;erıliniz rrı t lmpeuı.ıru Kay.er \"ılhelm ıle 
ıı;cçirmem için her h:ılde ıntlhim Beı cevap , ermedi. r erde \larcial 1 rndcnlı~rgu .bizzat harp 
'ılr sebep vr•dı. I . I l l I d sahnelerinde g•ırccck inlı. 

turan ıpi :ı t ı, •ene aj!;ac~ ıag a ı. Hıı ~ece kıımiki,dıır llo ımbullu 
lftr ne e!ıep ol;ır,a 'ıl Ccıınuilr•iklc)'İPkadınınb)\nuııa !<mail cfendı hcı ctı ıemslliyc•i. 

sun, lnsar kend~cıl hemen ol µ;c<;irdi Rülhul ı lafız \hmct lley ,,ız heyeti 

bu haftanın en ziıade muvafiak 
olan filmi 

ASFALT 
:\lüme,;illerı; C.L s·ı \ \' FRU!l

L!CH Ye B~n·ı \\T \ '. l\lu;a· 
bakaya i,ıırak etmek 
lcrinizlıı k çanını 
ediniz. 

Buguıı 

i~in hliet
rnuha ,·ar.a 

MELEK SIN[MASINDA 
dürmez .. Daha (cnçı.lniz, elbet - AUaha ı-ınadadık! ,.e ~lt'.ınlzel Tı•co Jans ve Bale 

( ;.,zler kama~tırıcı lüks 'e ih 
ti:jamı· 1 emsal ız mıızaffer,yetlcr 

teselli bulu"'Stınuz. Knra 'C\ daya deyip, koşa koıa ıızakla~tı. 1 ~e~'en iştirak edccektır Y•rın 
rıı totulmıı;jtUr~;z? , akleden il ~ilmluz ıalehe dendılere •Jmum bz~ ~ iafL

11 

H [LEN 
l)a)!r derdim. St>liiml İzut ~•>kiler 10 ~uru<tur _____ ......... ___________________________ , 

.\lu~ahaka.n 1 <lordunctı. \.:: ~ ,r. 
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L-..&.....1.--ıı-

ıı.-a....L ... 
Bu &1lakil yeni bilmecemiz 

Soldaa sata: 

. "edir (6) Gıak niduı (:.!) 

2 - Rakam '2 Sert seda (3) 
Royun aksi I~) 

3 Kama (4.ı 
4 - Tenin doktillll ( -~) l>ifi 

hküz (4, 
S Bıkkınlık P.fmıevi ırl 

cilssclı adam (3 

b - Çorba bhı 4l ~irah 4) 

7 Ya4ayan 'il) Dahh fena~) 
8 il.amam ççmlegl .ı 

Y Cilt .l Destan. şiir (S 

EGLENCELERİ 

Ollnkü bllmecemlzln 
halledllml~ şekil 

Yulı:nrıdaa afatı: 

l Bir kişilik kanıpe 6) Ka· 
sahın malı 21 

2 - Zaman (3 A'11 '4) 
3 Rir sehM: ı ~) 

4 Cet ' 3) l'tifham ('ı!) 

5 KüQiık tarnk 5 Kapı '~) 

6 \>linamle ıokunan ı 4 Para 
konan şe) +) 

7 ilce 4, 
8 \lektup ."J 
<ı Zaman 2 l \lümkun 

J larik. hayat. kaza w rıtoııt01'i 1 

Galatada C'n)"'.on har ;ıda kain 
pyatınnız. 

TiirkiyPtle hilafa~ıla ırravı muarııele ı:ıtrnekıe olan 

VE Slı 'E.\\ALAR 1 . ~:~seride 7 nun1arah 
ı.---------• Jandarına nıcktebi ıniJ~ 

TiYATRO 

Ferah sinemada 
2 film ( 'ezair Scfabaıhanclcrı ve 

Sehirli ada ayrıca bqks maçlan 'ar 
yete maıina: 1 5 te 

Naşit bey temsilleai 
,\!illet tiyatrosunda bu gece 1 lafız 

Burhan bey saz hev'et! Dilenciler 
kralı Dram ayar hamT.a komedi IJans 
varyete 

.-----------.Şehremaneti ilanları 1 
-------------Satılık enkaz 

Şehremanetinden: Selim paşa 
Ahuındaki demir Rayların to
nosu 50 büyük Potrellerin tono
su 30 küçük potrellerin beher 
tonu 25 hurda demirlerin tonu 
1 7 liraya hurda ~inkoların eski 
okkası 19 kuruşa ve kalas, lata, 
döşeme, tahtası, odakapıları, 
sokakkapıları, yükkapıları, çer
ceveler, camekanlar, hamamkur 
nalan, abdeshane taşları, malta, 
meşe direği ve somaki ve mer
mer basamaklar ve sair enkaz 
toptan 200 liraya pazarlıkla ta
libi uhdesindedir. İsteyenlerin 
8 Mayız Çarşanba günü saat 15 
~e kadar levazım müdürlüğüne 
gelmeleri. 

diriyetinden: . 
Mektebimizin 1 Hazıcan 929 ıarı· 

hinden Eylül 929 gayesine kad•' 
dört aylık ihtiyaci olan asğari 35~ 
azami SOOOO kilo ekmek ı Mayıs 9 

tarihinden 25 Mayıs tarihine kadP 
münakasaya vaz edilmiştir. Ek~e1'I 
birinci nevı fabrıka unundan 1~ 
edilecektir. İhale 25 Mayıs 929 ti; 
rihine musadif Cumarteııi günü ı;ada . e 
onda Kayseri jandarma melcteb•" a 
icra kılınacaktır. Ekmeğin bedeli Jl1 

hammini üzerinden yilzde yedi bP" 

çuk teminat müvakkata için ~a:;:::; 
ten yahut hllkümetçe muteber 1 .

11 
ve tahvilat veya banka mclctUl>U.;,, 
olünacaktır. Münakasa kapalı !ltr 
usuli ile icra olunacaktır. Pey 1 ıııı· 
teklerin ticaret odat:tı vesikasını ıY 
mi1 olmaları mechuridrr. ".L"alıp ~· 
ların mektebe müracaat ve ~· 
m ~yi okumaları iliin o!unur. ~ 

.. diil" 
Ticaret işleri umum "';111 

330 
lüğünden: 30 ikinci TeŞl1;11 gô 
tarihli kanunun hüküınlert~\ııi 
re Türkiyede iş yapnıağa ıı~,,0 

di •oll' .. 
bulunan (Brodarsko Y ·ııiıt 
Drüstov Oseanya) şirket;dıJ" 
Türkiye umum vekili haıı 0 rre 
ru se!ahiyete binaen bu .. ~~ye
müracaatla kendisinin Tur riıte 

