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Ecnebi şirketler 

Geçenlerde ecnebi bir dostum di
'''duk·. 

~ariciye v.ekilimiz dün Roma seyahatından şehrimize avdet· e ti 
l .... .,, ..... 

~ - Makalelerinizi muntazaman 
~p d. . e ıyorum. Ecnebi sennayesıne 

'
1'Yhda d - · . · E b. 
l 

. r egılsınız. ene ı senna-
''•nin k · · · h '~· l!lemelc ete gınnesını, mu -
~,,, 

sahalarda çalışmasını ıstıyor-
tı·~uı, teş,·ik ediyorsunuz. Bu sizin 

0-.ta· r·,. 1 nazarınızdan ~ok doğru bir 
,:•rdır. Fakat öte tarafta bir de ser 
,. ... ~edarların, topraklarınıza serma

~ni _dökecek ecnebilerin de düşün 
'llt lerı ve istedikleri var. Onlar da 
r. trıleketinize getirecekleri paranın 
"nd· ~- ılerine mutlaka bir şey kazan
•rac ... 

ıı_ •gından emin olmak isterler. 
ı. 1huk; bugün Türkiyedc ecnebi 
~""1Yesi ile teşekkül etmiş bazı ~ir 
ı.~1•r.~uhtelif sebepler altında bir 
ı. rnuşkülata oğrıyorlar, nevmit o
. )orıar. Bunu gören sermayedarlar 
'· tereddüde· korkuya düsüyorlar. 
GJl'j , • ~ 

t netıce memlekete ecnebi parası 
•rıı,. 
ıq 1Yor. Bırakınız bu şirketler bi-
~ ~azansınlar; bu manzara, başka
€, nı ~a suhuletle celbedecektir.• 

'•l.ı ncbı şirketler hakkındaki bu mü 
;.,"1Yı yalnrz bu dostumdan işitmi§ 
"'°(I ltn 

l~ni. mevzu dahilinde gö;üştü
"1ı bazı ecnebiler de bu fikirde-bu 
_,,:Yorlar. Acaba biz mi haklı onlar 
~ işi mücerret olarak mütalaa e
'r..lte bir kükme varmanın imkanı 
ıi... tur. Mes'eleyi mütalaa ederken a
··0et l noktası da şu olmalıdır; Yeni 
llt(i . . . 
~ Ye, ccnebı sermayesının mem-

~~ete girmesine samimi bir his ve •u . 
ıı..;,1 ıle taraftar mıdır? Eğer buna 
~ /et olarak cevap verilirse, hüku
ı,1 ın ecnebi şirketlerine karşı bile 
ır~ llıilşkülat çıkardığı iddiası bir 

I(· •den ibaret kalır. 
lılısc için meçhul değil ki, biz 

tGn 'I'· . 
'~u urkıyede toprak altında gız-

'ari hazinder, servetler üstünde 
~Yoı:uz. Bu serveti toprakların 
~ındc:: çıkarnıaga kendi mcnba

lz, kendi vasıtalarımız kafı de
''· liayati ihtiyacat herg>:n artı
lcdenı iacabat lıergün yeni ye

'•c • · ın~nbalarını bulmamızı cm-
1 

1 .ııJr t..r 
•ı.; · "crşeyden vazgeçtik, mem-
ı;d. 'rtıizin bu gunki1 siyasi ve ikti-

• •a 
1 ii \t ııyc:tinin müdafaası için bile 

Dun Roma sey ahatından şehrimze avdet eden Hariciye vekllı 
T. RU~tU Bey Sirkeci istasyonunda kendisini istikbal 

edenlerle &örUşUrken 
~ ~ ~~~~ 

r. Rü,tü B.in. beyanatı 
~--~~·~·~-~ 

·---·ıı·-····ı·· .. ······ ... ·· ............ , ........ . Beyanattan: ır-···· ·rMeujiU-eijfö .. iei~raii·: ....... ll 
"Büyük Reisimiz hakkında !! Roma, 4 (A.A) _ Tevfik li 
ve Tiirh/ge!le karşı her ve- J! Rüştü bey Tlryesteden mil- !l 
sile ile gösterilen hilrllı~t g farakat ederken M. Mussoll- !! 
ve muhabbet o kadar banz !! __ ;: 
ve ciddi ve İsmet Pş. Hz. !i niye atideki telgrafı gon- !i 
ile hükiimeline ve sigase- j! dermlştlr : g 
t/nılze harşı ibraz edilen :! Dost l'c misafirperver bıı 1<ii- g 
hisler o derece lakdirkli- H <el nıem/rkrli11 toprağından ayrı- i! 
ranedlr ki bunlar Akdeniz- il lırkt11 ita/yada bütlln ikametimiz il 
deki büyük komşumuz il müddetinte fıakkımııda f'listul- ll 
İtalya ile aramızda mev- ~ .. len ve silınmcz fıntıras1111 daima g 
cut olan dostluğun çok taşıyacııf1ımız pıır/ak ye dostane ll 
e.~aslı ı•e mütekabil menafi i tııısnfi kabulden do/avı zatı alile- !l 
ııemuhabbete istinat etmek- .. rine e11 har ve samimi teşrkkur- :: 
le olduğunu beyaıı elınelı- illi teriıaı arzdnırJ:Tr btıfıassıı bulıtıya-H 
le if adc ı.re /zail t'debilirim,, .! rım.,. il ....................... _ .............................. .. 
H~riciye vekitimiz .. bugun ..... . 

Ankaraya gidecektiı· 
, au asıtaJara muhtaç bı.lunuyoruz. 

· l'ı ~en; vasıtaları, bu yeni men- Tahdidi tesllhat kofcransına gitmek üzre Cenevreye 
nd ancak ecnebi sermaye ve ihti- gitmiş olan murahhas hey'etlmlz reisi Hariciye Vekili 

liııı 1, an ıstıfade ederek bulabilcce- Tevfik Rüştü Bey dünkü ekspresle şehrimlzo avdet 
~tı, ~ kaniız. Hükumette ve mil- etmiştir. 
~~di u kanaat bulunduktan sonra, Tevfik Rüştü Bey ile aileleri ve kalemi mahsus ve 
, llı!in:';u.su '.le çalı<mağa, bize ve şifre müdürleri beyler de gelmişlerdir. 
'ı., aıdelı olmağa gelen yaban- Hariciye Vekilimiz istasyonda Vail Vekili ve Şehre
~ıııata.Yelere kar§ı sert bir vaziyet remini Muhiddin, Polis Müdürü Şerif, Hariciye memuru 
:lıı;t,:.;htimal verilir mi? Arzu ve Hakkı, Muhtelit mübadele komisyonunda aza Nebil beyler 
"'••n<1;ı •rıırzla karar ve icraatımız ile Alman sefiri Mösyö Nadolnl, Mübadelede bitaraf aza 
~lq, ın ° kadar derin bir uçurum M. Holştat, Gayri mübadlller Cemiyetinden bazı zevat 
u,ti~U? Bizim görüşümüze göre ile diğer bir çok zevat tarafından karşılanmıştır. 

'lıı,·,ı:~e çalışan ecnebi şirketleri Hariciye Vekilimiz mütebessim bir sima ile trenden ">th,· •ındeki aykırı düşiinüşlerin 
'l'· IUdur· inmiş ve istikbale gelen zevatın ellerini sıkarak hatırlarını 

~it:~; · sormuştur, Polis ve zabıta! belediye memurları da selim 
ltıd'•. ~~d: iki nevi ecnebi şirketi resmini ifa etmlşlerdlr. Tevfik Rüştü bey, istasyonda 
''~ı ırı saltanat idaresinde te-

~tih,~rııiş, saltanatın bahşettiği Mösyö Holştat ile bir müddet mübadele işleri hakkında 
1 dunu .~ sayesinda kazancının hu- görüşmüştür. 
~'ar1;ı uıfc tayin etmemiş, arzu ve Tevfik Rüştü bey, müteakıben Tokatlıyan oteline 
ttı;"'ıc~'nı daima hük(Jmetc dikte gitmiştir. 
ı.,~~;e alışmış şirketler, diğeri de Tahdidi lesllhal ko11fera11sında 
, ' 14n'.Y

1
_etin yeni kanun ve prensip yahdldl te•llhat konferansı devam ettiğinden Bera Sefirimiz 

"~ •nd t MUnUr Bey ve Cevat Pa~a elyevm Cenevrede bulunuyorlar. 
\ •rrıı c eıekkül ve 0 idare- Azadan Cumhur Riyaseti katibi umumisi Tevfik Bey de istirahat 

.. nç iı~~~fk sartilc mutedil bir için Maryen!ıRta gitmiştir. 
Cı·,. ı a ede~ ecnebi şirket- T. Rüştü Beyin beyanatı 

· 1Pt' 
~·;rı. t,~~-ki bahstttiğimiz şikayet- Hariciye Veklli Tevfik Rilştil Bey, dün bir muharrlrl-

ltılıııa 111•rin hemen .hepsi birin- mlze aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
'"t!Q. l:u dahil olan şirketlerden ge- " - Türk/geden agrılırhe11 söylemiş oldıığunı proğ-

1 ıır.,rn"'ı huriyet ıdaresi hcrşeyden ramı sür'atle, fakat tamamlle ifa etmiş olarak avdet 
)rt cket· · . dl • ~. 'nı it . ıınızc kanunun bakı- e gorıını. 

,. tayr; rııın_ ıle mükelleftir. Mil- 4kdenizde ve Karadenlzde ve alelıımunı Avrııpa 
~n har; rııııı,, hiç bir müessesenin muvazenesinde bir sıılh amili olarak ı•e her devletle 
ıı •oı•ıtı <ını1cı.; faaliyetine müsa- iyi miinasebatta bulıınarak ve ya bulunmağa çalışa
ı, '"•aıı i :•· Onun için gayrikanu- rak Hükıimetl cumhıırigenıizln müsleklnıane ı•e sebat
~~t~•h; :ıtıde çalışmak istiyen ba- kilrane takip ettiği açık siyasetinin her tarafça anla
"lı,~ irca ·:~~titrini de tabii hudut- şıldığını ve bıı husıısla her münasebl.'tle izhar elmiş 
'tıı. it J.ıukü ın bazı te,ebbüsler ah- olduğumuz delillerin biltün insaflılar nezdinde kana
ilt ,~' !irı.et~c_ıı~ bu tcşebbüsatını, atbahş old11ğ11n11 meınııunigetle miişahede ettim. Malü
,,~ , ~kt;ı n:~•n1 tazyik mahiyetin munuz olduğu üzre buradan iptida Ce11evrege gidildi. 
~1 1.:'oı•r. •sabet ve ne de man- Soviyet Rusya ile dostluğumuz 

>td '••· ·t;~::-:":;:"---=-' • •t tekr Orada Karadenizdekl bilgük komşıımuz ve dostumıız ~~ nın i 'trıi11 ve 3~. edi:>-oruz : Tür-
tı~'u•i ıı. •~e.; ınus_ıerıb çalışabil- Sovget Rusgasının Hariciye komiser muavini 
ltrı at .;;ıuaırıclcİ ııntıyaz, istisna ve Mösyö Lltvinof ile bu sefer de miifeaddlt defa 
'»~~~·•ınin h•re cevaz veren sal- giJrüştüm. 

'tı<I.ı' h.iyat ~~ırasın~ _tamamen (Mabadi 2 inci sahiçededir} 
~ı,, '<sinin tncııaıyı Cumhu- I' 
t lııı .\t,i h 1Yenı §araitine uydur .. -----"'!'-"'!!!!"!!_!""'--... !""'~"'!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!'"'"'llllll ... -"!!_!""'"!!_!"!!"'!!_ 
u~1~•• tlir a de müşkülatın arka- diğer tarafta mütemadiyen vaziyetin yrı ayrı muamele ettiği hiç bir za-

llı ~r d:ıııi!itnarafta memleketin den şikayet eden bir takım şirketle- man iddia edilemez. Onun bu işler· 
t 'o• l h"tıkdl e teşekkül etmiş rin halini başka türlü izah etmek de hareketi düsturu memleketin ka-
~ .. arı muka ı ı t::'Üşküldür. nunlarıdır. O kanunlara müstenit el-

< ı 1 altta h ı ve e ere ilPki mukavelelerdir. ' ' t ~ unınuş ol :1. baz, Herhalde Türk Hüki'ımetinin muh 
•ırı 1 zanL, dan ve va- telif ecnebi müeıseselcrine, muhte- MAHMUT 

v iken if milliyetlere mensup şirketlere a-1 Siirt Meb'usu. 

Musipkarar . ..... ...__ 

Türk namzetleri 
· alını yan Ecnebi 
sigorta şirketleri -------

Ecnebi mütahassıs-
larına bugün yol 
verilecek, biner lira 

ceza alınacak 
• 

Yeni sigorta kanununa 
tevfikan lktısat vekaletinin 
tebligatı üzerine mütehassıs 
namzedi olarak Türk me
mur almaları IAzım gelen 
Ecnebi sigorta şirketlerinin 

ekserisi henüz bu cihete 
riayet etmemişlerdir. 

Bu suretle lhmafde bulu
nan kumpanyalardaki Ec
nebi mlltehassısların 'l'.azife
lerlne bugünden itibaren 
nihayet v~rllecektır. 

• Ayrıca kanuna mugayir 
olan bu vaziyetleri dolayı
sıle alakadar sJgorta şlrket
l!!ri (1000) lira cezayı nakdi 
itasına da mecbur tutula
caklardır. Şehri izde mev
cut (53) sigorta lrketl ara
sında Türk mütehassıs "nam-

lı..tı~Jt \el 11 R.ıhnıl Jhy 

zedl lstıhdam edenler ancak 
10 kadardır. - ........... __ _ 

Tek ekmek 
Zahire borsasıda bir 

rapor hazırlıyor 
Hükfunet, memleketimizin 

mahsulatından mümkün merte
be istifade etmek üzr hazırladı
ğı tek ekmek kanun layihası 
hakkında mütehassısların mu
taHlalannı almağı muvafık gör
müştür. 

Istanbul zahıre borsasında 
teşkil olunan bir encümen de 
bu hususta bir rapor hazırlamak 
tadır. 

Encümen, yerli mahsullerden 
istifade ile ecnebi buğdayların 
ithalini tenkis için tek ekmeğin 
terkibi nasıl olması lazimgeldi
ğini tekkik etmektedir. 

Bu meselenin, Borsa meclisi
nin yarınki içtimaında müzake
re olunması muhtemeldir. 

Mektepliler 
Müsabakası 
Birinci hafta 

Birinci haftanın en mü
him haberinde lklnclllğl yazı 
4 ilncü sahlfemlzdedlr. 

ikinci hafta 
ikinci haftanın en mühim 

haberine alt mektupları 9 mayı
sa kadar kabul edeceğiz. 

Üçüncü hafta 

1
·4J Mayıs Curnarles 
~ gUnUnden 

ı-;;;-1 Mayıs Cuma gU. 
I~ nUne kadardır 

Bu mUddet zarfında ga
zetemizde çıkan en mU
him haberi 200 kell
meyl geçmemek Uzre 
yazıp, müsabaka me
murluijuna gönderiniz! 

\ 

: Bir mesele: r 
~ipler ~ir~irl~rine ıni 

~İPİJOrlar 1 
~eks~ir nıeselesin~en 

mesele ~ıktı,-ve~at Ne~i~ 
Bey Hnseyn Suat Beye 

üUzel 

ne ~iyor 1 _ .. _ 
san'at'ar birliği edebi

yat şubesi a
zasın dan bir 
kısmı ile HU
seyln Suat bey 
arasında yeııl 

bir meecle cık
tı; Şeklsplr 

Türk irfan se
viyesinin fev
kınde kalan bir 
isim midir? 
Yoksa TUrk 
okuyucula1'ı 

Şckl~plrl tanır, 

onlar, hazme
der mi? Hüse
yin Suat Bey 
Şekisplrln TUr
kiyede anlaşıl
mayacağı ve 
eserlerinin sah

neye konmasının 
Eııııııiım& iiııllııııd!: ıuz uıı ot d uğu
lfliSf')'I n 5utll P nu sllylemlştir. 

Hadise bı.. C:an çıkmış ede
biyatçılardan 24 zatın imzala
dığı bir protcslo gazetelerde 
neşredllml tlr. 

Hüseyin Suat Bey verdlgl ce
vaplarda ve yazdıgi yazılarda 

ayni fikri mU"dafaa etmekte ve 
muhataplarını şckls. 1 i anlama
makla itham etmektedir. Aldı
ğımız malOmet nazaran Ede

Canavar gibi! 
- ' -

Birbirlerinin 
üzerine neden· 

atılöılar'? 

ilıı Azılı ·katil 
dün ·Adliyede 

bir hadise 
ç ıkardılaı:, 
--·-

, 

!ki azılı katil dün Adliyede ka
pıaltında bir hadise çıkarmışlar ve 
etrafı velveleye vermişlerdir. Bu §e
rirlerden biri bursalı Kazım, diğeri 
Şileli Sadettindir. 
Kazım, Bursa hapisanc Müdürünü 

katleden adamdır. Çok ahlaksız ve 
azılı bir cani olduğundan Bursadan 
Istanbul hapisanesine naklolunmuş
tur. Kazım burada da rahat durma
mıştır. Hapisanede türlü türlü reza
letler yapmış, nihayet geçenlerde 
Şileli Sadettin isminde bir mahkOm-
1.ı da döğü_şmüştür. 

Sadettine gelince, bunun da Ka
zımdan aşağı kalır yeri yoktur. Bu 
hunhar adam da ailesini hatlettiği 

için mahkum olmuş azılılardandrı. 
Hapisanede çıkardıkları bir hadi

se üzerine her ikisi de ikinci ceza 
mahkemesine verilmişlerdir. 

Dün muhakemeleri yapılacağı i
çin öğleden sonra Adliyeye sevke
clilmişlerdir, İki şerir Adliyede ka
pıaltı namıyla maruf tevkifhanede 
karşılaşınca birbirlerine söğüp say
mağa başlamışlardır. Bu ağız kav
gası esnasında her ikisi de ellerine 
iJjrer çivi geçirmişler, ve tahtalardan 
söktükleri bu çivilerle bu ~fer bir
brrlcrinin üzerlerine saldırmışlar

d.ır. 

Jandarmalar bu kanlı boğuımayı 

menetmek iqin derhal crirle.ri ya
nına ko muslarsa da bu jandarmalar 
da taarruza uğramışlardır. Kudur
muş vaziyette bulurran iki hunhar 
bir taraftan birbirleriyle boğazlaşır
ken, bir yandan da jandarmaların ü
zerine atılmağa başlamışlardır. 

Derhal işidilen bu haber Adliye
de heyecan uyandırmıştır. Bittabi 
katillerin bu kargaşalıktan bilistifa-

Ta~~i~at ~itiJor 
Dün Kemal, A~nıet Yelik 

beyler ve Na~i~e H. 
islicvap e~il~i 

Kadriye Hanım ve rüfekası 
hakkındaki tahkikat bu hafta 
içinde Kafi surette hitam 
bulacaktır. Müstantik Hlkmft 
ve Nazım Beyler dün de 
bankacı Kemal beyle Ahme. 
Vefik be.rl ve Hamide hanı
mı isticvap etmişlerdir. 

Aldığımız malUmata ırıaza· 
ran, me,·kuf maznunlar c!i
rilmlerlnl temnmen itiraf 
etmiş değillerdir. ı'\\amafilı 

tesbit edilmiş olan kuvvetli 
detail karşısında şaşalamış 

bir vaziyettedirler. Her giln
kil lstlcvaplarında da bir 
çok mübayenetlere tesadüf 
olunmaktadır. 

Hind/standa gürültü uzadı 
biyat şubesi bu 
hususta ayrıca 
bir tebliğ neşre
derek Hüseyin 
Suat Beye ce
vap verecektir. 
Dun bir muhar
rlrmlz bu edebt 
hadisenin alll
kadarlarından 

olan Vedat Ne
dim beyle ~ö-

J de firarlarına meydan verilmemiş ve 
her ikisi de ayrı ayrı muhafaza al-

Bom bar, 4 ( ,\_ A.) 11inl cc-
maatlar ara>ında zuhur eden bqık
lıklar bu gün de dc,am etmişti·. 

rUşerek HUseyl~ 

Suat Beylnbeya- /edat Nedim Bey 
nalJ etrafındaki fikirlerini 
sormuştur. 

Necdet Bey demlştirkl: 
·- Hüseyin Spat beyin cevabı 

mezarı olmuttur. Fakat Şekls
plr gömUldUkten sonra da ya
şıyor; Hüseyin Suat bey ise 
yaşarken gömUldU .. 

Bence bu meselelerin artık 

deha fazla mUnaka,aya değer 
yeri katmamıştır. ÇUnkU Hüseyin 
Suat B. dUn bir gazetede ay
nen ~u sözleri sllylemlştlr: 

•Ailem efradı bunları kUçUk 
yaşlarından beri okuya, okuya 
malOmat edinmişler ve o mef

hum cihan adam hakkında bana 
bildikleri kadar fikir vermişler

dir. Bunlardan öğrendiğime 
nazaren ..... 

O haine aradan Hüseyin 
Suat B. IOtfen çekilsin ve kar
şımıza hndl akıl hocaları çık-
sın .• 

Bizde o vakit yeni muhatap
larımızla mUnak•şa etmek fay
dalı otur mu Olmaz mı, dUfll· 
nuruz ı. Yalnız şimdilik ıon söz 
olarak şunuda ilave edeyim ki, 
TUrk eıkblyatı tarihine adı geç
miş bir zatın şeksplrl aile efra
dından llgrenmlş olmasını itiraf 
etmesi kendisi için iftihar edile
cek bir şey değlldlr, 

Bu münakaşadan bu haktkatın 
anlaşılması her bal<ie bUyUk bir 
kazançtır .. , 

Adaııada 40 derece 
Adan:ı, 4 (A .• \.~ :;;chrimlıde 

fcvkal;idc ~iddctli sıcak hükl.m 'cr
madır. Hugün hararet guıı:edc kırk 
dercceıdl. 

tına alınmıştır. 

Müddei umumilik hadiseye vaz'ı
yet etmi§, tahkikata ba~lamıştır. 

Son musadcmatıa 10 k4i ı;ılmtis 
180 kiıi yaralanmı~tıı iirrı ıd.trc 
il~n edilmi~ıir. 

!9 .............................. 1 ........ ~ 

Tepedelenli 
Ali Paşa ile Vasi/iki 

1 Yazan: Ayhan 1 

Nereden geldiği bellrslz bir Vasllikl hakikaten Ali paşa-
Dervişin Torunu olan Tepe - nın hırlstlyan olmasına delalet 
dclenll Ali paşanın heyecanlı etmiş, Paşanın adı: 
serıı;Uzeştlerını yazmaya baş- " Aleksandrosi ,, 
!ayacağız. konulmuş muydu? 

30 sene Arnavutluğu k1&ıp A ı • 
kavuran Ali paşıt: «Vasiliki» l paşanın 
adlı çok güzel bir Rum kızına Son günleri .. Ali paşanın 30 
aşık idi. senede eğilmeyen başı nasıl 

Yeni Tefrikamız hile ile kesilmişti? 
Tepedelenll Ali pa~alle Va- Güzel Vasiliki: 

slllklnln "Yanya. muhasara- Ne oldu? Hangi ellere geçti? 
sındakl korkunç vazlyellerlni M p b 
yafatacaktır. 9 ayıs erşen1 e 

•Ali pafa. Yunan istiklaline • .. "M "il" .. •• gu. nu ı ıı~er,, su-sebepoımuş bir adamdır .Hatta u 
güzel •vasilik!. nln işvelerlne tunlarında başlı -
dayanamıyarak hıristiyan ol -
duğu bile söyleniyordu. yacak ! 

lımıİiılllll ................. ıı-. ... amıı:ı::::::==:;_=c:::ı:~ 
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~11 LL, YET P\ZARTF.St u 1929 

H~:~~: ALDIGIMJ~.:::~~.:ıAR ' S'o11 ab er .~ 
N ı iti · 1 ? Karışıklık 

Asyanı_n ......._......_ ası eu enı1or ar. Komiinist ıahriklll• Gazi ~illiiinin dördüncü pi· dönünıü 
Tebrizin eski hali Temirin muhafaza ve Yiyana~a eııeuce tarzları hala var 

en güzel şehri 
TEMIRLENK 

Şeyhül Ce~ı::a:a~!~~!'~~,et':e~!~~'::!rı~dan kalmış Viy~i~·a:~;~c:ı a;O~t~g ~:i!~~~; lerd~e~~~~ 5 bc:ı~~ ka~::ş!~~: ~ll uıünase~etle ~illikte Vekil ve uıe~'uslara, vekalet 
. . k d lan 'k 1 1 dl !ar esnasında ölen Avustral- k k il 1 ~ ~ ri yaşından yırmı yaşına a ar ço 1o_ . vesı a ara _n~~~.r anınızı çe ıter Arrupa şehirlerile hiç moka· er a"nına nıu" e e 1'1• ~ar en~a ı' verı'ldı' cuklar alıp bunlara cennete da-1 vınrsek şunu gonıruz: . ~ese edilemez. Paris ve Bedinin yalı gazeteci Mackay den U 

ir bir çok şyler anlatır. Sonra! Miladın 1341 senesine doğru kanşık bir numune i olan bu şehirde başka Gazet de Fos muha-

onlan bahçesine götürmek iste- c_~hevizler ~ra?a bir_ ~üessese Orta derece halk ı~'in gece eğlencesi birlerinden biri de bacağın- fsınel P;. Hı. nı'n etralın~akı'lerıe·y·a·~·ın··u·r· ve ekı'nler bakkında ~asbuballerı' 
yince bunlara bir şey içirerek ı vucude getırmışlerdi kı burada ıinemalardan ibaret kalıyor. i'ara;ı dan kurşunla yaralanmıştır. U il 
kendilerini uzun miıddet uyu- yirmi dört ~acir bulunuyordu. . olan birisi Viı anada güzel eğlene· weddlng ve .Meukoellen ma-
tur. Ondan sonra bahçesine gö- Meşhur hır İranlı tarihçi olan bildiği gibi aşağı halli bir insan hallelerlnde sükQn teessüs Ankara, 5 (Milliyet) ~ Gazi ikram cdilmi~t!r. ismet Paşa 111_ 1 simde dernmlı yağmurlar yag:ırd~ 
türür. Öyle ki bunlar uyandık· Raşideddin 1300 senesi sırala- ıo;lnde çok: eğlence yerleri vardır. çifliğinin dördüncu yıl dönümü Cumhur riya<eti ork~strnsının ismet Paşa ! iz. şu cevabı ver· 

d d 
.. 1 eli d l'ak t ıh ~ı k · · etmiş gibi görünüyor. Orfl lan vakit kendilerini bahçe e rın a şoy e yor u: • ucuz ve nez <,; enme ısu· münası·betiyle Cazi çifliğinde bir çaldı!';ı fıskıyderle müzeyyen ha· mi~lcrdir: 

gar en paru tcrtıµ e i miştir. vuzun başıma etra mı saran - Hiz o zaman topra*'O · 
bulurlar. 