ÜNYON * * ., <len gaybubeti esnasınd~ r~deJI 
Üsküdar Dairesinden: Daire şirket namına yapaca~-~ş ~Jlatı· 

dahilinde yapılacak kaldırımlar doğacak davalarda butUll aW 
.... iiii!!!!!~!!!~I için 300 metro mik'abt kum a- ~emelerde müddei nıüdde~arile 
~ lınacaktır. Kapalı zarf usıılile yh ve üçüncü şahıs sıf~ ·stof .. ~rı .., 

ilr iye 
Mmyesi: ted.iye edilmiş 4,ooo,ourı liradır 

Urnun1i ~lüdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 
Ankara Adana Ayvalık 

Is tan bul 'f rabzon Zonguldak 
Bursa Balikesir Kayseri 
İzmir Gireson Mersin 
Sarm;un .tidremit 

Müsait muamdAt, kumbaralar, kasalar 

miirtakasaya konmuştur. Zarf- hazır bulunmak uzr~ ·ıı "' 
lar Mayısın 25 inci Cumartesi Dakoviş Efendiyi vekıl ta~etell 

1 

günü saat 15 te açılacaktır. Ta- !ediği bildirmiş ve Hizrrtl. ette' 
lip olanların mezkur günde Dai- kaatlarr vermistir. l{e~;.lıırııiİŞ 
re encümenine müracaatları. kik edilerek muvafık ~~ .__... 

* * • olmakla ilan olunur. ~ -

Şehremanetinden: Ha~köyde --1 Satılık MobllYe 
Hasköv caddesincle 171 11 73 No 17 .. J bir hıld< 
Dükk§n kira va verilmek icin a- ı 1 leman muced et k , .• ta~ 

•· · kelepir flıtın• ••tılık verne · ~t· 
cık mu7avedeve konmustur. 29 

1 1, rırnınt"· "' 
M 

. . d "h l . nualan takım an. o 1 ,. 
avıs Q2Q t11nhın e ı a eo;ı o- \ ·eın h• 1 

1 k T 1
• l . . bak lc\·a11matı, c 11111erO 

aca tır. i\ ıp enn ~artnamevı d 1 . ,, ı·J ha>ıanc n d 
Ö k · · h ·· d secca e eıı Sış ı e ! ·t• 

g rn:ıe ıckıı:ı . er gunk,:nuzay:he- 77 llesp"ı' ' se>ka~ı 7~ elim •, 
ve gırme ıcın me 7 .ur t~rı te' , . da 
1 "d" 1 'ü 1 1 !!partım.ırıı ıı.Jr~ı 
evazrm mh •lr il?" ne o-e me e- ' J1 

Doktor ... raşç•Y8 ıı11 
ı:ne 

Paris seririyatın~a;reıı t 
fast zımnında m3hc·ız ve fiiruht•ı ve 28 sene tecrubelı. 11 ı< r' 

1 uklug ı I" 
nsız iğnelerle be : 0 si etiıı e e 1• mukarre-r olan karyola ve sai r 12 

Mayıs 92Q tarihine mOsa<l"f Pazar 
gl!ntl saat '1 rle Cengelkö••liPde is
kele ba.,"ia hllrııllzavede fümht o· 
lunacalr 113n olunur. 

darlığı ve zaafı cın Y ıı ıed 
tirkle kat'i seri 1ı;r::'ir so1" 

Ö .. 'e z,.. 
visi Emin nunc • 
ğında No. 4 
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Hariçte- neler-oluyor? 
5 

G}\andük sarayında el üstünde tutulan ve şampanya içinde 
yüzdürülen yıldız ömrünün sonunu nasıl buldu? 

!tfulenrııjda çıçek salatı bu kadın klmılfr? 
Pc 

'ise seyahat eden her ccne'ıi, 
J• 

·alca \lou _n Roııge '\1 ılcrı 
~a ;• ndalct rnaruf ka'ıare\ e 

r. Bl< kabarede, gekn 'll~~
cre ~içtk ,atarak, mahl!dJn 

/' dolaşan ihtiyar bir kadın 
11 l'~r eltini knzan,..,ak içın 
~ç pa a dilenen b z~' allı, 
aıııan ~l')uıı l'ouge,ur par 
bfr y•:Jız 1di. me ~.ır La 

• ıue! Bu 'ıel' ahtı~ a yat ıı 
1 agzırc :ın d• 'iyelım! 
• et. imc1 !htıpı ve pcri~ıı-ım. fakat ukcıle 
•·k • ,ıeme ha\ .ı-·a krali~e,ı idim. Reslm-

'Jıınva·ıın rt k l , )RVL -ııı ·, ahpapla-

a a •n.ıa mll'l'one•ler, ( tlar, ınd le•, ratta 
o.· bi•c , ardı. 

Milyonerlerle ahbaplık 
eden ve milyon]ara 

sahip olan güzel 
kadının geçirdiği 
macera çok şayanı 

dikkattır ! · 

oır k 
. a Şam ,aJıneye çıkmak üzre Şampatıyu ban}·usuna girerken ı 
n .darı k \ah em ~ı·e1Diksiz t gel beni el(fendir ve istediğin şey l lıtrda Pariste emsal! yoktu. 1\ ca ı tuvalet er har.ı•l,ın a~·ı nucmaml~ 

1 tın~ hcııi çılgıncasına seren senin olsun .. , Tereddiit etel!l;lnıl man banyo balrenıı;inde, kayııa~an Yemek salonuna ko~tum, 
tıer"'.niıı intihar ettiğini lıana .~örünct, parmağından kıymettar bir mayi ile dulu idi büyük sofraya sı~radım ve ka-

r J ka \erdi. pırlanta yüztigünu çıkarttı ve Bu •na yl ,anıpanyayıı benzi dehltr .arasında Jans etmep;e 
,, dar ~aşırdım ki en luıumlu baş parmağıma taktı . Ciddi yordu _·hucuma aldım 't ugzıma haşladım. c\lektcıı n.ıaıda beş 
"111ıııı k d 1 ;q1 geymcP;l nnutara ansa olduğuna inandım \C ge mel!;! ıı;ötürdiını. J lakikaıeıı en nıllkem- erkek vardı; \utka içmekten 

~ ec:e tıı. Bu 'ebep ile alacaktır ki vadettlm. mel ~ampanya idi! 1 lclccan için- yüzleri kızıırmı~. Ta ıak, tabak 
1
tte dan,ırnı sekiz defa tekrar Ertesi gece kcııdimi bir aray- de soyundum ve ~anpanyalı havyar ile envaı Rus yem<kleri '••~. lllechur oldum. l lerkeı;ten 
"'' da buldum. Büvük tablolar ve banyoya atladım. Culerek. ~arkı Kazak kıyafetli u~aklar tarafından . alkışlayın uzun buvlu, 

iL bi heykeller ile dolu mükellef salon- ,;öyleyerek bu harikulade han f;etlrllip ıı;ötllnılüyordu. wı. r . adam, ben! masasına ı 
İı~ bır hükümdar tavru ile !ardan geçtim ve pe... ~üslü bir yoda kalmak istedij!;im hılde,ml· Bu J?;Cceden sonra benim için 

'dıı. Ya emretti ve ismimi yatak odasına geldim. Bursda salirlerlnin beni beklediklerini unuculmaz bir hayat ba~ladı. 
.~i~!sııı~ın Loulse olduğunu bir hizmetçı kadın banyomun hatırladım ve banyodan "fırlayark .\lek, Ruı; Grandliklcrdt:n .~lek
lst~ e, bana da AJek çağıra hazır olduğunu söyledi. Hayret dıqan çıktım. Alek, benim için sander ıdi.,, 

~ilıde' dedL "Yann akşam ile banyo odasına geçtim. Gör- örümcek ağı kadar ince ipek La Goulue iki hRfta evci Pa-
bır zıyafet veriyorum, dü · m banyo odasının o zam~n- orap, dantelli çama ır ve sair riste vefat etıni~. 