«Tebrizde İslam hu''ku··mdn )enler ya gündüzün otellere gidüp idare devam etmektedir. d . . d 1 - t r he 
o zaman kendilerini hakika- Gazan İlhanın enzan altında bil beş çayıııı izerlcr \e yahut ta gece Komünistlerin grev ilanı S ı;· J;. . .d 

1 
d aat 17 den 19 a kadar de- mebuslarla ıızun uzadıva hasln· yeti umumivcsiyle alakadardı· 

ten cennete alnni" sanırlar. Ka cümle filesoflar, heyetşinaslar, sınemaya gı er er. hususun akl emri işçiler ' · · b" ~ Ad' ı h kik vam eden bu ganlcn partiı.·c halde bulunmu>, onlarla memlc- Dü"'li<me ile m~sgmlduk. Yakt3 
dmlar, kızlar hemen hizmete şi- alimler müverrihler toplandılar, ı yer ere gece a aten arasında pek hafif bir akis · ö ' • 
tap ile gencin arzularım yapar- hangi din ve mezhepten olursa pek adi insanlık gelir. Görmek uyandırmıştır. Bazı müesse• :.\J. 1\1. Reisi' lkşvekil pa~aJar , ketin. zirai ahrnli ve kuraklık ki topra)!;ın altı ile de ugraşnı3 
!ar. Hiç kimse bir kere buraya olsun geldiler. Hatay diyarının iç.in gitıne_k _faideden hali degil- selerde iş tekrar başlamıştır. bazı ;-ckiller, bütün mebuslar ve hakkında mi.ıdavelei efkarda bu· ğa ba~ladık. Hahkatla kar~ıla~ok: 
girdikten sonra bir daha çık- kavmi de geldi. Hindin, Kaşmi- dır. Bu gtbı yerlerd7 ekserya Ralhlştagdakl komünist vekaletler erkanı i~tir<lk etmiş- lunmu~tur. !lir aralık mebuslar- \ c sonra >eı imli çehrcsin 
mak istemez. rin Tibetin, Uygurun ve biletim masa postası denen hır m~abe· grupu verdiği bir istizah lcrdir. Gazi hazretleri, saat 17 dan biri kendbinc: sü;;leycn tebcs um bi.ıyüycrel: 

İhtiyar adam dediğimiz bu le diğer Türk milletleri Araplar re usul~ çıkarmışlar. Elli gro- takrlrlnde polis müdürünün buçuğa dogru çiflij!;c gelerek - !'asam, bu bir devir mese- ilave etti: 
hükümdar kendisini sanki haki- ve Firenkler geldiler.» şen verup on kart almak ve ge- azlini, kusur ve hatası görü- çHlik köşkünün etrafını süsleyen lesidir, otuz ;;encdc bir olur ve - Bir arkada< kırk ikindile· 
ki bir peyganınber imiş gibi bu Diğer müverrihlerden, İbni Sa l~n mektüp~ar~ · ~ev~p .v~rmek len zabıta erkan ile efradının zarif bahçede oturan davetlilere bir iki sene devam eder, yı;ıksa ri de ka)·bctti"iı~izi sö\.·iüı.·ordtJ. 
basit dag· adamlarım inandır- yı'd ile müstevfi den de Tebriz bzımdır. İyı gıyınmış bın .. daha ·ı ·r 

5 

ı1 
1 d d 

cezalandırılmasını bütün mev ayn ayrı 1 tı at etmiş 'e kendi- yağmursuzluk daim! dc"ildir. Bizde kırk ikindı,· Sirn>ın t,;ıb· 
mıştır. şehrinin cesamet ve azemetini masasına yer eşme en ort ta- ı; Haşşaşinden birini bir iş için öğreniyoruz. Camileri, medrese raftan iltif_a~ ve davet kartlar~ kufların serbest bırakılmasını !eriyle giir~mli,tllr. :\lisa!irlcr Demi • 1 Jamdullah Suphi bey !arına benzer. !leklersin, bcklcr;iO 
bir yere yollamak isteyince ona !eri ve misafirhaneleri ile büyük alır. Bu .. gıbı ye;ıerde her şeyı istemişlerdir. mükellef büfelerde ayrı ayrı izaz de şunu söylemi~tir: bir şey göremc7.,in. 
sölediğim şeyi içirir ve kendisi- bir manzara arzeden bu şehirde mazur g.~ı:ı?ek laz_ımdır. Garson Kongrayı toplayamiyacak'f'r olunmuş, kendilerine çiflik ma· - llatırlarmısınız paşam, mü- l\lüteakıbcn vil:\vctlcrdcki y3ğ· 
ni bahçesine götürür. Sonra o- 200,000 ev ve 1 Milyon 250,000 l~e~_al?. go~rk~!'1 .~ıgarasını neye Hamburg, 4 (A.A) Ayan mul<ltından tereynjt, ayran, peynir cadclenin ilk senelerindc bu mev· mur haberlerini ~tnıhndan diO 
rada genç delikanlı uyanıp tek- nüfus bulunmuş olduğu anlaşı· onunuzdeki kulluye koymasın meclisi komünist cemiyet• - leyen paşa, şaka tarzında dcnıı: 
rar uyutulduktan sonra Şeyhül lıyor. Sonra bir zelzele esnasın- dola_şı~ken k~st":ne, portakal ye- ierlnln l 1 Mayısta toplan- T R Ü ~tü B in beyan atı tir ki: 
Cebelin huzuruna getirilir. Bu- da 40,000 kişinin öldüğü zikre- ~~~~n er mı~_'.1.fı;ler ne zaı::ar ması mukarrer beynelmilel • T' • - Biz göremc,·iz, .500 ~~O' 
rada gözünü açınca hemen diz diliyor. ~o:,u~_? stedıgınız pastayı elile kongrasının lçtlmaına mü- •••••mıİı•m••••••••••--ı•••• mi olur, 1000 sene ;;onra ~ı 
çöker, hakiki bir ~ygamber İbni Batuta nm söylediğine onunu_ze k?yınadan evel garso- saade etmemiştir. { 1 inci sahi/en mabait} olur, her halde her dcylctin 

111 

karşısında imiş gibi en büyük göre ise Tbriz şehrinde m_ isk ve ~u~ dişlen arı:~ın:da. kalan kur;ı İki taraf arasında kauga ç k t "b " Ü 1 T" S haı·a nazareti olacak, hu :;ıırcıl• 
h 

· be anı b uzum çekerdegını çıkarması sı o ecrıı e gurm ş o an ıırkiye - ouyet Rıısyası örmetı gösterir. an r sat arın ayrı ır çarşı· . . . . . .. - L pzlg 4 (A A) s havada da tam hakimh·cti ccııı
1 

unun ~zenne ukum ar, an va_r ~ · ~~e nı. atuta an K h . . d · llstler tarafından tertip edl- v eden devletler büyük cedıit3 B 
·· · h'· ·· d ı d G tb · B lzı nıçın ıgrendırsun' ay • · - osya- münasebalındaki samimiyeti Qimdide tekrar elınekle ' d 

karşısındaki gence nereden gel- latrr ki bır gun Tebnz carşısm- • a veyı ıçme en parayı ver- b ' hıısusta kafi beyanatta bıılunmuş oluyorum ,, • k rt M.. ·k b. · len bir lçtlmaın hitamında vağmur elde cddıileccklcr 
diğini sorar Ondan da cennet- da kuyumcular icinden geçer- me şa · · · uzı ır pıyano, T.ahdı·dı· teslı·hat ı.O ç_ d · J>" h h -ııı~ .. · .. 

1 1 
k • bı'r davuldan ı'barettı'r En f la mllllyetperverler ile komü- tt n,eransın a mese" sen ava ududumu ~ , 

ten geldiğı cevabnu alır. Genç ken oy e para ve kıymettar .. ·, az. d n• 
adam cennette nelere nail oldu- mücevherler görmüş ki bunlara ~ektup ~lanlar~ ~ukufat ven- nlstler bir alay teşklllne Tenkis ve tahdidi tesllhat ihzari komisyonuna nokta! bir bulutumu kendi hudıı 

11 

ğunu birer birer anlatır. Şeyhül gözleri kamaşmıştır. Anlattığı- lır. Sab:_ım~ yetışırse orada. ~a- mani olmalı: istemişlerdir. nazarımızı izah ettikten sonra devam etmekte olan sürükledin diye devletler arasınd~ 
Cehlin yanında olup henüz cen- na göre gayet süslü esvaplar b~ın dordun~-~ada~ kala bılir· Zabıta müdahale ederek mezkQr komisyon müzakeratına faalane ıştlraklmlz!n ıhtilaflar çıkacaktır. gıı 
nete girmemiş olanlara da şid- giymiş bir takım köleler kuyum . sı~z. Bu dedıgım eglence t~rzı sükQn ve huzuru iade eyle· aynen devamı maksadı ile Cevat Paşa Hz. !erile Bern Bunlar olmıyacak şeyler ele 
detli bir arzu verir. O zaman cu çarşısında Tatar hanımlan-ı Vıy~n~da son derece hammum mlştlr. Muharrlklerden çoğu elçimiz Münilr B. E. Cenevreae kalarak reisi cumhuru- fakat biz göremiyeceğiz .• 
Şyhül Cebel der ki: na bu kıymetli taşlan gösterip etmıştır. . •. . tevkif ~dilmiştir. muz Hzretlerlnln katibi umumllerl büyük elçi Tevfik B. E • • • 

- Eğu CMnete gitmek istiyor- beğendirirlerdi. . Orta derece halk, ~edigım gı- Ölenler az değil ile birlikte Almanya hükfimetlnln dostane davetine lca- BAREM 
san git, filan veya filanı hançerle - Tebrizi ziyaret eden bir b~_ekse.rya 5 çayına gıder. Pazaı: Bertin, 5 (A.A) - Neuko betle Berllne azimet olundu. 
sap/ayı~ öldür. Eğer ~ldür_üp gelir- takım maruf Avrupalı rahipler gunl~n ve haft~ ~~r gecesı ellen mahallesindeki karga-
sen dogru cennete gıdersın. Eğer de vardır. Bunların müşahede- h~p -~veye gırsenız en evci şalıklar esnasındaki nufus Kendisiyle dalma dostane münasebatta bulunduğumuz E " ( 'k' do 1 
sen tutulup öldürülürsen gene cen· leri de Tauris şehrinin eski a- gozun1:1z~ çarpan _şey başla~- zayiatı maktul 36 ağır, 200 Almanyanın rlcallle ve tahslsen başvekil Mösyö Milller ncuınen o e 1 lfUll 
nete gideceksin!.. ?emet ve ihtisammı pek güzel ve .. sahı?1ı ~e o~dkugu ~alde butun hafif yaralıdall ibarettir hariciye nazırı Mösyö Şetrezemanla ve Rayı,tag reisi Mösyü Ankara, 5 (Milliyet) _ 11u~, 

1". te bu adam herkesi böyle anlatır. , m~şt_en enn ıs aı;ıbıl çevirdik- - · Söbe ile mütaaddlt mülakatlar da bulunduk. ''" kandırdı. Onun ı"çı'n adamların- bı"tmed1 lendır. Batarya haı;.ıde!.. Çat, Dahilı bir istikraz encümeni bu akşam 9 da ıoP P 

Çut gec 
. k'tl . Beri in, 4 , A.A \/_Almanya Reisicumhur Mareşal Hlndenburg Hz. tarafından rak Barem hakkında kat'! k•r"" ıfl 

dan hiç biri de kendilerine yap- ·•H••- · · · enın geç va ı erme . ·ıııı Komünl.'ll f P'lkilllhnda kadar maliye nazırı 25 milyon kabul edildim. Büyük reisimize ve Türklyeye hörmet ve verecktir. Maliye vekili ıçtı p~• 
tırılmak istenen cinayetleri yap · l ili muhabbet ve ismet paşa Hz. ve hükQmetlne ve takip bulunacaktır. Uyıha hafta . 50~,rt 
maktan çekinmemişlerdir. Şey- kadınlar Bir aile bütün cfradile bera- ng z liralık dahili bir Is- kadar hey'eti nmumiyede ınıız• ~-
hül Cebel böylelikle istediği a- '\loskova. 4 ( \. A. ) - Ge~ç ber orada. . . Cinenıadan sonra tlkraz akdetmek niyetindedir. ettiği siyasete karşı takdlrkarane ve teveccühkarane edilecektir. Enen men pahalılık ı 
damları öldürttü. Bütün hü- komıinlstler teşkil4n kendi aralanna gidilecek yer muhakkak kahve- Bu istikraz her türlü rüsüm hissiyat izhar ettiler ve çok misafirperverlik gösterdiler. lannın muhafazası fikrindedir. b00• 

kümdarlarm }>iireğine korku sal kadınları kabul ctmc~e \e bunlara dir. Onun içindür ki Viyenada ve tekiillften azade olacaktır. Dost ltalya memlehetinde J<:ncümenln l~yıha üzerinde ,.ot· 
Şimdiye kadar ifadan memnu hu lan adım başında bı'r kahve ardır - -- dan başka esaslı tadı·ı~t arzu;P · •I' 

dı. Kendisiyle dostane yaşaya· v · - - · -- - ·· - ·r •'' duklan bir takım umumi VC7.<tıiİ s· a s katla ld • FrftlU'.Mndn. oradan do,,.rı.ıca dost ltalyan hükfimetlnl ziyarete gittik. tur. Derecelere .. elince muhttlı .. ,,ı· 
bilmek için bu hükümdarlar ona ınem u r ucuz 0 ugu " o rı• tevdi etmeğe karor >ermişlerdir . . b''t'' h il h lkı !imanı ıın ceva~ı Dostane münasebetlerimizin geçen senedenberl bir mi- Jetlere mensup muhtelif ınemP '.;ıt· 
haraç verirler.» Haşşaşin tara- ıçın u un ma a e a oraya I' Y"; 

• 
--- d d 1 k il t it d'ldl"I it 1 d d h h d 1 ler aynı derecelerde birlcştirılm •',• · fından öldürülenler pek çoktu. _ •Pn.-"lf' ...!! 0 ar. sa e ey c · " a ya a a a u uttan tlbaren sek memuriyetlerin maa~lannJ• ''~je-

Bunlar meydanda bı"r Mısır hu··- Hükumet deği"nıiyor Müzik olan her yerde, fiyat- hakkımızda fevkalade izaz ve ikram gösterildi. 1• r k 1 ıınış,1• _,, ~ . . . B k 
1 1 

k ~ j .t u a · maaş ara zam ) apı Jeıı•· 
kümdan, Halep, Şam, Musul Sevı;. 5 <A.A. Mo vo Pnmo !ar ıkı mısli yükselir. azı !iMi ar a a ul 4111 yedi .'le11e içinde ta/yada cidden hayret ue rece ıs e ihllğ ve en kuçuk 
hükümdarları olduğu gibi Ehi; dö itiver• gazete"llc e şu h10n ·:. Dans hayatı bir iki orta dere- UJ ahdir ile göri1lnıeğe şayan müsbet büyük işler gör- 40 lira olarak tesbit edilm.ls~r-.ın,d' 
salibin ileri gelenlerinden Avru bulunmu$tıJr: ce kahveden sonra Bar ve ka- ~· ı müş olan biiyüh devlet adamı ue İtalya hükıimetinin Bu tadil.it bu akşamkı_ 1~ d<r< 

Palı asilzadeler de vardır. Haş- "llükOmeırc tebeddtil olac11tına barelerde göriılür. Bu gibi yer-~ e IJOf ar kat'i şeklini bulacaktır. lkı0 ~'.lin"Je 
ı · h 1 d v· al k b ı reisi M. Musolini ile bu zi11aretlm tekrar ue uzun cedek· mem ta hükumetin ı•• .,..~ saşin nihayet bir Mogol asilza- mır şavl olan alm .ıısıhzdır. ıı., er e ıyen ı pe az u unur. ı ur r ...,. 