~.~~ ................................................................... ._,. ................... .;.,.. ............. ,.... ............................ --... ................... .... 
~ sekizde çıkan guctenin neşret- ve sabah vaktini intizaren yakın :.-gll&ere~ 
l~ bQgüd-'" tiği bir ha:r~.~ar:ı üç kadın daki sokaklann etrafını sarmak İşsizlik buhranı 
v U la bir erk o şt r. . le iktifa eylemiştir. Saat 4,30 Londra, 3 ( A.A.) _ Man-

i} --.._. , , , , Kargaşalıklar esnasında 5 ki- da tüfek ateşi durmu§ ve komü 
el'liııde Jıan/ı şi serseri kurşun isabetiyle öl- nistler dağılmıştır. Bunun üze- chester de toplanan pamuk 
~İi müştür. Bu mahallede polisin rine bir çok polis harekete ge- lplikanelerl celT!lyetlerl feda· 

·'!llldemeler teşebbüs ettiği temizleme ame- çerek yalındaki evlerde tahar- raılyonu 18 Mayıstan ltlba-
ltb Oluyor liyesine bitmiş nazariyle .bekıl- riyat yapmıştır. Polis müdürü ren ameleye yol vermeğ'e 

"'l\tı-:, maktadır. Yapılan taharnyatta «Wedding» ve "Neukoellen"de karar vermlftlr. Sebebi ame-
~ • GEÇENİ 16 tüfek, 20 tabanca ve killli- örfi idare ilan tmiştir. lesi grev ilin etmiş olan Ol 
ıı,,~tli11 ATIYORLAR yetli miktarda cepane bulun- dham lpllkıinelerlnde zuhur 
ı, tıidi' 3 

(A.A.) - Bu gün mu§tur. Bir de gazeteci lildü etmiş olan ihtilafın bir 

t~lııt ııg,, mahallesinde kar- Ber!in, 3 (A.A.) - Dün gece Ber!in, 4 (A.A.) - Avustra- türlü halledllmemesldlr. Şıt-
lq 4kı!t~niden ba lamıştır. Neukocllen mahallesinde zu- lya gazetecilerinden "Macray" yet bu yol verme kararı tat 
·~ etıııi 1er Polis mevkiine hü- hur eden vak'alar halk arasında dünkü sokak muharebeleri esna blk edilecek olursa bundan 
"ı 4 v! er, pençerelere bir büyük bir teessür ve heyecan u- smda bir kurşun isabetiyle te- 560 lpllkılneye mensup 200 
~al\ları cam işe atmışlar, yandırmıştır. Saat 22 buçukta lefolmuştur. bin amele müteessir olacak-

~tirııeıı devirmişler bunlar- başlıyan müsademeler ancak A l ·-··d tır. 
~ ~ap to çuvallariyle bari- gön doğarken nehayet bulmuş- VUS urya 8 intiha batta Kadın namzetleri 
~/elJ llıışlar, tramvay ve te tur. Komünistler ağaçları devi- yeni kabine Londra, 4 (A.A.) Bu 
ı, ~ ıııa;~~i koparmışlar, 30 rip bir çok sokaklarda barikat defaki lntlhabatta kadın 

~bıta ayı }'agma etmişler yapmışlar polis efradını ateşle Viyana, 3 (A. A.) - Milli namzetlerin miktarı 80 dlr. 
~ :: evıe~ahal!enin etrafını ve ellerine geçen her şeyi üzer- 11 _,.ıs merkez encümeni atide- Bundan evelkl lntlhabatta 
~~it &iı· e taharriyat y~p- !erine atmak suretiyle karşıla- k • . , .,;.;enin intihabım milli 4! idi. 

. lııı~ rt iileıı~h .aramıştır. Dun- mışlardır. Gece yarısından son- mccıı 3c dif etmeğe karar ver-
~• ~ttır. 1' eıı? miktarı altıyı ra silah ve mitrelyözle müceh- EVLENME YAŞI 

trııeıı: athır ameliyesi de- hez imdat kuvvetleri gelerek dt mistir. Londra, 4 (A.A.) - Avam 
~ tılt:~edır. vardaki sokaklardan gelip geç- Rasl'ehil: M. Streeruwitz, kamarası, kadın veerkeklerin is 

1 EMVALi METRUKE iLANA Ti 
\ 

Semti ı bhatlesi 
Kadıköy Cıfcrağa 
\.füştımilatı. üç kaı ve altı 

';okağı No 'evi Muhomme Kıymeti lir 
aıikNisbiye cedit hacı şükrü 21 KAgır bıne I0,000 sekı-. taksitte 

odadan ibaret olup bir mutlak iki h•B odunhık ve kömürluk ,. hav• &zi ile lrnır-
panya suyu tertibatı vardır. 

Ba!Ada eı·saJı muharrer hanenin bedeli >driz tahitıe ıedive edilaıek uzre I0.000 lira helelı muhammen ile \ 
kapalı zar[ usult!c 28· 5·929 ıarihine mu•adif Salı günü •Ut 15 do muzayede>i mukarrerdir. Tallplenn muhammn 
bedelin yilzde yedi buçuğu he•abilc ıeminat ıkçelerı ve ya muıeber banka mekıuplariyle crnrnlı metruke satış 
komisyonuna müracataları 

Haydar Pata ııumruk baş mu-1/l~ii!iiiiii~~·~ Hanım efendilere f 
dunyetinden: Ehliyet ve liya-

katı kafi görillen ve makina ile 1 P U D R A L T K S A A 'f 
yazı yaznnağa muktedir bulu
nan bir memur tayin olunaca
ğından memurin kanununun 
dördüncü maddesinde mukar
rer şeraiti haiz olanların 91 5/ 
929 tarihine milsadif Perşembe 
gilnü saat on birde icra oluna
cak imtihanda bulunmak üzre 
taliplerin Haydarpaşa gümrüğü 
baş müdüriyeti baş kitabetine 
müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. 