<lesini öldürmek.gafletinde bu- değı fkfık memlcl in daha miı aiı Daha ziyade ecnebilerin rağbet Paris, 4 (A.A.) - Mütehas- uzadıya gürüşmeğe fırsat uerdi. .'iOO alacak iken cncumcn bµn~ 
lunmuşlardır. Bunun üzerine şerait d•hilindc '>olunduğu bir za ettiği bu yerlerde içki ateş pa- sıslar komitesi reisi bizzat tek- :\!Lişari.ıııileyhin kıymetli mesai arkada~ı M. Grandi ile ve diğer indirmel';i düşünmektedir 
M 1 

manda vuku bulacaktır. hasıdır. İnan ba ına askari bir lif ettiği rakamları M. Schach- ltah·a ricalile mliteaddit temas ve miilakatlar vuku buldu. * * * · 
ogollar son derece kızmış ar 1 .. an· da-·--._ 

1 
b k . ı , F ı· ·80 gelip bunların kalesini yıkmış· 1. , ııiling garderoptan başka aynca tın azı ayıt ve şart arla kabul J la~mctlu Kral ve Kraliçe hazretleri ayrı ayrı kahul buyurdular. ·ransız se ırı b 

lardır. Temirlenk bu işi ikmal et 2- 3 şiling antre parası var. Ka· edeceğini, mali gruplar mümes lc:ılyada gerek haşmetlu Kral \'C Kraliçe 111. leri taraflarından ve 
miş oldu. Zelzele korkunç oldu pıcı içenle alelade bar meşnıba sillerine bildirmiştir. Almanla· gerek başta :\ltı;olini 1 iz. 1cri olmak üzre bütün görüşdüj);Lim 1 e ı~· 

•K Tı b • Tahran, 4 ( ) ı Java< a tı da alındığmİ söylerlerse de nn ihtirazi kayitleri yarın sa· izhar olunan güzel hislerinin şahidi olduğum ltalya rical, meb·u,Jarı ve talı'nıat ~e ( 
ır.ıuazzam e nz ı·ansı muhabir b dlrh.or: lrıııı gaze· buna inanmazsanız rok akıllılık hah murahh:ıs heyetlere teblig- ~ ~ d halkı tarafından büyük reisimiz hakkında ve Türkiyeye kar~ı her Vt!Şile , 

şehri telerinln neşriyatına nazaran gcçtn edersiniz. e ilecektir. Maamafi Salı günü ile gösterilen hürmet ve muhabbet o kadar bari7. ve ciddi ve bmet t) 

A 
gün vuku bulan lı:ırekcıi arz bılhassa O gibi şeylerin içildiği yerler gelmesi muhtemel olan M. Mo- Ankara, 5 ( Mllllret 1'

1 

ayanın muazzam bir şehrini kt d 
1 

al Paşa llazrctlcrile l lükfımetine ve ~iyasetimize karşı ibraz edilen hisler 1<erıı • Şirvan ve li:eşanda biı iık ha.'lrata ço an o muştur. Bir şise ale- neau nun muvas atinden evel Fransızlarla milza ,,1.,0r. 
hayalimizle göz önüne getirebil sebep olmuş. bir iki şehirde 70 kişi iade şarap 10-15 lira Bahsis hiç bir karar verilmiyecektir. o derece takdirkAranedir ki bunları Akdenizdeki büyi.ık komşumuz bir safhada devaın e" lsıe~ 
mek için epice ugraşmak icap e- ölmiıştiır. llirçrık koılerin hemen her ekstra! Hemde kaç kişiye bir- NE KADAR PARA lralya ile aramızda mevcut olan dostluğu çok csasb ve mütekabil Fransız sefirinin pıır gil~ 
der. birinde ıo ki,iı·c vakııı 7.ayiat vordır. den: Girerken hiç bahşis yok. İSTİYORLAR! menafi ve muhabbete istinat etmekte olduğunu beyan etmek.le beklediği talimat bıl 

Bugün Tebriz eski, harap bir •- - Fakat parayı öderken: parayı Salahiyettar mehafile göre M. ifade ve i7.ah edebilirim. şehirden fazla bir şey değildir. Romanyada tayyare kaza.91 alana, içkiyi getirene, müzika- Youngun kaleme aldığı proje i- Romadakl dost ziyaretleri gelmiştir. e ve' 
Tebrizin adı, komşusu olan ve llıikreş. 4 ( A.) Bir a<keri cılara, garderopta paltonuzu tu ki milyar 60 milyonluk 3 7 tak- Sefir yarın harlc~!ceııtl'ı~ 
Petrol madenlen

. dolayı'sı'le balı romen tayı·aresi l\o rence cıvanndakı Romada parlamentoyu ziyaret ettiP;im gün Korporatif meclisin rehini klll I I t mas e" ~ 
• tana, kapıcıya muhakkak balı- sit itasını dcrpı'ş etmektedir. h 'h ı eli m z e e "erev 

M b
. · ı d.. · kib b 1 inti ap ettiği tarı i ce seyl görmek üzere 'plomatlar locasına girince 

sedilen usulun isminden daha ır go e uşmuş \e ra i oğu. şı's vermek ı'ktı'za eder. Almanya beynelmı'lel bankanın Parls sefirimiz, ıniiZll ,,.W bütün meclis azayı mükerremesi tarafından an! olaralc Türkiyeyc ve onun .o ,. .. 

ziyade unutulmuştur. muştur. Lokandalarda bu daha feci- temettüünden hissesine düşecek büyük Reisine kar~ı ızhar edilen muhabbet seslerini hAI! büyük bir tahas· sonuna kadar burll"
11 

Temirin zamanında ise Teb- ilk arpa mahsulü dir. Garsona, içkiyi getirene, mikdn bu taksitlerin ifasına süsle duyuyorum. Ve bunu bilhassa kaydetmeğl vazife bilirim. caktır. 
riz -ki Tauriz dahi yazanlar var Adan<, 4 (A A.) ilk arpı yemeyi verene hep ayrı ayn balı tahsis edilecktir. Ayni maha- Hariciye vekilimiz ve arkadaştan hakkında hakikaten çok misafirperverlik • • • I 
dır- dünyanın bir ticaret merke mahsulü bugün pıyasaya gelmiştir. sis vermek adettir. Sonderece fil müttefiklerin muhtırasile M. gösterdiler. M ki I ' ~ ıVfgW 
zi, büyük bir uğrak yeri demek Bugday da on b l giıne kadar pi ya berbat.sakat bir usul vesselam. y oungun teklif ettiği rakamlar Türh - Bulgar dostlugu u e en ~3f uaJ ~;;n :t,· -~; 
ti. Meşhur büyük Horasan yolu saya çıkanlacıkur. Yüzde on usulu yok! İstediğini- arasında her sene 150-200 mi- I' "' ... 
buradan geçerdi. Bu yol oradan zi verebilirsiniz kaidesi bahsişi lyonluk bir fark olacağını, ala- Gerek giderken ve gerek: avdet ederken komşumuz ve dostumuz Bulga- Mektepliler bayraını eÇıııl$_hİ 
da İran Ve Basra ko 

.. rfenn· ka SATILIK MOTORLAR • . · ns· tanın llariciı·e Nazırı hazretleriyle istasyonda vuku bulan mül· 'katlanmız 1 · d k "lenceli g ·n"'.ı 
e - ~·üzde 25 ten aşag-r düşürmiyor. caklıların böyle bır farkı kabul " r mız e ço eı; ··rk ve e'.:,1,1' 

da
r uzanırdı İ · İ · 

1 
İ . ' h 1. l iki komşu de>letln münasebaanda esaslı dostluğu tekrar mü•ahedeye ve K k k, tu ı·ıw 

. • : . . spırto ve spırto u çkiler Bu bahşiş her yerde böyledir. etmelerinin şüp e ı o duğunu be • ız ve er e . mııa ı 1,r. Bahsettı.,.,mız tanhlerde b 1nhi · 
1 

R şahsi dostluP;umuzu teyide vesile bahşolmuştur. llülAsa seyahatimizden mem· k 1 ı besı \d6 
b. u sarma aıt o up usumat mu Dans çayları Viyenada en ziya- yan etınektedir. me cep er ta e ' 1 . e' 

biiyük şehri ziyaret etmiş olan- hafaza müdüriyetinin Haliç fe- de ragbet bulan bir eğlence şek- İTİNA !LE TETKİK nun olarak avdet ediyorum.. refakatinde Boğaz 1r.; rrıe51;11 
lara bıralanış oldukları seyahat nerindeki atelyesinde bulunan lidir. İnsan hem fazla paradan «Petit Parisien» gazetesi M. La Bulgarinin fikri Yeşilköy gibi rnuhte ı kte ı.~ )I' 
namelerden, onların anlattıkla- zirde ecnası muharrer motorlar çıkmaz, hemde nezih eğlenir. Schachtm dermeyan edeceği ih La Bulgarle gazetesi Tevfik Rüştü beyin Avrupa seyahınndan bıh'tderek !ere dap;ılarıık l(eÇ va ,811Ja 

1 
, 

n meşhudattan şunları ögreni- idarei iııh.isariyece tarihi ilan- Kabaret, tiyatro hayatı cok tirazi kayıtların büyük bir itina yazdığı bir baş makalede diyor iti: eıı-Jenmlşlerd!r. Bu 1 rncrek} ek 1 

Y
oruz Marko Polo 1270 sene d ·n·b ren 15 g·· ··dd 1 İ .1 . d' . 1A Bu tezahürat hiç şüphe iz hu<usl bir manayı ihtiva etti"' gı'bi Tiirltlyenin " 1 bu · - an ı a un mu et e caziptir. nsan iyi cg"lenir. Kon- ı e tetkik e ılmesı azım geldi-

6
' ruşşafaka, stan . ıı)·ırın8 . 

S
ine doüruyazdıg" ı satırlarda şo·· ·· d dilm' ld f'k d beynelmilel sahadaki git gide ehemmiyet kespeden faal rolünn gö,termek· 13 koZ r .. · Y muzaye eye vaz e ış o u- serli kahvr '-:rde iyi bir vakit. a e ğini, çünkü mütte ı evletler talebesi de ey ' c e~ı le d - d l' 1 · b ''dd " tedir. Tevfik Rilştü beyin Berlln ve Romadaki mül<Alemaana \·erilen ehem- ov b 

er: gun an ta ıp enn u mu et cirmek mümkündür. Her halde mürahhaslannm müstakillen ha rek oyunlar çıkarını • · 
«Tauris m az m ht arf da 14 d 17 k m.lyet Türkiye cumhuriyetinin Avrupa nazannda gittikçe artan itibar ve At 

u zam, u eşem z ın saat en ye a- Viyenada iyi, kötü, cok görüle- rekete salahiyettar olmakla be- ehemmiyetini ispat eder.. !erdir. l b")'rııw ~ 
bir şehirdir. Öyle bir mevkide dar Galatada Hüdavendiğar ha cek yer vardır. raber hükfunetlerinin taruyamı- A l rac a .. k-· d' k' B "da h · · H' 1 Bulgarisıanın nlm resmi olan bu gazetesi Türkiyenln elde ettiği siya<! n <a c ?"' 

d~ın ır ı ad~- t şe nnın, 1ın nmda spirtolu içkiler inhisarı M. DEMiR. yacağı bir şeyi kabul edemiye- muvaffakiyetlerdPn ehemmiyetle bahsederek Türk mllletinln harp meydanında Ankara.. 5 l,\ . .A) (ill~c 
ıstanın ve ıger memleket e- baş müdüriyetine müracaatları ceklerini yazmaktadır. ı f ı ıtı ıı~' 

l h 
kazanmış olduğu zaferle temin o unan muazzam muvaf akiyeti kaydederek il! bayrnın ıl 

rin yo u ep burada birleşir. Bu ilan olunur. Bisikletle denizi geçti HER TARAFTA BELEDİYE diyor k~ mektep er k pı r tatil 'f11ı.-
şehirde Ermeniler, Nesturiler, Maateferrüat Buğaz motoru. Calai•, 4 (A.A.) - M1tmazel İNTİHABI • Türk: diplomasisi de bütün tahavvülAta nufıız ederek ona göre istika· tile bütün rn ce ı"ar rııl 
Yakubiler, Gürcüler, İraniler ve Maateferrüat Kancabaş motoru Pfanner hu gün Me.nş denizini su Paris, 5 (A.A.)- Bugün bü- metini tayin etmek gibi pek büyük bir liyakat göstermiştir, Birbiriıı.e tamı· ve talebeler şehre k ccğlef1 
nihayet şehrin yerlisi olan Müs Maateferrüat Taka motor. Ma- üstUnde hareket eden bir hi<lklet tün Fransada belediye intihaba- mile zıt olan iki Alemin arasında bulunan Türkiye bu vaziyetten kendi mahallerine gidere 
Iünıanlar vardır.» ateferrüat Taka motor. De geçmcf;e muvaffak olm1J$ıur. tı yapılacaktır. menafii noktasından azami istifadeyi temill etmeyi bilmiştir.. dir. 
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'' MİLLiYET,, İN ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERİ 

~1 
Ze~irlennıi~ler 

l~~a, tız zehirli ot yemek
ten ölınü~ler 

Qç glln ,-;; ç;:;;: kapıda sa
~ atçı Avangilos ve 15 ya,ın· 
b lıızı Fotika odasında Olll 
Ulunmuşlar ve sUphe üzerine 
Ct ' seııert morıı;a nakledllmlftl. 

._Avangilos ve kızı Çarşı kapı· 
""iti dlllı.kanın UstUndekt odada 
l'ltarıarmı~ ı o-UA e~el dUkk&· 
•1 Y' & 

t Q ıteç vakte kadir açılmadı· 
Q'.Qı ıtllren komşuları bir m•r· 

1 •Ycn dayayarak odaya çıkmış· 
'' ve her ikisini de yatalı.la
~•da lllU bulmuşlardır. 
~ ilaha ve kızın ağzından lı:e-
1lkıer akmıt ve yUzlerl kımızı 
t&llııııştı. 

dl llu zavallıların akşamdan Y• 
~ lılerı labada ve eb•rtı•ed 
~ Utrından zehirlendlklerf ZH· 
Olunmaktadır. 

lte,.dlve11de11 düşerek IJldü 
~ruzatada Soğancı sokağında 
~ Oturan 27 yaşlarında Hristo 
4I llıında biri gece evinin aıer
hVtnıoden düterek ba~n dan 
-:•lınnuş biraz ıonrada 111-

!IUr. 

h '1ir kamyon yandı 
.-,cıaendlkat tlrketlnln 3041 
llıru"unıaralı kamyonetinin mo
la Aksarayda iken ateş almış 

llıilen yanmıştır. 

A l<ı~ı paylaŞBmadılar 
"\ &ıııı. ile Bohor namında iki 
ı 1q tenç Sirkecide NObetbanede 
~:•o Sara isminde bir muHvi 
\ı iıı Paylaşamadıklarından ça· 
lıt. c birbirini hafifçe yaralamış-

1ı1ır. 

ı, Çocuğa çarptı 
'\ ~llılıııpıda oturan 14 yaşla
~ •• nda K.enan l\adlrıa mey
... ınd 

)'tın • blslklelle dolaşırken 8 
hıı11 da bir çocuta çarparak 

Çc Yaralamıftır. 