Biğa sulh hakimliğinden: Bi
ğanin Camikebir mahallesinden 
Kört Ali kizi Hacer H. nin kocası 
İzmi• hapsanesinde mevkuf Istanbu
lu Sari İhsan B. aleyhine yapdiği 

suJh teşebbusu davasi üzerine mu· 
maileyhe gönderilen davetiyenin ar
kasina verilen şerhde iki Ay evvel 
tahliye edilerek ikametkahi biline· 

Arzu ettiğiniz pudray hem ıhhl hemde idare!' bir ,ekilde kul an· ' 
manızı temin eder Bundm maada kapalı kapta huluııaıı pudranın ~'U· 

tuda istimal ettiğiniz gibi dökiılmesin• meydan veı memck glbı büyük 
bir faidesi vudır Bu suretle elbiseler kat'iven lurlcnmcz. 1 !er kesin 

zcvkın• ve kescsın• göre muhceJi; ··e~ııler nrJır. 

BcyoP;lunda l•rik!AI cazdc;inde J00.39b numaralarda i'.lia Ka ako ,. 
birarleri tlalc:fi nıa:ğazR ında ;;atılır. Hu ricarcthane\"e P.ırı .. tck \loli• t 

nün mi~hur parfümleri dahi gelmi~tir 

RUZUHIZIRDAKAGITHANE SEFERLERİ 
llALİÇ VAPURLARI SİRKETl'\DE 
Ruzu l lızıra mıisaJif 6 \layı< <ı2<ı Pazartc>i ve nıut•nkip C'u 

mı gıınd l\:lı(ıthunc seferleri yapılacak ve her ha'ra C ıı ·ı •.;ıık ' 
i~bıı ,cfcrlcrc dı:ı anı olunacak cır 

KARON Alman kitaphanesl 
Beı cıp;lu Tun el ırcuLıııı da 

~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~--

odun ihracı 
mediği bildirilmi~ ve zevcesinin ta- htanbul Tiçarct \'C s·mayi odasındaı 
lobile ilanen tabliğat icrasina ve 14 Ru,;vaya bir milvon dört yıız lın ı..ı ı .400.llOU odun ~<'I ~ 

Rusya ya 

Mayıs 1929 Salı günü saat onda ta- . .. 
f . 'f h . . b' k ve ihraç etmeve talıp c!an zevat ve mue ... :-l .. atı .... \ı.,.:. ıtn s n r ra lann sı a en ıstıcva ına arar ve .. 

rilmı olduğundan yevc mumailey- gunü ak~aınına k.dar odavn muraı:ııat'arı. 

:~7h.y::ı:~~~ı v:~:~i::z~a:~re b~li~; 1 DEFTERISDT.\A.'ttlR~:.• Lllll\ •ıJ.Itm\K\111. ~:11111,Tl•,.•LısıA•"aN_A_TltlJ.:.'!I 
ması davet makamına kaım olarak ı~ 

lan olunur. • -ı••••m1ma••llllilED~•==ıı::::ııam1EJ1 

Beyoğlu Beşinci sulh hukuk 
Hakimliğinden: Bır borçtan do
layi mahcuz ve füruhtu mukarrer 
RENO markali kapall lıir adet oto· 
mobil 7 Mayıs 1929 Salı günü saat 
12 de Beyoğlunda Brusa sokağında 
Minerva garajında satilacagından ta

~lalive vek<lletinden: 
(~üınü~hanc merkezinin 'urda mt:\kıind~ "e ~ı> 3 u7er i~k ıh rlar , 

mc\"CUt Karnyon otomohil :ıl:\t ,.c cdevativle ~air m.a:7,'11c 1 J 4 tı2 1 ) tırıhi·1d 

itıharen bir a} 7.Rrıında pazarlıkla ~atılmak uzer\: ı11 1i7. .. \c<le"V kor ılm t 

l'alipletı:ı ~erai~ mülredatı anlamak lçtr \!aliye \ ·k~'eı c \nk -L 1-mıı ut 
\'(" (~un1L.hane defterdsr 11' !arına rnı.ir·~caatlıın. 

lip olanların gün ve saatı mezkllrde 
mahalli müzayede de hazir bulun· :: 

Milliyet Matbaası 
Son sistem nefis ve muhtelif 

renkli basan makinelerle 
mücehhezdir. 

-· durulacak memuruna müracaatlari :: -•• ·.. iiiın olunur. 

Zayi: 'l ok•tliyan oteli ile Sirkeci 
11.rasındıt birinci sınıf hır trıtm,·a,

ırabısmd• derununda •ahiblnden 
başka k.in1senln işine yaram:ı\ ın hir 
takım evrak ile bir kaç ıntic" her 
ve çamı~ır bu1unan bir el çantası 

aıl olmu~tur. Bulnn zatın iyi hlr 
mıik~fat mukabilinde Beyog'lunda 
Pera Palas kaşısmda (Tuta idare
hanesıoe teslimi rica olunur 

kanunlar ve 

şerhler 

-250 Hukuk U5ulu muhake-

meleri ~erhl 

100 Hukuk usulu 
meleri tatbikat nUmunele · 

100 Şerhli kanunu medeni 

100 Şerhli borçlar kanunu 
100 Ha:jiyell borçlar kanunu 

75 Haşiyeli ceza kanunu 
75 Kanunu cezada ilk tetkik 

100 
50 
50 

30 
125 

50 

:\1emnu fiiller 
Rehberli kanunu medeni 

Rehberli borçlar kanunu 
veraseti ıııtikııl kanunu 

Ceza tatbikatında rehber 
Sulh hakimleri kanunu 

\'ukardakl kitaplarla bütün 
kanunların umumi merke~l Türle 
neşriyat yurdudur. Posta ucreti 
alınmaz Ciltli isteyenler beher 
kıtap için 25 kuruş zammetme 
lidirler. 

\'erli m:ıtlara ral(bet ediniz 

-· ---· .. 
•• -· -------· -· -------· ·-· -----· ---· -· ---· ---· ------r •• -----------· --··--------------.. ------------

-.. --. -•• 
Bilumum ticari defterler her nevi :: --evrakı matbua, kitap fatura ve ilB.nlar :: .. 

ucuz ve güzel tab olunur. Ticari def- ~~ 

terlerimiz hazır ve satılıktır. 

Hariçten alacağımız siparişleri itina ile ihzar 
ve mahalline irsal ederiz. 