~-~r lıanıal çiğnendi 
•iqll l<adrf latlldll cadd•

t~rfı: den bir liman sandıtı ile 
'4ı1ı.~n Ömer K.enanın idare

-~~} 1 Otomobilin aadmealne 
\'ltı~rllı. ağır surette yaralan-

u'~U~11Yııya dilşnıüş 
ıı tı,10;•da Millet bahçesi kar· 
1 qı- lfı:ı • oturan Mehmet efen
~)~h Yaşındaki çocutu cı.tıı 

Itır. dUşnıu~ lsede kurtarıl-

,\ti i~TIS1\ T 
r, ~1ECLiSiNE 
' ' "!l --------. fJ~rilecek bilanco 

"ı. 11.,,~:ı.ırlanıyor 
,,~~~~ iptidasında Ankarada 
\\~lıııı 

1
. lk~isot Moclisi alisine 

~. tı.'4 1
1 ~•rı müvazenc vaziyeti 

•"'ı lır r· . 7\ t O<Ja a.por hazırlamak uzrc 

~d~n ••nda tc~kil edilen komi· 
tor.• 

ı\i.., rıanmıştır . 
ll. 'OIJ ~--
.. ,~ bunırüklcrle diğer ala-

~~llı.ı,.1n rrıaliunat alarak Istanbu 
~ tı lt:"r.ve 1 hracatın4l dair lıiliin
'ıiıı•~ ıt •tmistir 

ı '=tin . ~ •• 
oı._rı h tıcarı muvazeneıtilr 

"I . u ıı· 1. 
•tıı,. . 1 ançoda Istanbulun 

\,1 rııe m !'- . • 
t(ftıı . •t up ve zımmetı· 

, ''ııtı.ıa •hracat ve ithalatın lu
,1 hııı"ııdrı Ve hangi soyl.ri muh
'><)ıı ugu .. 

''qd lttk· gosterilmektcdir. 
·~ ~ '<po •le.atını bitirdigi için 

· ·~'r ııu;'"u Ankaraya ıtönde· 
ı iııı· unıa d·· . . 
~ ..... ltirı ıgcr ıhracat ıs-

r·u "az 
1 'kiyt . 'Yctlcri c&u tutu-

'• 'ıttd, h 
0111 

tediye muvazenesi 
\r r•rarn, . . 

ı..~ ı~t ~ ~rn ı tıkrırı m'"-
"'ttı .. diltt LCcfıaı Hainde 11'1ev· 

''t ""tir 
'• •. )\· ~•htirrıiz~ 
~~- •f•ı "' •n Furtun zade 
ı"' • ""n ·ı ı ~. •••kı, 11 

• Raif Ne jdet, 
L ı.~~t "liırrı~a.-aıaıı Abbııs be
"llıı 1 ş,h t•lcrdır 

1 tı •- «rrıa · '-• . .., .. , nctının de Havat 
'' • ""•nda b. -'t-4 nı~tlrrı k ır rapor hazır-

"lıfi - " t.d ır. 
• 'f'IJ.fl - -
~-"'•~ınd 'tıda lft/11111. 

ı ·~~,,~ a )'erli malları kul 
' ıç-
~Prır h '·· }apılan içti . "'•h azırJanı-J,, . -·n 

' 11 ~ı a}-a• 
''•ııı cn~ıımwnl 8 1 ' arak 

raporunu 

Mahkemelerde -
Nezihe H. davası 

Birlik eşyası satılmış 
50 lira iane veril

miş mi? 

Kadınlar blrllğinln sabık reisi 
~ezihe Muhiddin hanım 

aleyhıne açılmış olan davaya dtin 
ilçtincıJ cezada devam edilmi~tlr. 

Kadın birliğine bir mektup 

gönderm4 olan sünnetçi Hasan 
Tahsin efndl şahit olaralı: dinlen
miştir ~ahit, Eııirgeme dernegine, 

yahut kadın blliıtfne ait olan 
bazı etyanın seyyah vapuruna 
götürüldilgtlnü bUiyorsada ne 

miktar satıldığını bilmediğini 

söyledi, 
Mahkeme rul sosdu : 

- f4ya satılırlı:en ~rdUnUz 
mü! 

- Hayır 

- Para alınırken 

- Hayır~ 

Şahit, malömıtının mesmuata 

ve tahmlnııta müstenit oldu!';Unu, 

satı~a zabıtanın müm•naam: bu
lundu!t;unu da lşltti~ir.I il~vc eni. 

.\luteakıben Balmumcu ~~hlr 

yati meKtebindcn ~eln ~cvap 

okundu. Bunda yetimler namına 

kadınlar Rlrlijti tarafından 50 
liralık teberru vuku hulclu~ıın~ 

dair bir kayıt görülmediği vazılı 

idi. 
\laznunun a\ ukatı irfan l·:ı ın 

Bey, hunun üzerine mahkemeye 
20 Temmilz .Hu tarihli bir 

gazete takdim etti ve dcı.li ki: 
" - Yetimler• iane ,erle\ halı 

boııtle kadın birlip;inin 'iO liralık 
teberruda bulunduıttı mu;arrnhıır. 
Elde makbuz olmamasının >thel" 
~udur. O sırada iane san,!ııtı 
açılmı~tı- BUtün bayır nıuc,;c,e
leri ianeler! doğrudan d,ııtrııya 

,amlıl\:ı ı ~zctrııı$1erdi. Mamafih 
J :r.anıanl,,ı iane kombyonu Ar.a
sının ahıt olarnk dinlenmeleri 
hakik~ti tccell ctlirc~ektir. 

;\fahkeme komisyon ;ıza,ından 
sabık Yalı Ra~it. ><ılıik .\laarif 
mıiktti~I ~ait ve meclisi umumi 
aza'indan f:min \Ji lkylcrin hu 
iııne mes'elesi hakkınd•t mAlıinıat· 

!arına mtirııcutc karar verdi ve 

muhakemevi ~tı mavısa talik 

etti 

ŞoflJr Şevketin katilleri 

Şevket isminde bir ~o[ör X"
lıetiye tepesinde iple hoıtıı

Jarak katledilml~ti. tahkikata Ya· 

zivet etmi~ olan \lustantik l iik 
met hey ,\ rnanıt Rccenlc. arap 

\hdul!ahı yakal~mı~ \C Ağırct

za ya ,-ermişti. Riri 7 buçuk, di 

l(Cri 1 ~ ~eneve mahkılnı edil mi~ 
ulan lıu iki ~erir, haklarındııl,,l 

hıiküm kat'tyu ktshcttit;i için 
dtin tc\ kifhımcdcıı hapbıınel 

umumiye naklcdilmiilcrdir. 

Kulübeye giren 
Oenç hırsızın muha

kemesine ba,ıandı 
Dun hiriııd ceza nı~hkemc<in

de hir h.1hçh an kuluhesinin 

pcnceröini kırnrak 

~enı; hir hırsızın 

yapılmı~nr 

İ\'l'ri ~İrLn 
muhakemesi 

1 lıNz, gere!,, poli>tekl, gerek 
btintaktakl ifadesine miıhııyin 
olarnk, h•zırladıp;ı şu >iizleri bir 
papıı~an l(İhi mahkemede tekrar
almı~tır 

ı:fimde elektrik feneri ile g-i
derhn iki kiii üzerime dö~nı 

J!;edigini !!"Ordüm 1 !emen feneri 
uzerlerlm çevirdim. Heni l'ıılis 

ztnnederek ,., u~tular ı e dk
rindd<ı bohçayı hıralıtılar. hen 
de alıp merkeze götürme).. üzre 
iktn lıekı;ı tarafından yııJ..alan

dım. t-:-a.en hekı;inin da kum~lf 

muavinınln de hana diı~nıalıklırı 

vardır. ı,ter,inlz bahçh•an Sn 

tirlden de >nruıı. 1 ler z anı . n 

bahı;esini hize teslim eder. tkni 
tat'ır. hiiyll" hir huvum yıoktur . 

Rei, - '-ntirl sen maznunu 
t11nıyc>rmu~sun ? _ 

Tanımım efendim. küçük
ken ıanırdım 

Çomp;un ~ a,ının tayini ve 

rekçınin i:ıhil olarak celbi için 

nı . akemc ba~kft uir giıne bmı
~ıldı 

Bankalarda 

Tür~ ınenıur 
Hntoınelin ~e~it le~~irler 

alınası ica~e~iJor 
Yalnız Dogçe Orgent 
Bankın 'l şubesinin 

müdirt Yunanlı I 

Şehrimizdeki ecnebi bankalar istlh · 
dam ettikleri memurlar hakkında 

talep olunan listeleri T!carct miıdU· 
rlyetine göndermişlerdir. ttuna naza
ran, (8) ltılyan . ,J • Fransız, (1) A· 
merikan, ( !) Rumen, (2 1 .\iman, (1) 
lngillz, (1) Felemenk ve (1' Sovyet 
olmak Uzere mikdan (13) olan ecne
bi bankal•nn ekserisinde TUrk me
mur çok azdır. 

Türle memur mlkdannın asgari 
yüzdı otuz olaması hakkındaki teb
llga iki Fransız bankaııından maduı 
henUç tamamen riayet etmemiştir. 

ita! yan bankalarında 138 Ecnebi 
ve ~8 yerli gayrı Törk anama mu · 
kabil yalnız .18 Türk momur ve 
müstahdemin vardır. 

Ji"ransız bankalarında :l45 memur 
arasında l tı,l F.cncbl ve 11 h diğ'er 

gayrı Türk anasıra mukahll no Türk 
bulunmaktadır. 

Amerlkaı• banka,ında .24 ecnd>i. 
30 gayrı Tıirk, 14 Türk. Ruınen 
bankasında 27 ecnebi, 7 v:• ı-rı Türk 
7 Türl. \iman hıınkalanmla I~ 1 
eı..ııchı. ~:-- ~a,Tı • ·rürk. 8~ ·rürk. 
l•"e''t·ınenk bankasında -ltl ecnebi, .l7 
ıı;ayr• Turk. 2~ 'I ürk, ln~llz hanka 
"ında '.i ecnebi, f.l RB)TI 'f'tırk ana 

• • 
1
1 'l'i.irk. So\·\ et Rus bankasında 

l.l ecnehı. 4 K•ırı 'l'iirk :ınNr. h 
'l'd; r<nur rardır 

..;ı.: 1-ına~cl"ıi ecnebi ve ~Bhsı~·cti 
maı 1 c\ h cieı-i tııhariyll· ·rur· olan 

(),m,ını. ı e Scl~nik hankal1nııda da 
l llrk n1eı11ur azdır 

Fcnclıı h•nknlarda hilha''" Türk· 
lı:n.• ek .. c:h-c1 ıt1han,·le kapıcılık ve 

hadcmı.:lik gihi ı~ll"riu Y~rilme~ı ,.e 
yükse!... m:ı11ılı ,-azift:lt'rc ecnebi ve 
gayrı '1\ırk an:ısınu l(etirilme.;i muh 
tıtcı tetkik gi;rlilmc.:ktedir. 

'l'il"art"t mUdiıri\ eti. J )11\ \t° Or\ anc 
bankın 'J'tlrk memurların bir kısmını 
çıkarma-.ı ÜZC1ire nıe.:oelc\ı. ehem 
mi,·ctlt ';ı;ı;'J\ t:t ctnıi~ Yt.: tahkikata 
he~1annıı~tır 

l/rı, Tirnrel mııılüıiveti111• l'eı

digi ceı·uptu tasarruf içı11 (.'iO 
mı·ııııır çıkarmak hiw11 gtldi/(i 
/ıalde 1.1/ ıııeııırırıırı tertip harici 
hirakıldığuıı , bıı ıııeya11ılıı biri 
hademı', üçii meııııır olmak üzere 
4 Türk/in de sırf di/!erlerint' 11a
zara11 yeni olmıık/ıırı dolayısıyla 

dalıi/ bııluııdıı/!ıı iddia elıııekteıllr 
Bilim aldığı mu mevsıık 11111/fımatıı 
J!örr /Jıı ha11kaılıı meı•rnt 182 
memcır arasıııda Tlırklcri11 miktarı 

hankan111 gösterıligi Kilıi '4.9) de
/!il. a11cak 17 kişiden ibare/lir 
Raııkıuıı11 lıademeltrini de nıemıır 
adı/etmek sure/ile işi karıştırması 

lıiç ılogrıı bir lıııreket değildir. 
Bıı11kunııı Türk memurları 45-(xJ 
liru maaş aldıkları halde ecnebi 
ve ıliger i[uyrı tiirk uııasırdaıı 

memıır/ıırıı 120-14fJ liru ıwmektı
dir. 

Doyçı' oıyııııt /ıa11kııı en mü
lıim kısımları ofa11 Fkpedisyo11 
l•tihhurat, kasa, fıesabı cari, kaııı
hiyn ı•e ıııııfıasehe şııbeleriııin 

ıııiıdiirleri yıın1111lıılır. Tiwre/ ıııü
dtlriyelinin btı ıııeselfyi ldyık ol
ılıı.i{ıı şiddet vı eh1·111111iyetle takip 
e/111tsi lbzııııdır. 

Sigorta humpa11yalar111da 
sı~ıırta kump•ııl\ •lmnd•lı Türk 

mennırların mıktan ı•e Yiizde elli 
niıtpccindt.: ı)lup. t .01111 nıuıhede.~i 

ile vııİ\ erleri te-ı:plt edilen ecnebiler 
ıniı~tc,nı olmık uzcre di~er kum
pınyılırın ıncmurlırının kanunen ta· 
mttmen 'J'ürk olmı ... ı icap ctmeltcdir. 

:;ig<>rta komiscrion hu hapta 
kumpanyılxra ıiduetli rehlıgatta bu
lunınuılanlır. llıını rıp;oıcn ıııla gel
ıni~ en milf: ..... e"'İcler lııkk1ndı tılıbı1t 
yapılıcıktır. \"e bu rıkıhat lhıındır. --

iş liiyıhası 

Şuıııyı devkt I~ k~nuıı l~vıhıt· 
,·mın tetkik.tını ikmal etnıi~· 

tir 

Bir lrllhal mUasebetlle 
Sevrlll pederlml.fin vefatı do

ıayislle teessUrlerlmi:ı:e ı,ttrak 
lutfuada bulonarak merhumun 
cenazesine gelen veya tahriren 
ve şifahen taziyette bulunan 
muhterem tanıdık ve arkada~
tarımızın ııısterdltl bu nUvazlş
karane alılk aya kartı bUtUn 
aile namına teşekkUtlerlmlzl arz 
eylırlın. 

lıtanbul Uman flrketl Umu• 
mUdUr Ahmet Hamdi 

Mliteferrtk H. 