Tab işleri1e de memlekete hizn1et 
Yegane emelimizdir 

Telefon: lscanbul Nl 1 - 2 .ı 

111111111111111111111111111 
11111111111111111111111111• 

Kiralik · Köskler 
' 

··--··---· -· -· .. 
---· -· •• •• -· -· •• ---.. -· .. --

Eınnivet Sandığı Müdürlüğü~den: 
Sand!Aın uhd'el tasarrufund• bulunan Gözcepede .'\lcrdıventarıkı!.!_e>kaı!,ır J• 

atik ı 8 ve cedit 35.35 numaralı iki bap ko~k mti~temelAu ..-, be-ılı r 
tama~wı veyahut ayn ayrı kiraya verileceğinden .talip olanların o 1 ayıs < 29 
tarihinden itibaren on giln zaıiınd• pe" akçelen ıle beralıer sandık idare ı-c 
müracaat eylemeler! ilAn olunur 

.Sanotorium 

A<abilerle hali nekahette bulunanlar 
ve morfine müptelA olanlar için hu· 
susi ve en asri ileçlır. ısıtmı ve di
mağ! hutalıltlar vesairenin cedavisl 
şayanı hayret bir orm•nın içinde. 
Biltün Hene açıknr. Dört tabibi Yar
dır. Mtikemmel pan•lyonun fiıu ili 
şllinden itibaren 

İLA T 

ll..ı\ . 
~:skişehir \11Aıeıinı!' \lih1l ç ı 

kazası dahilinde ( '.nacrk d" let nr 
manından :'en~v 780.i metro nıık 

Apcan IO senede 780SO mecro miUp 
gıyn mamul san ve kaı:a çam cşcan 

kıt ve ihraç olunmak üzre het>er 
metro mfk.Ap ga}TI ınamuliı 1"\5~ ku· 
ruş bedeli muhammeule \'e lı.apJI 
zarf usulile 21 :\isan Q~9 tarıhınJe~ 
25 :Vla yıs 9~9 tarihınc kadar .ıı gun 
müddecle muza yede' e \ıkarılmış, 

~rallplerin ve şerail! muza 1,•ede\ i 
anlamak isteyenlerin \nkarad• Orm•n 
müdüriyeti unuımj\ c:>iJc lstanh~._ 

Eskişehir. Ankara. \dana orman baş 
mildiırivetlerfne ,.e üthı a, honu oı
man .,;üdüriyetlcö:ıc \'e !\lih~lıçcık 
ormın jdıre-.ine müraca3tlnrı i1:\n 
olunur. 

ILA-.: 

tJirı LE:R DE v AR meği menetmi~ komünistleri u- 1 svekil muavini: M. Chuny, clivaç aktedebilecekleri kanunf 

~ı~ ~ı~;ıAn A.?..- Neukoel- zaklaştınnr5tır. Bu esnada zirh- Maliye: M. Mittelberger, Maa- yası on altıya iblağ eden kanun Mis ıtriyat fabrikası 
"-· . '-Iar de ogleden sonra lı lıir otomobil kac.an komlinist- rif; M. Czermak, Ticaret: M_ layıhasını üçüncü kıratını müte od k 
• ., ~ k k b ı · · şı d' k Avrupa lavanta. p ra, u-" • 

1<iar~ .t1 ~krar başlamış !eri mitrelyöz ate iyle takip ot- Schureff, Adliye: M. Slam, İç- a ıp . a ,u etmı~tır. m ıye a al 

Etabllsman OROZDl-BAK 
kundura dairesinde bir ha
nım tarafından bir ipekli 

kumaş parça11 bırakılmıttır. 
Sahibi bulunan hanım efen
dinin lütfen matzamıza mü

racaatı rica olunur. 

Trabzon ı ilAı elinin :\laçka ve 
Sanca ormanlarından müıavedeye çı· 
karılup talip zuhur etmeven hocek 
istilhından kurumuş !!4000 metro 
mikap ladin eşcarı bir ene zarfı da 
kat ve ormandan çıkarılmak tir.re 
beher metro mik4bı 2 Li-• 1-edell 
muhammen!• ve kapalı urf usulııc ·~ • ı an d'! . • . . . dar sınnı kanunı delikanlılar i- lonya, krem ve dtş past arına h.~ııı.... e ı rr>iş olma. miş ve bunların polis mevkiini ttmaı ıdare: M. Resch, Zıraat. · 

14 
k 

1 
• • 

12 
'd' 

·~cı '" saat k çın ız ar ıçın ı ı. faiktir. 'Ilı~ e dev on se ıze gel- ele geçirmelerine mani olmuş- M. Foedennayr, Ordu: M. Vau -· Dlııt TABiBi Adres: :-<uruosmanlye cadddesı 
..... iltj

1

lıt_ ei:ı;: etmekte bu- tur. Barikatlar arkasına çekilen goin. . y E B .mı•• lkhal kıraathanesi karşısında. 
ı;:~lıl<lt~dın ~~o~~a ~ulı: komünistler magaza ve dükkAn Yeni kabinede altı hıristiyan A. ED ~N URG ------------

llı.;ı ~•rhı uru muııtur. ,ıarı yağma etmişlerdir.Barikata ~osyalist, bir çiftçi fırkası azası r.:uronlar c22 ıvarı 5 !.ıra MaMa 
ı ~ •a<ltr otomobıller n karanlıkta hucum suretiyle 1.Astik dış 114 

' nıdıv~ kad ve iki de bliyük Almanya taraf- ıı ı k) • • ~ı YiltaJ.., 1 !'-~ zaptetmcğe kalkışmanın tehli- ilr<in çene C 1•'1 . • " D l l kk Ş · • 
. ı, ıı t ını 65 kışı keli bir hareket olacağını takdir tan vardır İntihap yarın sabah BejoAlu Sollali srıkalc No :ı~ f. a 1 IORSl 

'tr Ak~amları 1 ede-:ı olı,:: kuvvetleri çekilmiş yapılac~ktır ·r> hine! """iırıı ~·ı·rrkon • l·:ı ıhhi '" ctık <!' k ı 

S~iTOKS 

MIAKUHUJUNU. 
ve dl~•,. haşaratı 

'"LotiR· 
KOKUSU SIHHİ 

VE ı.A TİFTIR _ _. 

şeraiti sabıka daıre,ındc 21 '!san 92CJ 
tarihinden 21 Haziran 929 tarlhıı c 

kadar !kı av miıddetle muza edesi 
temdft edilmi$tir; 

Taliplerin ve şeraıti muıayedeyı 

anlamak isteyenlerin ı\nkarıda orman 
müdüriyeti umumiye<lle Trabzon Ve 

fstanhul !'rıııın hış müduriı eılerıne 
"1llİrac ıl1rı i1.\r .Jıııı r 
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Haşaratı öldüren bütün 
üstahzarat arasında 

• 
1 a birinciliği azan mı 

ve Fransa Hariciye nazareti ve Türkiye Şeh; 
benderliğince resmen tastik edilmiştir. Çün~11 

yarı yarıya daha ucuz ve tesiri yüzde yüzdııf· 
' FLIDA ismine ve markasına dikkat. , 

KEŞİDE TARİHİB il • • BİLETLER 
30HAZ1RAN929 UY KBtRER LİRADffi 
EŞya piyankosu 

[BİLETLER TAYYı RE BAYfilKLERİNDE SATILIR] 

ürkocaklan Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği büyük eşya piyankosu ikramiyeleri 