Vapurda dayak 

Karadenizden gelir
ken vapurda vak'a 

çıktı .. 

K oyun ve sıjtır yüklu olaralı: 
Kara denizden limanımıza 

gelen Alemdar vapuru yolda 

gelirken bazı çobanlarla milret· 

tebat arasında bir vaka olmu~

tur. 
Hııdi~e ~udur; Vapura fozla 

hayvan yüklendi!ti için bazı is
kelelerden alınmak istenen ko

yunlara çobanlar mani olmak 

lstemi~ler. Kendilerine yer oldığı 

clhetle alınacak ulan koyunların 

da sığabileceği cevabı verllmi~tir. 

Çobanlar ise yer fazla sıkı~ık 
olursa hayvanlar öleceğini ikrl 
sürmüşlerdir. 

iŞ DAYA.ÖA. VARDI 
Bu husustaki münakaşa bıJ

yüyerck I~ döğüşe kadar varml!j, 
iki tanır birbirine girmiştir. \'a
pur limıına geldikten ~onra Po

lis miıdurlyetint: yapılan şikayet 

üzerine tahkikata lıB~ianmıştır. 

E:rmeni intihabatı yüzün-
den çıkan kavga 

Geçenlerde Sakızaağacı Ermeni 
katıılik kill,esi hey'etl mU

tevcllbine hiıcum edenler hak· 
kında tahkikat yapılmaktadır. 

J lukı\nıcL hunların intihabına 
karı;mam:ıkrndır. l.:\kin yeni in

tihap yapılmak btense hile ancak 

bu tahkikat hittikıe11 sonra ya, 

pılabilecektir . 

Dayak atanlar 

E miııönü Polis merkeıindc da
yak atmak!~ maznun olan 

polis memurları hakkını-in Vill
yet idare hey'etintL" Çarşamba 

günti karar vcrilecekitir. ~ 

' Boş ııe müstamel çuvallar 

Almanyadan l('elecek boş ive 
müstamel çuvalların dahi 

, apurlara irkabmdan evci nı;ıtııll 

limit: tathir eclllmı~ olduklarına 

dair :;iehlıemkrli!';inıizc·e musaddak 

'esika ibraz olunma!.. .jartilc Ta· 
h:ıfluzhaneyc sevkedilmclerindeıı 

sarfınazar edilerek memleketimize 

kahul edilmeleri tensıp cdilml~tir 

Otomatik şeker nıakina-
ları getiriliyor 

Hinıayci etfal ~cnıiycti '" ru
padıın otomatik maklncler 

~ctirtıni~tir. 

Ku otıımatiklcrc para ~tılınca 

çııkolata 'e ~eker clii~nıektedlr. 
Fakat hıızeıı de dti~memcktcdir. 

Cemiyet hu nrnkinalan vapur

lara, bkelclcre 'e cttlcn.:e ma
hallerine koy:ıcaktı r. 

AdanadB .~ıcaklar 

Adanada :ı;ölı:nk dcrec~i hKra 
ret ..f.O derecedir. 'cııı arpa 

mahsulü pirn,~va çıkanlmı~tır. 

İlk müsamere 

Gllzd sıın'atler birliği on be~ 
J!;tin!Uk mlı;anıerelerden ui

risini d~ 1 :ı mavısta vcn:ccktir. 

Verem dispanseri 

V ilayctin Yrebatanda pptır 
dııtı \' erem dispanseri ~ıh 

hıye nııidıiriyetine hcnlit. te,linı 

edilmenıi~ti. 

Dispan>erin yeni hinııva tıı~ın 

m11>1 l laziranda kahil nlac~l..ıır. 

Muamele v~rgisi hakkında 
bir içtima 

T
q,·il.i scnayi 1'anunund•n isti· 
!Mde eden fabrikaların mu•

melc 'erv,isinin tecil edilmc.,.i 

lazım gelmek tcdir. 
Fakat h~zı maliye şubeler! 

haczen dhayct etmek ist~dikle

rindcn dUn ktima eden senayi 

birlip;i idare hey"eti .te~l·bhusatta 

bulunıaya karar \erml~tir. 

Hakkı Şinasi Paşa 

H•IJ,, lırka.ı mufetti~i l lal..l..ı 
~inaıri p•~• Anhradan avdet 

ctmııtır. 

Emanette 

Talı.si ücreti 
Fazla para alan 
şoförler cezalan

dırılacak 

1'aksi .fiatlt.ri a-ı• ha'°'ın~1.n ilihan.:n 
ttnırl edılını;;n'. l~lın pı) t:-Jda 

hı!ni.iz ut:u:t vaJCan '-.ll\."i yoktur. 
Bunun için J{C.<ıL c ,kiler kı.:l'anıintUJ... 
ıadır Bazı ,llfoıkrın i;e tenıitltı 
nazarı itibar:ı aln1adar: ınii~h.:rılerı.lt·, 
~~ki:ıi tıribi ral.la pa:a al-.lık1:ırı Jf'll:t 
~ılını~tır. l·:n1anct bü\ uk tak i!l;rdcn 
.l«> kü~iikh:rd..:r. \it· .!O k, ru nok. ... an 
a1ınn1:ı ... 1 l:\zını 'ldu~unu. ak .. ı h:!.!'t: 

kc.:ttt~ lıulıınıtnlann tL·c:ıı:i,-e cdilecc· 

jtini al.\kadarlara hif,linııi,ıir 'eni 
tık ::.ilcrin de hir an C\ el ~~lbi için 

ttşchbü::ıte hutuııulınuşttır. 

Buz flntları 

EIYevm 5 kuru~a sıulan buzun ok> 
~ ka~i 15 \'lıyı ... t.an itibaren -~ ku

ru~a satılacnkur Simdhe kadar >er· 
bayie nkkı..;,ı ~O para) ı \·eril~n huz 
badema ~~ par•dan verilecektir. ttu 
sa'.t'ede emanet \-.:ıridatı '1 

11 10 :1.rı

makcadır. 

Ye11i bir çeşme 
s~~at.llt<l Rc::it heyin konaA1 Unuı~<le 

Uin olup ı ıktınlan çejmenın 

yerine cmanctı.·~ biraz iltedc yeni 
bir ı;e::ınc ) aptırıla1:aktır 

Ekmek fabrikası 

Bir ııe\ i ekmek kanunu çıkıncı F. ~ 
mıınct r işanta~ı"lda kapalı bolu

nan Ni~anta~ı fırınını i~letmek niye· 
ılndcdir 

7000 otomobil ııe kamyon 
pli1k değiştirildi 

Otomohil ve kamvonlarıll ,·eni taksi 
ve numnu pldkları tanıamlrle 

dej!i,tirilmhtir. l'lı\klan dc~i>tirılen 
binek otom .. htl!erınin mikdan 2,700 
tanedir Kamyonlarla herober ~000 i 
lıulmaktadır. Yeni plolklar t>kılırken 
otomobillerin yeni sene mu&) enei 
fenni\·csi yıpıtnıı~. şofilr ve~ila\an 

voklınmı,tır. 

Elektrik larifesiiıden 10 
para l11dirlldi 

L,lekcrlk fiatı~a ait ~ı.·ni tarife tesp~t 
.I:ı edilmiş. lı•tlu 10 pu• tenzıl 
cdllmi;tlr. 

·~-~~·~~--

Sigorta tarifesi 
Mutedil tenznata tabi 

tutulacak 
Yeni sigorta tarifesi hak

kında kumpanyalar tarafın
dan yapılan teşebbüsler hil
kQmetce nazarı dikkate alı
narak tenzilatın, bu müesse
selerin iaallyetlerlnl işkil 
etmlyecek mutedil ve mu
tavassıt bir hadde olması 
muvafık görülmüştür. Tarife 
henüz resmen kat'iyet kes
petmemlş olduğu için ketu
miyet muhafaza edllmektedlr. 

ineklere aşı 
,,can hu! Ka \"tar •ııudurİ\ etinin 

lar~ırlarile Çirrie~tirnıc a.;,cliıc
'inc devam edilmektedir. 

Bundan iıttika ar1.u edı.:nll"rln 
hy' anlarına idi~ anıcl1w>I yapıl 
maktadır. 

l.'i \laıHan itil>aren inci,, \c 

iikuzlcrde ttıhcrl,,iilin ~ırıngası 
yapılacak neticede 'ercnıli oldu
ğu tahakkuk edenler itlAf cdile
ccl..tir. 

Dolma bahçede tamirat 

Dolma hahçL" >arayı >alıınu ile 
dip,u odalarındaki nakııla

rııı tamir ve tcl\ininc lıa~laıı· 

nıı"cır. 

Orma11 111ühe11disleri 
muhtelif yerlere gitti 

Ornıan aın11na1n1an ~rup ntiı

hcııdislerinckn uçu Tr~hzon 

, e Jlizeye .ı. ü .\dapa1.arına, lıiri 

~·an:ıkkaleye vı.: ikisi de Kartına 
gltıniıtir. 

Telslz telgraf Ucretlerl 
'l'clsiz tclf(rıt lh:rctlerinın renzıli 

hıklındıki kararın htı ıı;ünlerde ı, . 

ıanbul i'nsta ,.e r<l~ral tta, mudu 
riı etin< tebll~ı lıeklenrn<kıcdır. 

Baş ınü<lur l lu~ııi.ı hey, nıc\Cut 

tarif• ·nin, çok ucuz olına~ı dola\ i.;ilc 
rafhet bul<lujtunu. tcbiz idarl':-.İnin 

h:ap tdcr~e 1.t:plin b;ı~onu ile de 
mühahere e<lehill'cek rtrtihatı hultın 

duıunu .. ıı~lcmi;-tir. -----Tevellüt 
j,Ltlllhlll ırJ..c..·ti~r J..Hlllİ..,erj f fJ\ 

rettın H~''" tıir kııı Jtin\a\-.a ~~!mı~ 
ur. e\.ı;tıJ,ı !ılllll;ıtlc..·r lcnh.ııııı oiunuı. 
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GUı Ul\ 11'.'l'ISA 1)1 ti \ BEHLEHI 
• 

EK.\\EK 
9ızce chenınılyelll olan 72 kiloluk bir çuval undan 90 mı yoksa 

100 mu ekmek çıktığı değlldir. Ekmeğin içinde ecvafı kebire 
var, yok davası da ekmek meselesin! hal edecek mahiyette olamaz. 
Ekmek meselesi zannımızca bir ( teşkllftt bozuklugu meselesidir. 
Memleketiml~de ekmek lstlhsal:\tı bir san'at ve meslek haline 
inkılap etmemiş görünüyor. Önüne gelen ekmekclilkle meşgul 
oluyor. Onun i-.in ekmek işinde ne bir ihtisas, ne bir istikrar ,.e 
ne de bir teşkilat temin olunamamıştır. 

Bir kerre şu muhakkak ki. hangi kazanç sahasında olursa ol
sun, aynı nevi lıazanç ile meşgul olan çok olunca flatlar artar. 
Ekmekte de böyledir. Un çuvalları bir kaç mahdud değirmenden 
adedi mubalagalı furunlara intikal ediyor, ekmek oluyor. Furunıa · 
rın Umld edllnıeyccek karlarından sonra ortuya iiati gayri kablH 
hazim bir fiaı çıkıyor. 

Burada bir sual vardır. Acaba hakikaten lurunların adedi 
çokjmu? Hiç bir medeni şehirde görülmeyen kUcüklükde furunla
rımız varken böyle bir suale ıuzum kalmaz. Şu muhakkaktır ki, 
bu gUnkli iurunlarımızın Ulakal beşi bir araya gelse modern bir 
furun vucude geUremez. Istanbul furunlarının lstatlstlklerine bir 
göz atarsak şunu gllrllrUz: lstanbulda 272 !urun vardır; çıkardık
ları gündelik ekmek mıktarı kullandıkları un miktarlle ölçUIUr. 
Beher çuvalda 72 kilo olmak üzre, mevcut furunların :gundelik 
sarfiyatı ek8erlyetıc on çuval, bir çoğunu gUndcllk sarllyıltı 4 -11 
çuvaldır! 

Şehrimiz fırınlarının tasfiyesine kati !Uzum vardır. ÇUnkU me•
cutların çalışma tarafları lktisldl olmaktan uzaktır. Na911 on 

bin kişiye bir eczahane hesap edilmiş ve fazla eczaneler kapaUl
mıf ise, lstanbulun muhtaç olduğu fırınların adedi de kaç bin 
kişiye bir fırın isabet edeceği hesap edllerek te•plt olunabilir. 
Ancak eczahaneler için vahidi kıyasi olarak bir standıırt eczlnc
tesplt olunduğu gibi, ne vUs'atte ve ne tekemmUlde olması IAzını 
geleceti tayin olunacak bir fırın tipide göstermelldlr. 

insaflı dUşUnUlsUn! Günde bir kaç çuval işleyen furunlara ili
. zum varmıdır, bu kUçUcük işletmeler millet iktisadının talep etdiğl 
ışletmelcr olablllrml? Ma!Om bir iktisat kaidesidir: işletmeler ne 
kadar bUyUrse istihsal masrafları da okadar aznlır. Biz bu kaide
yi başka şeylerden çok daha eve! ekmeğe, yani merbutu bulun 
duğumuz . bayati maddeye tatbik etmellylz. 

Unutmayalım lı:I, furunlar ne kadar tecezzi eder, çogalırsa, oka 
dar masrafları artar. Furunların tevsii ve tahdldilc Tablakıtr 

ücreti ve saire gibi taf,llatını burada zikre !Uzum görmediglmir. 
fuzQJI bir çok masraf ya kAmllen furuncu bUdcelerlnden (?) sillnir 
gider ve yahut bu masraflar şayanı dikkat surette azalır. 

F'rıncıların tasfiyesinin yalnız iktisadi menfaatin! tetkik ediyoruz. 
Yoksa sıhhi faldelerfnl zikir etmiyoruz. Emin olmak lazımdır 

ki, bugUnkü şerAlt içinde dört beş çuval istihsal yapan fırınları
mız hiç bir vakit modern zamanların talep ettiği slhhat mefhu
munu temin edemezler. Önünden geçerken içine yan gözle şllyte 
bir bakılacak küçük bir lınnın verecegi sıhhi tesir ellmdlr. 

Yapılacak şey muhayyerül ukul gUçlflkler gö,fermeyen sade, 
basit bir teşklllt işidir. Furunlarımızın tensıkının eczahaneleriml
zin tenslklnden kQç olmadığı muhllkkakdır. ÇilnkU, eczahanelerl
mlz nede olsa mUesses, mazbut bir takım sermayeli ticarethanc
lerdl. Halbuki furunlarımızın içinde ticaret evsafını haiz ve dlik
kan bedelinden başka şayanı ehemlyet tesis masrafını istilzam 
etıirmiş olanlarının adedi çok mahduddur. 