Clll.9 Adet Flıt 

Kapalı 929 modeli 27 katalog Nolu bq ~ Bu1k otomobili 1 5000 

Yclcdn 

L1:RA 
5000 
2500 
2200 
S700 
1800 

.. 929 " Şevrole otomobili 1 2500 
Pırlanta pantantfI f !!200 

1850 • ~ 2 
Büyük salon halısı 2 900 
Yüzük ' 600 600 

1000 
400 Pırlanta pantantif 

Pilatin çift kapaklı erkek 
" Kadın kol saatı 

• alon takımı 

ipek ~eccade 
Halı seccade 
1 lerekc: battaniyesi 

. " 
, , 
• 
• • 

saao 

fanlazi ipekli ya.~tıgı 

• • , , 
• , , • . . , , 

lereke kumaşından yastık . ~ 

1 Jerekenin ipekli mendili 

Bey Koz Fabrikası mamulatından bavul 

• , 
, 
.. .. ,, 

.. .. 
,, 

, 
• 
• .. 
,, 
.. 

mektep çantası 

eğer takımı 

evrak çentası 

.. • 
F.sirgeme Derneğile HilAl!ahmer sanat avlnin Şömen dö tal'!, 

ipekli bluz, )'A'nk, çay takımı, masa örtüsü, ipekli konhiıı l'zon, 

c:~arp, çama~ır takımı gibi nefis eşyaları 

7.arif hlr ova 
~:ı i~i bir ohajur 

l lurdtbln 

5! 
1 

10 
10 
'i 

lO 
80 
50 
50 

30 
20 

10 
10 
10 
10 
5 
s 
s 

200 
20 

20 
50 

5 
5 

20 
~o 

231 

1 

1 

1 

500 
400 
cı5o 

200 

ıooo 

250 

100 
10 
15 

20 

25 
30 
ıo 

'lO 
2S 

30 
25 
20 

3 
:ıo 

80 
:ı 

100 
50 

20 
10 

20 
25 
25 

i500 
2000 
2000 

5000 
8000 

500 
750 
600 
500 
300 
100 
iOO 
i50 
150 
125 
100 
600 

1000 
600 
250 

500 
250 
400 

20 
25 

25 

lkiparça ceviz sıl{ara kutusu, dokuz parça işlemeli fildişi hanım'!!ga- 22 
ra tabaksile on bir adet gümtiş mineli erkek ve kadın sigara talıiıkaları 

450 

,içerisi Ttirktipi minyıttirlerle işlemeli büytık paravana 1 

iki kuçk para\3na 2 
4-00 
200 
200 

400 
400 
400 (;ayet musanna çerçeveli mlnyattir 2 

l Jattat Nuri efendi tarafından bronzla yazılmış levha 

, • 
• ,, , 

" 
• 

• • • 
çinisi 50 santim 

.. ,, 50 ,, 

" 
.. 40 .. 

" .. 60 " 

, . . , 
, . 

mlünde vazo 
,. kavanoz 

arzında tabak 

tulünde vazo 

" , 
• 
• 

Kira otomobillerinde tenzilat 
Şehreınanetinden : İlk açılışta 60 kuruş y~zan 

kırmızı taksiler 30 kuruşa 4J kuruş yazan sıyah 
taksiler 2u kuruşa indirilmiştir. 

Taksimctro sutları tashih edilinceye kadar muhterem ıhalimizln 
saatin göstcrd i ıti mlkdardan 80 ve ya 20 kuruş indirerek para 

ermel~ri rka o lunur . 

A vusrurva fabrlkalan heZITltl undaliyeleri umumi llltıf depos;lstsnbuldıw 
}faurcı Oğlu !anında 46-47 numan.h joz. N. Aclmaıı telefon lswıbul 2409 
HamiŞ; aynı depoda envai çeşit perde ve döşemelik Ud.ife hare ve fanıaz 

kuma~lar, mütenevvi ısrur, perde mister, tül; keten perde, örtüler, maroken 
eriler!, pirlç komi~ masif pirinç ve ~· karyolalar ile çocuk karyolalan fahri. 
dka fiuına saıılma~ıadır. Fiat maktudur. 

Liseler mubayaat komisyonundan: 
Istanbul san"at mektebi için numunesi vechile. ve kapalı zarf 

u uli ile 200 adet tıılebe dolabı mubayaa olunacaknr. thalc l\'layısın 
! 9 inci Pazar gunu saat 16 da yapılacaktır . taliplerin bu haptı 
mal• 'Tlat nh~ak iızerc komisyona müracaat etmeleri. 

!stanbu( jandarma imalathanesimüdürlüğünden 
200 2 ı O ktlo komprime kinin münawuındı ytıbek fiyat teklif 

dil esinder mezkllr kinin pazarlık!• •atın alınacaktır. Pazarlık Gedikpışada 

ıqdanna lmallt'ıadc inde 6/5/29 gününe kadar devam edllec~k aynı gtlnde 
1 ı ıe ıntaç edilecektır Talipler şartııame)i ıma!lıhanede ııörebilir er. 

1 

1 
1 

1 

6 
7 

IO 

3 çift -

50 
50 
50 
50 
25 
25 

10 
60 

50 

50 
so 
50 
25 

125 
71 
ıoo 

180 

A. Nümune hastaha
nesi ser tababetinden 
Hastahanenin 1 Haziran 929 tari

hinden 31 Mayıı 930 tarihine kadar 
bir oenelik ihtiyacı olıı.n Halep Ya
ğı, ıeker Te aabun, pirinç ve bilu
mum kuru ve yq oebzeleri ve ek
mek, güt ve yoğurt ve gaz, benzin ve 
vakomyağı ve sairesi tanzim edilen 
münalıaııa kaimeleri mucibince 22 
Nisan 929 tarihinden 11 Mayıs 929 
tarihine müsadif Cumarteai gününe 
kadar ayrı ayri alem munakaaaya 
ve et ile kok kömüril ayn ayn ola
rak kapalı zarf usulile m•ın•lcısaya 
vaz edildiginden talip olanlar şerai
tini öğrenmek Ozere her glin haı
tane idare memuru ve mutemtliğine 
ve ihaleli içinde 11 Mayıs 929 Cu
maertesi günO saat ikide teminatla
rile birlikte haetaııede muteşeklrll 
komiıyona muracaatlan 

Satılık köşk 
Göztepe İstasyon camii kar

şısnıda Şehbender Beyin köşkü 
ve önünde iki dükkanı satılık
tır. 8 oda, 2 kuyu, ı Frenk tu

lumbası, 3,5 dönümarazi, havuz 

ahır, ve envaı meyve ve çamlığı 

ve denize nazareti vardır. 
Tayyare Piyango Müdürlü

ğünde Şeref Beye mürauıat edi
lecektir. 

A LE\fDAH ZADELER 
V'Al'lJFl~Fll 

Seri, luks karadeniz posta!! 

Millet vaporu 5 
.Mayıs 

Pazar~!~~~~: 
Sirkeci nhomından hareketle 

[ Zonguldak, İnebolu, Sinop, 

Sa!Dlun, Ünye, Ordu, Glreııon, 
Trablzon, Rize J ye azimet ve 

Vakfıkebir, Görele) lıkelelerlne 

de Ograyarak avdet edecektir. 

Muracaat rnahali: lst.aubl 
Balıkpar.an yeni ticaret han. 
Telefon İstanbul 1154 
Dıkkat : Y azıhanemiz 1 O 

Mayıstan itibaren Meymenet 

hanı alondki ma~ya nakl

oluucaktır. 

8 e y rı ı e f ıı ı 
Merkez Acentası; Galata köprü 

bqında . Beyoglu 2362 Şube 
acenteJt: Mahmudiye Hanı albtda 

lstanbul 2740 

Trabzon ikinci postası 
(Reşit paşa) vapuru 6 Mayıs 

pv.artesi 12 de Galata nho

mından hareketle lnebolu 

S4msun Gireson. Trabzon 

Rize Hopayı gidecek ve 

Pönüşte Pazar Rize, Sürmene 

Trabzon, Görele Gireson Ordu, 

Ünye, Sam..on, lnebolu, Zon

~Idağa uğrayarak gelecekor . 
Hareket günü yük kabul 

--~--- - Cı'. 

"EKSELSİYOR,, VE YERLİ YAPI "HIZIR,, 

' 

YANGIN SÖNDÜRME ~IAKİNESİ 
Bu makineler her evin, her köyün, her bina

nın en ltizunılu eşya,ından biridir. 

"\lakinelerimizin şu birkaç sene zarhnda kur

tarJı ~ı -crvet iki milyon lirayı mütecavizdir. 

Yangından kurtardığı binalardan bazıları: 

~!saklı nahiyesi, Feyzlati li esi, .-\nkarada 

llmsat V ekAletl merkez laboratuvarı, Tahmil ve 

Tahliye şirketi, Salllllln hastanesi. Fcrtye, Kum
kapı tütün inhisarı depolan, • lnop hUkt\mct 
konağı, İzmir memleket hastanesi , 

Yazıktır, günahtır, sıhhatimiz 
gibi servetimizi de koruyalun, 

Evlere, tlcaretanelere veresiye veririz, 

harmanlar için talı:sltle satarız. Her nevi 

mahsulle mübadele ederiz . 
Maksadımız, memleketimizin malını, servetini korumakbr. 

eski cD.mrnk caddeıl, samarcldl han No. 7,8 Halis ve SelAhaddln 

• Tele: Beyottu - 1447 ~ı:CD:Z~C::Z::C~S 

DÜNYANIN EN SAC.LAM RUS 
OTOMOBİL LASTİKLERİ 
OıomobilcHerin faaliyete geçmesile her otomobil a.ıhibi lbrikleriw 

metıtnetini düşünme&e başlamışur. 

Halbuki REZINOTROST hükOmet kauçuk sanayi 
trasta ve bu bııau•u cvclce dUsUndUgUndcn hor cb'atta her 
keseye eıverltll ve dllllyaam bor tarafuıda tanınmtf gayet 
metfa otomobil l&stlkleri imal ederek ba cihetten toredd Odo 
mahal bırakmamıfbr. 

HER YERDE YALNIZ RUS REZİ
NOTROST MAMULATI OTOMOBİL 

LASTiKLER11STEYİNİZ 
olunmaz. 

1..:....:...--------·I Merkezi lstanbulda dllrdilacG Vakıf Hanında No 23,24,2S 
lJfl\k Slf 1 ll JISllll 

(Marmara) vapuru 7 mayıs 
Salı 17 de Sirkeci nhomından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Küçilkkuyu, ıldremit Burha
niye, A yvalığ'a gidecek ve 
dönüşte mezldlr iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

iııııir Kersiu ıür' at Pos lası 
(KONYA) vapuru 7 Mayıs 

Salı 12 de Galatıı rıhtımından 

hareketle lzmir, Antalya, Ala.tyc, 

\tersine gidecek ve T aşucu 
Anamor, Alllye, Antalya, lzmi 
ugrayarak gelecektir. 

" ......... 

REZiNOTROSt 
Telefon IstanbulıoısTelgraf adresi Rezinotrost 
Türkiyenin bütün şehrilerinde satış mahaJleri vardır. 

Kırklarelinde ilk bahar At Yarışları 

i 10 Mayıs 929 Cuma 
~ 

ı· 
Kırklareli y~ ve islth işleri Riyasetinden: 

- Yanş ve lslAb Encümeni !ltsi namına umum ıraltyaya f.lD1il olmak üzre bk Bahar 
10 Mayıs 929 Cuma günü Kırklareli merkezinde yapılacaktır. 

At kOfUlın 

~ ııı - Kıyt ve kabul muameltsl 9 Mayıs 929 P«:iemM günü sut on sekize kadar yapılacalc ond.ın ' 
1 

sonra kıyt ve kabul yapılmayacak.br. 

Barbn luks ve sürat postası J - Hariçten müracaat edecekler talimat dairesinde laayvanınm mükemmel eşkilini ve preceli 
F.lektrikle müc~hhe?: muntazam g3 · koşunun numarasını tdgrafla Kırklareli ~ ve isWı Encümeni dyueöııe vaktinden evci 

:=;! müracaat eımeli ve ikinci maddeyi na.zan dikkate almalıdırlar • 
kamaraları ve güverte yolcularına 

mahsus muferrah T •• k • 
mahalleri haiz ur ıye 
vapuıup rtes·g n 

6 \layıs aza 1, ..... 
22 de Sirkeciden hareketle 

(F.reğll, Zonguldak, Bıutııı, Amas
ra, Kuruca Şile, Cide) iskelelerine 

azimet ve avdet edecektir. 
Fazla tafı ilAt için Eminönü 

Rıhtım han 2 numaraya müracaat 
Telefon: 2684 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postası 

vapuru 
7 i\layıs 

HiLAL 
SALI 

günü akşamı Sirkeci rıhnmından 

hareketle ( Zonguldak., lnebolu, 

Gerze, Samsun, Ordu, Gireson, 

Tirelıolu, Gurele Vakfıkebir, 
Trabzon, iske lelerine azimet ve 
Fatsa ve Ünyeye ojtrayarak avdet 

edecektir. Yük ve yolcu i,:in Sir
kecide yeni handa 1 numrolu 

acentesine müracaat. Telefon; 

lstanbul 3105 

Meaajert Marltlm ve Pake 

lnınpnnJalanmı npnrlan De 
GUzel seyahaUer 

Her hafta ( Marsilya ) ya ha

reket eden vapurlar Pire ve , · a

poli limanlarına dahl uıı;rarlar. 

Tafstllt almak üzere Karaköyde 
Lorant Rebul ve ştirekas.ına mü

racaat olunmasL Telefon Beyoğlu 

203 - 204 - 1704 

i 4 - K~ulara alt tafaillı duvar illnllrındadır . 

~ .. ·Meşhur·- l 
KONTİNETAL 

Yazı Makinesi 
Beynelmilel ralthmlannı havi 

olup Türk ve Urin huro!atlan 
yazı makinelerinin en mükem

melidir. 