Dr. Nizameddl11 
*** 

Yerli mal sergisl11e .>()() 

fabrikaııııı iştiraki 

C. H. Fırkası binasında açıla· 
cak olan J;t:ınbul fabrikaları 

yerli malları numune meşheri 

için hazırlıklar de' anı ctm~k

tedir 

Hu me~hcrc ~00 fabrika i:;ti· 
rak etmektedir. 

Tc:;hir edllı:cck yerli mallur 

içimle yalnız ip;ne Ye Hjtıt yok

tur. 

kcmmelle1tirilerek tekrar edılc 

ceklir. 

htaııbul ticaret odası $Cl'l,\I 

tah ... i'.'lat\ntn .sh~ma,ır-ı t'irlig:c l tl

dlrmi~tir. 

Ticaret oda.,, diııam 
Ticaret oda,ı riya>et divurıı 

dıin toplanarak oda n•<· 

murlan arıhında a,1'er1 hı;nıctı 

ifa cıb.:eJ,, ol~nl:ırın 'a;.i retlı.:rıııı 

tetkik ~tnıı~ 'c ıllger hilkılnıd 
dnairindc oldugu ~ihi muamele 

Ku •ergi hcrsone daha mii- kra,ını mm a[ıJ,, iJ:ormu~tur. 

~* l!t" * . 
Kambio Borsası 5151929 
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ASRI SİNEMADA 

~ZTAB!N ve BASTmACJ 
C NBAZ 

1929 

Ecnebi n1enılek\; tlere • 
giden tüccar ve 

seyya hlara 

Ban & onımrçiyala 
filmı fevk :1de muvaflaklyetler İtalyana 
görmektedir. 

Serma vesı 700,000,000 Bugün ve yann sut 16 l ı ~ 1 ' 
matinesinde varyete. 1 ( hti.,at ak}fl-~İ: 

E • / / 540,000,000 , ıret) 
fl lg Ç8Te - Travellers (Seyyah in 

Dün en fazla anrareı 1!3, en 1% Sabire hanım acı acı dü§ündü: 1 kocamı kıskandır. 1 Şehremaneti ilanları 1 çekleri) salar 
1 - Kocam artık benden 1·yı· - - Anlamadım. - Lirt. frank, İnıı:iliz lirası 11 idi . Bııgiiıı bava açık o tcak, 

hafif Jodo- •••cekdr. den iyi yüz çevirdi ... Ne hal -Bunda anlamıyacak bir ICY Şehremanetinden: Keresteci- veya doları frank olarak 

BUGÜNKÜ HAVA 

'--------------= olduğunu bilemiyorum ama, ar yok: Amucan seni kıskansın ... Ier yangın yerindeki arsalar es- satİlan bu çeklel' sayesııde 
FELEK tık kan koca sayılınıyacak ka- - Beni... habmdan henüz bilmüracaa ~ nereye gitseniz par:.nııı ke-

Amini 
Günün en e//enceü hadise

lerinden biri şu ~ Edebiyat 
anketi • ismindeki asri dedi 
<kodu o/dutunu inkara mahal 
ı ·ar mı? Ben l>a anketin he-

dar birbirimizden uzaklaştık. . . _ Evet seni. . • Hem de ~ no bedellerini talep etmemiş o- mali emniyetle taşır ve her 
Bu lakaydinin aebebi ne olsa p buk ol. tanların Mayısın nihayet 25 ine ezaman ister8flniz dılnyanın 
rek7... Abulabut yeferı biru dÖ§Ün- kadar muhasebe emlilqubeı;ine her tarafinda, şehirde, otell-

Sabire hanmı güzel değildi, dü, kafasını kaşıdı: müracaat eylemeleri ilin olu- erde, vapurlarda, trenlerde 
kibar defildi, akıllı değildi, - Peki, dedi. nur. bu çekleri en küçük tediyaı 
genç defildi. Kocası Demir bey Sabire hanımm yanından çık • • • için nakit makamında kola-
akıllıydı, zengindi, güzeldi ve tıktan 110nra, kendi kendine aöy- Anacloluhiaıırı daire.inden: ylıkla istimal edebilirsiniz. 
kansından çok daha gençti.. . lendi: Beylerbeyi, Çengelköyü, Hisar, Travellers çekleri hakiki 

Bu mukayeseden llOllr, Sabi- - Şu yengem tuhaftır. Ne di Göksu, Beykoz. Daire hududu rnhhinden ~ka kimsenin 
re harumm: ye sanki kocasını kıskandırmak dahilinde balada gösteriln ma- kuillaanmayacağı bir şekilde 

ı' 2 

Bu ıttııKu yeni bılmeceınız 

Soldaa •ata: 

ı Siulrli (5) 

! - Vermek (8 ) Huea1&amı · 
mU: için yıpılan ter (11) 

ıJ - Bir •l•ç (8) 
4 - Ralı.kım (il) Hıylı (8) 

S - Zeybek (8) Mensup (8) 

6 - Fıhı (8) Birdenbire (8) 
9 - TUkilı11k (5) 

EGLENCELE 

.,ımıw ul;;ncçemızın 

halledilmlf şekli 
Yukandan atatJ: 
i - SandıliJ• (?) 
.3 Fırlat (2) Y ıpmak (3) 

i 

4 - Bef(aki kıllu (3) orıı lll-
5 - Z.man (1) 
6 - &mm•- lbımıelen ıc!ı.l 

Pişmemiş (S) 
7 - Yıpılmuı ilmm ~•Y ~2 

Cefı {B) 
8 - Sebzelerden biri (7) 

ıeıı her gflnka parçasını bO
yOk bir ibret gtJzfl ile okuyor
dum. Erbabı kalemimizin bir
birleri hakkındaki tezadı tfkıJ
ına hayranım, bu sırada iki 
işi görmedim ki fikirleri bir-

Kocam neden bana lakayft istiyor. Amucam beni kıskanır- haller şartname ve projelerine tertip ve ihtas edilmiştir. 7 

kalıyor?• . .. . sa, ona ne? . :Adam sende, ben göre bir seneden üç seneye ka- •"11111111'1111111111111111111"1"'~ ~11111 11111111111111111111111111111"• 
deye __ düş~ ~sızdı. alacağım on ~r:~a bakarım. dar deniz hamamlan yapılmak BELEDİYE DOKTORU ==-~:1== .. -

111111111 llllAlllllllNlllllllAllllllllDlllOllllllllLlllllUllllllllllHllllllll ===·=s=· 

birine benzesin. En ziyade 
hoşuma giden cevap ta Halit 
Ziya Beyfendininki idi. Ma
~urOnileyh tecrllbedide ve ma
edctep zevata has bir kibar
lıkla batan hatıra gelen kalem 
sahiplerini saymak s uretlle 
kendilerinden b ah s ediyordu . 
Zaten adedi pek çok olma
nuı la beraber hahra gelen 
bir çoklannı : 

Ha! Az daha unutu
yordum I cam/esile taktim edi
yordu.Halit Ziya Beyfendinin,bu 
hiç kim,;eyi unutmak istemeyişin
deki endişeyi Mevlut dualarında 
batan eshabı erı:ahın isimlerini 
zikrettikten sonra • ve tahtet
turap defin haki gufran olan 
biletimle mas/imin vemüslimatın 
ruhlarına ihdayi sa/('J!at eden 
duuhanın endişesine benzettim. 

tJsküdara bir adam ! 
Şirketi Hayriye dostumuzun 

Üsküdar ı •ııpur fietlerini indir
ml'k işine gelmiyormuş. Binaen 
aleyh Nlet ücreti yine 27 ku
ruş olarak kalacakmış. Dil!er 
tan ftan Üsküdarlılar hesap 
etmişler bu ~tize/ havalarda 
sandalla gidip gelmek daha 
ııcıı z gelıyormuş ! E.f!er bu he
s ı hı yapanlar çojjalırsa san
dalcılata f?ıin doğar. 

~flyopun derdi ! 
Miyop yani uzagı görme

yen bir dostum ı •ar Ru çocuk 
gözlOk kullanır Bu [,ôz/akterin 
• kıiçıi!fen camlan ~ vardır . 

Uzağı görmemek kadar muzir 
şey olrnadıgına nazaran dos
tumun bu • kılçülten camlı ~ 
gözlükleri kulla'lnıasına hak 
veriyorum. Lakin kendisi bu 
tşten mıiştekıdır. Diyor ki: 

- Kardeş takmasam bur
numdan ilerisini görmüyorum. 
taksam tJAıizü kuzu zennedi
yorıım. Ne yı.payim bilmem ! 

iyi ama bazen de karlı 
olmalı m 

Ne gi i? 
U>lı.,a bamye diye pat

ıcan a mak ı,ıbi 
/'ELEK 

~ı,, ~ı. in ~-.~bl ttfrilr.aın 47 

Fakat soyle~ :l;'a, Sabıre ha- ü:ıre pazarlık suretiyle ayrı ay- ARANIYOR .. 
nnn akıl!~ degıldi. . Bir h:ıfta sonra, Sabi~e hanım rr icara rapt edileceğinden talip Gönan Belediye Riyasetinden ... 

Ve galı~, kırk ~lda b~r keı:e eve gelince, k~sını _aglar bul- olanlar 4/ 5/ 929 tarihinden 13 100 lira ücreti şehriyeli Beledi- :: • • • S§ 
bu akılsızlıgını teslım edıp, bir du . ... '?daıun ıçınde ıskemleler Mayıs Pazartesi gününe kadar ye Tababeti münhaldir. Dahili :: SiGORTA ŞiRKETi :ı: 
~k~daşmdan akıl danışmağa deYrl:lrniş, . vaı;?~ar kırılmıştı. daire encümenine müracaat ey- mütehassısı olması matluptur. :: :f 
gıttı. · · · . . Demır beyııı butün kan başına lemeleri ilan olunur. İliveten Fenni kıbalde de ihti- :: Türkiye lf Bankası tarafından teşkil edilmiştir. ::= 

Arkadaşı dedi ki: çikmıştı. • • • sası bulunduğu takdirde şayani :: =:: 
- Bütün kabahat senin• ken S b" hannn· b . "h. Tali 1 . "ki 1~ :: Yangın - Hayat - Nakliye - l(aza - otomobil - mes'ully .. ::;: 

di k d" . bi~ a ıre · Sabık za ıtaı belediye memur tercı tır. P enn vesaı a- :: tlmallye Slgortalarını kabul eder. :; 
n ocana sev ırmeyı yor - Kocacığı.m! ... diye ıöze !arından 2135 numaralı Sadet- znne asıllarını veya suretlerini :; ::,.• 
n Adres: 4 Uncu Vakıf han lstanbul -

su · başlamak istedi, fakat Demir tin efendi hakkında encümeni Dairemize göndermeleri. :: t ::a 
- Kendimi sevdirmek için bey haykırdı: . .. :: Telefoa: lstanbul 531 - Telgraf: mtlyu ~-

' emanetçe venlen luzumu muha- 11•ıııııııııııııııııııuıııııııııııııt.._ ..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııt•• 
ne yapayım. - Sen defol hurdan! • keme karan mumaileyhin ika- , , J 111111111111111111111111111111111111,. "1u111111111111111111111111111111ıı• 1 

- Bilmem yapabilir misin? s b" h d dan 71ıJ:syM F. HE'R a ıre anım o a çıktı. metgahında bulunmamasından ırıu u • 
- Yaparnn, SÖY_le: · · . Memnundu. «Aikolsun oğlama, dolayi Emanet divanhanesine "LA FL'OERAL 
- Kocana kendim sevdirme- yapacağını yaptı demektir!» di- talik edilmiştir. İtirazı varsa bir J:J " V 

nin bir çaresi vardır. Kıskandır yordu» ay zarfında müracaat eylemesi "' ~'E.'N/KS DÖ VJY,'E.'Nln 
onu. . . Seni bir kere kıskanma · v ı-. 

Biraz IOP8 kocasının yeğe- lüzumu ilan olunur. 
ya başlasın, bak hali nasıl de- • • • 

nini bulup sordu: 
ğişir... Yah ? 

Sabire hanım eve geldikten - u ne yaptım 
- Amucıaın besıi lusknam 

Encümeni eırunetçe seyrise
fer memurlarından 1772 numa-

yzıhaneleri Galatada Doyçe 

Bank karşısında Türkiye Milli 

hanına nakledilmiştir. sonra uzun uzun düşündü: 
demediniz mi? - Bunu söylemek, kocanı 

kıskandır demek dile kolaydı. - Evet. 
ralı Muzaffer efendi hakkında 1111••----------i 

Kocasını nasıl kıskandıracaktı, - Kıskandı işte. 
bunun için ne yapacaktı?... - ~ben hurda yoktum. 

İnsan bir 1Jeyi çok düşündümU - . ~ızd~n. ne çıkar; dayırnı-
nasıl olsa bir çaresini bulur. zm piliç gıbı kızı hurdaydı. 

Demir beyin 21 yaşında, abu- - Anlamadnn. · 
labut, biraz bön bir yeğeni var- - Bunda anlamıyacak ne 

verilen men'i muhakeme karan 
ikametgahında bulunmayanmüş 
teki şöför İsmail efendiye te~ 
liğ edilmemiş olduğundan kara
mı bir sureti Emanet divanha
nesine talik edilmiştir tsmail e
fendinin itirazı varsa bir ay ı:ar 
fmda müracaat eylemesi. i!An o
lunur. 

dı. Sabire hannn ıenci karşısı- var?.:: Amu~ kıskandır
na aldı: °!ak ıc;ın, metresıne aataşmaın 

- On lira kazanmak ister lazundı, dayımızın kızma sataş •••• ı •• ••••• ı ıı ı •••••••••• • 
misin? tırn. . . Haydi ver on lirayı ... 

- Elbette isterim. Nak/Men 

.... -::- Şu .. ~al~~.?.~.f.!'P.~~~ .. ~.~.Jl' ....... ---··-.... ~~-~-~~.!~:Z~'F 
Mektepliler mü.<ıabakası 

Yerli malları 
Bugün de ikinci/ili kazanan 

Galatasııray lisesinden 1061 Vehbı 
Beyin yazısını basıyoruz. 

Bazı mahlukların kışın derin 
bir uyuşukluğa delmalan gibi, 
Tilrklyede, seneierdenberi me
deniyetin blltlln hareketlerine 
lakay!t ve hatta duşman bir 
tarzıla uyuyordu. Bu uyku o 
karlar derin ve okadar ağırdık! 
bir iki tepik sedası da lşldll
meden kayboluyordu. 