Nuva Bronsoviga 

Bevnelmilel raklcamb en iyi 

MAKDUGAL Dip ILACI 
Büyük ve küçük hayvanlar .• 

uyuz, topallık, ~p ( hummaikullli) 

ve saire deri hastalıkları ve ya

ralarını kat'! surette tedavi ve 

bitleri ve ~rao imha eyler. 

ııını~ ınııım m~ 

TOZ ve MAY'I 
KOOPER DiP IVC' 

Koyun, Keçi, 
Reygir ve ö
küzlerdeki sa
kırga ve bil· 
umum kene
leri ve saire 
haşaratı itlAf 
eyler. f'azla 
taf;il~ı için, · . J• 
Jsıanbul Mak· D· fll il 

1 

sııdiye ban No 42, Vekıll tııl"jll o"' 
GOEV efendiye nuracaa'· dt fi 
eczaneler ve ecza depolartO 

§~-=---- B UyU k 
hisap -makinesi olup müıeatdit 

~·~~ı:1:an ~~uanu:ı~a1c::~siseler i_tayyar e piyan k o s tJ 
Gayet sahlam olduğu için 

ka~~K:;;1~~MHUR1YETt ~ Keşideler her ayın 11. ndedir 
YEGANE DEl'OSU §§il 4. üncü keşide 11 Mayıs 1929 dad•' 

A. Hcırı~tayn Kumpanyası 

B•yoğlu tekke caddesi - Büyük ikramiye: 
'8.~ numara 

Türkçe lıurufnılı Kontintnt.ıl "- ı 45,00Q liradır 
yazı makinel•rinin yeni !..Atin "nnn ıırııJı1' 
alfabemize göre değişıirilme.;ni Ayrıca : 2,0,(XX) 15.000 tUXXJ 1u.uvv &. 

lıi'll1•11nıllhtem•iidellrillz. _____ ~ _ -] ikramiyeler ve tO-CXX) liralık bir ınıı3kAf~tıll KİRALIK KÖŞK ~ Bu keşidede cem'an: .~ 
Gllstepenin en güzel ve nezaretli § kf 

mevkiinde Abit Paşa köşkünün ha- ~ OUmara kazanaca ır , 
:~:i~;e~~;~ ~=~~ va!:~~ı: ınnnmı·mııımn~nıımm ııwmı ~~ı~ 
~~11ıc clhet1nt1e oturanlara müra- MES'g~tMÜDÜR: BüRHAN.ı:.:.ı. ~ 
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MtLLfYE:l' 1929 

işten - nlayan ve Hesabını Bilen 
Her Otomobilci ve Her kamyonc 

'' ER,, 
llııl 

1 
Tercih ediyor, çünkü • • • 

Yaz geliyor, oton1obil ve yakamyonunuzun lastildcrini düşünecekzan1andır, çünkü: faaliyetin çokluğu ve sıcağın 
tesirile yazın lastik sarfiyatı kiştan çok fazladır . 

Lastık intihap ederken, plya::.ada işten anlayan ve hesabını bilen bütün otomobil ve kamyoncuların tuttuğu yolu takip ediniz. Bunların hepsi 
mutlaka (GUDYER) ı tercih ediyor. Çünkü Gudyer, nevi itibarile dünyanın en iyi lastiğidir. Gudyerfabrlkası dünyanın en vasi teşkilatına 
malık en büyük lastik fabrikasıdır. BlrGudyer lastiği satın alırken vasi Gudyer teşkilatının temin ettiği menfaat vemükemmellyetl da 
satın almış oluyorsunuz. 

Otomobil ve kan1yon işleten. her hesabını bilen adan11n kendi kendine soracağı sual şuduı·-:Işletn1e masarifi n1eya
nında kilonıetro başına lastik masarifine kadar yer tutuyor? bu hesabı yapmağa n1uvaffak olan adam mutlaka 
« GUDYER » müşteris!dir. Çünkü mem!ektimizin her köşesinde tecrübelerle sabit olduğu üzere kilometro başına 
işletme ın~sarif ini asğari dereceye indirn1enin çaresi. GUD)'ER diş ve iç lastiği kullanmaktır. 

Türkiye için umumi vekili: 
KEMAL HALİL, MEHMET RİF AT VE ŞÜREKASI 

İdarehane ve satış yeri 

Bevoğlu, İstiklal caddesi N ° 168 

1'elefon: Beyoğlu 2124 

Telgraf adresi: TATKO 

• 

• • • • 

Garaj ve Tamir yeri 

: Ayazpaşa Jandarma karakolu karşısında 
• 
• 
• 
• • • 

Telfon Beyoğlu 1755 

• 

a ıkları: 
Ankarn: Zabıtçı 7ade Ye şürek:ısı J(onya : ,güz~I zade l\1ehmct Rıfat Bey 
İz111ir: l\1alınıut Cela!ettin bey • Gir~son: İsınail zade Vahit ve şürekası 
Kayseri: l\iuhaddıs :..ad.c 1~lin1 bey '.zonguldak:l'aşçı zadel\1ehmetçavuşmahdumları 
Adana : Muharrem Hılmı bev Bartın: Bartın Bonn1arşesi 
Gaziayıntap:.G~zel Bt;Y za~e Hasan bey . Bergama: İhrahiın Hüseyin ve biraderi 
Antalya: Istıkbal şırketı Af l 1 · ı· 'kb l. · I f 
yfarbi'on:Kalavcı zade Hacı Abas ye MaJ-.dumlrırı yon {ara ıısa~: s~ı a şır <e_ ı 
l)iyarbekir: Pirinççi zade Sitki Nedim ve Edip Jf Çanakkale: ~~1111 tı~a~et.hanesı 

beyler U Isparta: ~ntıbah şırLetı 
Bursa : Nusuhi Esat bey 1 Edremit : lsmail. Hak~ı bey 
Kastanıuni : Hacı yirmi beş zade Rıfkı Bey 1 Edirne: Rifat Ibrah~m bey 
Samsun: Eset efendi zade Seyyit Bilal bey ır Eskişehir: Tevfik NaJır bey 
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Pollslerlmlz dün Hilrlyetl ebediye giderek yürü}·üş 
tallmlerl vaomışlardır 

..... ~ 

Yaz geldi. Adalarda merkep gez!ntıleri de başladı. 
Bakınız, şu mini mini ne kadar seviniyor 

f{o .. -· ı :ıı:ıv3r f:ı!ebesl tarafından önümuzdekl Perşembe Cuma ve pazar günleri üç konser verilecektir. konserlere 
HükOmet erkanı ve sefaretler erkanı davet olunmuşlardır. 

r . 1 kadastro mahkemesi topltnmış, Şarapçı hanı 
davası ile meşğul olmuştur 

Edirne kız orta mektebinde çocuk haftası parlak 
merasımle teslt edilmiştir 

Bin Söz 
Resim 

Kayseri Cumhuriyet Millet mekteplerlnden şehadetname alan hanımlar 

Peçel Sakanın Harbiye nazırı, oğlu ve ı Ki yavert 

j ;.p 

Fort müessesesine teslim nlıınan Tophane ante.:Coolarından biri ..._ 