Turkiye yıldızsız gecelerden 
daha karanlık bir Zli(mette uyu
yordu. Bu gecenin ~abahı bir 
tllrltl olmuyordu. 

Fakat... bir gün; bir sabah 
ufukta ıı:özler lı.ama11tıncı bir 
gllneş tulu etil. Bu gllneş ok.a
dar parlak; idi ki ... okaran
lık; Tll rklyef.lekl, cehalet, t•a9· 
sup ve bu gOneşte Gazi idi. 

Onıın baş ına geçip bizi idare 
etmete başladığ ı gündenberl, 
her ım bir hatvd terakki ile 
medeniyete doğru ilerliyoruz. 

Bu yerli malları kullanma 
teşebbfü,U de, onun dağıttığı 
nurun bir parçasıdır. 
Her dt. ı et, hatta Bulgarf5tao 

1 gibi bizden ecri lı:almı11lar bile, 
yerli mallannı kullanıyorlar. Bu 
suretle ticaret ve Senayı teşvik 

olunuyor. Paramız dahilde kala · 
calı:. lık ~amanlar Avrupa mal
ları gibi llllı:s •11ya giyinmeye· 

ceğlz. falı.at, gittikçe terelı:kl eden 
ticaret ve sanayimiz, bize avrupa 
mallannı arahnayacak, surette 
sağlam ve nefis etya yapabile
cektir. Her Türk genel bu ga
yenin bir propagandacısı olma-
1ıdır. lfte haftanın en mllblm 
haberli 

KULAK 
MllAF'lm 

Kendisini affettim 
Lokantada aJ!:ız ,apırtılan, 

çatal bıçak tıkırtıları aruında 

yalnız onun sesi ifldlllyordu. 
Halinden memnun bir iş adamı 
vekarl!e yazıhanesladeo, nakil· 
yat ve komlsyoncululı: muame
ıatıodao, uzun uzadıya babsedl· 
yorlar. Etrafındakiler, onu din
ler gibi görlinmek mecburlyed 
ile başlarıaı Hllıyor ve ar86ıra 
iri biftek lokmaları arasında 

------

ona cevap yetlştlrmete çalıfı
yorlardı. Öteki iri göbeğinin 
nzerlnde iri bir ıı;eml halalı gibi 
.arkan alhn kllsteğl ile oyna· 
yarak anlattı: 

- H .. r feyden mühimmi, ka
tip bulmalı: meselesi. .• birader, 
adam diye gllnderdlklerl cudam 
çıkıyor. Geçen gün bir kltlp 
gllnderdller. Eh, ell yllzll yun
muş bir gence Iİenziyordu. So· 
rup soruşturmadan çekip yanı· 
mıza aldık. Bir gün, iki gün iyi 
gitti. OçUncll günden sonra 
meyd11nlarda gllrünmemeğe baş
ladı. Sorup soruşturdum, Dedi
ler ki: 

- Efeodlm onun bafka va
zifeleri var. 

- Ne yapıyor? 
Rakı içiyor, kadın peşin

de lı:Ofuyor ve kumar oynuyor! 
Ha, dedim, pek aıa lly

leyael .. Bir adam tabiidir ki bu 
lflerle uğraştıktan sonra bir de 
buraye gellp bana lı.ltlplllı: ya
pamazdı. 

Kendlainl bu dllrt vazifenin 
birinden affettim. Şimdi dll!:er 
itleri ile uğraşıyor. Yani rakı 
içiyor, kadın peşinde koşuyor 

ve para bulursa kumar oynayor. 
Kuiakmlsa/iri 

Satılık emlak 

Ayasofyada Ahmet Abut efen· 
dl konağı ve hüyUlı: varidatlı 
Alemdar :;inama~ı ve arka tara
fındaki kebir arazisi birden gayet 
müsait fiat ile buglinlerde :;auJı. 

yor. Görmek lçln içindekilere 
görüşmek için her giin öğleden 

sonra ikinci vakıf hanında Ferit 
beye müracaat. 

1 ~;;R:~~-B~~ ·ı 
1 A. Şafhavzenşer Bank. Frayn 

Nıs~ oui Bank For Doyçlant 
idare merkez~ rıerlin 
Şubeleri; 1,tanbul. lımir, 

Hamburg 
Gaiaıa kısmı telefon numrosu; 

Beyo~lu; 247, 248, 984. 985. 
lstanbul kı <mı telefon numro· 

su; lstanbul; 2842, 2843. 
Oep >Su, lstanbulda tutun 

güınrügil, telefon numrosıı, 

l•tanbul 3227. 
Bilumum banka muamelatı 1 

uno ve hususi kasalar icar 
racur. 8 

iiılı .. mmı ...... , .. 1111111 .... 

Kiralık ve satılık 
Mezbahaya civar, vasi ve hıyvan 

hcslemege müsait mandra ve ırazj 

vardır. Beyoııund• Opera sineması 

karşısında şalcerci Hacı Bekir üstünde 
Doktor Süreyya Kadri beye mü
racaat. 

Memlelı:etlmlzde vcsAlt nakliyenin sür'atli bir surette lı:esrec 

peyda ettiği şu zamanda, bu vesaitin Türk sermayesini heder 
etmemesi lçln, evsaf ve metaneti matlubeyl, haylz olması, Türlı: 

vatanına ve TürklU,ğe dahaHarley Davı"tsoll 
nafi olacağını duşunen · 

motosiklet acentalığı geçen sene ilan ettiği g ı 1 hu sene d• 
atideki müsabakayı tertip ve llAn eder. 

1 - lstanbul piyasasında elyevm acentahğı te"sls e<letl 
motosikletleri Haydar paşadan, lzmlt, Adapazarı, Hendek. 
DUzçe, Bolu, Gerede, Çerkeş, Kastamunl, Ankara, Aya~ Bey· 
pazarı, Göynük, Geyve, lzmlt ve Haydar paşaya kadar bir 

müsabekaya davet eder. 
2·-lşbu mü,abakaya iştirak 

kazanan firma ya ait olmak üzre 
depo etmesi me~nıttur. 

edecek firmalar mıisııbakadl 
500 Tıirk lirası bir bankay• 

8 - Müsabaka 15 TEMMUZ 1929 Pazar ertesi giınii b8~ 
layacakur. 

4 - ;\1üsııbakanın şekli tertibi. iştirak edececek markıtl•f 
acentalariyle hilmüzakere tekarrür ettirilecektir. 
GALATADA VOYVODA HANINDA !O numarada H\Ri.EY 

DA VIT ON '10TOSIKLE r ACENT AUt.I :::::::;:;"' 

lstanbul gümrükleri baş 
müdürlüğündef11: 

1 - lzmirde tamir olunacak lzmlr lthalAt gümriij;ü ambarlarıY1, 
nhumı hakkındaki münakasa n~ticesinde teklif edilen fi;ıt fııl 
göruldu~ünden teklifler kabul edilmemi~tir. 
~ ııtılıJ. 

2 - Tamlran mczki'lre yeniden pı;,arlıkla munakasaya ko~ ..,ıc 
3 - ibate 15/51929 (on beş :\layıs) çarşamba gtinU • 

14 tedir. 
4 - Şeraitte dcği~ikllk yoktur. 
5 - Taliplerin Ani.arada Gümrlikler 

m rı ı a~aatları. 

. n~ıı• 
mtibayııat komısycı 

~ 
--------------------. ıeıl· 

1:-.tanbul 'f1caret 1111ntakas1 nıüdurivetıil<> ·..ı' 
- ~<Y 

lstınbul 'e millhaımı mahrukat satıcıları ccmiyednin S<nelik ıdafO. 1ıyt1 
intihabı 8· 5-929 Çarşamba günü Galaıada Ömer Abit banınJakl ( ~,,-ı 

merkel. in de icra ve sut onilçten onbeşe kadar rey kabul edilecegi aıtk• 
ilAn olunur. 

öy hekimi 
' 

cudunu sardığını. hissediyordu. ı başına geldiği zaman .kÖy- bek- ı ründü. S~at Naci- kendi içine t kadar ateş kesildi. Müdür cevap geldi. Y etiş~ii;te. BaJjJl'lc 
Bu zevk, onun şımdiye kadar çisinin kapı yanındaki kerevette dot,an şüpheli başkalarna ver- verdi: j beraber. . . oıöıl 
bulmadığı, duymadığı medit ve uyku kestırdiğini gordü. (Ka- dırmemek gayretiyle gülerek ko - Evet, neredeyse gelir, dün Suat Naci kıpkırıJllıl 3,eıi" 
mes'ut bır zevk? .ki: bu g:_ceden saba) da derin _bi~ aükiıt ~ardı. nuşma~a -~alıştı: akşam onu alınağa Tos~ ça- Y~e hü~~1?. ed.en. ~.arçiıl '!' 
sonra onun mazısını oldugu ka- O kadar erkendi ki daha bır çok - Butun gece meraktan uy- vuşu yollamıştık. Kırk goz den ne ıfade ettıgını bıldig;ıiid~ 

Bürhan Cahlt dar hayatın ilerisini de başka evlenn kapısı açılmamıştı. Suat ku tutmadı. Dayanamadım, ka- bura ıiç saat çeker. Eğer bir bii görünmeğe çahştı·d··ııe'~ 
ç k ve kalabalık parçalarnı ha- , fün tecellisini bekliyorlardı. gözle görmesine, başka türlü Naci bu kadar erken gelişi bir ranlıkta hayvana atladnn, dört yay ' adılarsa geçe kalır- baktığı tarafa doğru 0 

}ltP"' 

1 . rıa . ~-. .• ~•·~· ·~·• bu ruhen Ve nihayet bu akıbet bu gece hissetmesine ytğane müessir şüphe uyandırmasından korktu. nala geldim. Halbuki yaralılar !ar. - Ya, dedi. O halde 'ff' 
t.aKır ı..ı. ınış, .ı~ı;rur ve masum nihayet bulmuştu . Hayal ve ü- olabilecekti. Nahiyeye bu kadar erken gel- 31·slan gibi bir şeyleri yok. Su; ı onlan beklemeden beraber yola çıkarırsıııJıÖ:ı ~ ,.,p 
kızın u .. _,.ıı•ili• tazallüm eden 1 mit dolu iki gönül kalın bir Genç adam kuru ve sade ma- mek için merkezden hemen he- Nahiye müdürü dôrt saatlik merke;ı. ..ıônınek istiyordu.Gwç Ve Tosun çavu~ I~ g bıJll'!;. 
ciuda ua ııa bakıyor, birer gül haili aşarak çetın bir vadide yol ceralar dolu dümdüz kalbinin men gece yansı çikmak laznn- yoldan kendinden eve! gelen adam qimdiye kadar bir başka geldiği anda ikincı b~adI g&Jıi' 
yaprağı gibi gergin ve taze du- bulmuş coşkun bir dere gibi zer- birdenbire çiçekleniverdiğini dı. genç doktora ınahçup olmuş gi- erkeğe ait pek çok kadınların alev gibi vücudunu Y tıeŞııŞ 
ran bu dudak lan yalnız seyret- releme kadar bırbirine karışa- öyle bir zevkle hissediyordu ki Mamafi ortada ne nahiye mü- bi işi tatlıya bağlayarak: mahremiyetine girip uzun alem Çavuş yorgun fakat -' 
mekten bile gönül dolusu zevk rak hayatın o arandığı zaman bugüne kadar duymadığı bu lez- dürü, ne jandarma, kimseler - Vallahi Beyefendi, biz de !er, maceralar yaşadığı tıalde bıı çehre ile ona yak.aladtı<İi· O~_oe 
alıyordu. . b.~ıu°?'ayan ve nihayet tcsadü- zetin şarhoşluğu ile yorgun atı- yoktu. bütün gece yanlarmdan ayrıl- gece, hatta içinde şehvl bir ar- - Aman dokto~, ; e<Jiıı'ı!Jl' 

Bir an geldi ki Suat Nacı bu fun bır darbesiyle karşı karşıya nı bir küheylan gibi sürüp meç- Suat Naci hemen yaralıların madık, şabaha karşı gittik, dal- zunun yaşamadığı bu gece E- attir yoldayız. Mus~ ~e lıl'ıı'' 
·e, hassas ve hayata çok baş- gelinen sahnesine çıkmışlardı. hu! ufuklara doğru koşmak, uç- yanına girdi. Mehmet efen. nin mışız. Uyanamadık. Demek hep mine ile geçen alemden dcılayi ' biraz dinlenelim. B~c;~de· 5 ,ıır 

bir gözle bakan genç kadı- Gün doğuncaya kadar konuştu- mak, havalanmak istiyordu. gözleri açılmıştı. Bir pic;ak ya- si turp gibi. . . Bugün merkeze Tosun çavuş a karşı ağıf bır a- baksanıza kan ter -~çees "f 
• kar ı!!nda kendini zalim ve lar. Ve hakiki bir Pol Virjini Güneş onu ancak ormandan rasıyle kurtulan Mehmet efen. kaldıralım mı? ı ı:ap hissediyordu. Naci mahcup ve ınut ~cf 

<Y i.ina'1kar bir "nsan gibi gördü. gibi sevgilerne maddi bir zevk çıkarken istikbal etmişti. Şimdi içlerinde en sağlamıydi. Bir iki - Müddeiumumi isterse kal- Bu deruni hicap ve azap onu nltiandı. ateıl ~~ 
Ve bu hicapla damarlarından katmadan, aşklamın ebedi ol- kalbi bir duman gibi hafif, vü- kelimeyle ona cesaret vererek dırabilirsiniz. Hem merkezde da Bucak ta daha fazla tutamadı. - Pekali çavuş, :peY ı;ıl ı 
ekilip gelen heyı:ancı mukave- masına anderek ayrıldılar. cudu genç bir ceylan gibi çevik ötekilerin yanına gitti. Köy bek 1 ha eyi tedavi edilebilirler. Bir i Nahiye müdürüne yaralıl arı bi- Iılarm hazır:anmaSf beye s.0 

et edemedi. Gene kacl'llın diz- Suat Naci seher vakti yeşil , .e atının iki yanı ağaçlı (BuJ çisini uyandırıp su istetti. Ateş de kadın gelecekti ne oldu? raz sonra yaylıyle merkeze gön- Ben Müddeıuınuını bel<les111 ~ 
"me k:::pand• . O na sergi.ize~ti- ormanın r.emli kokt•larnı tenef- çak) yolunda giderken geçirdi- yaktırttı. Ve pansumanlan yap- Dispanserin önündeki çardak dennelerni söyliyerek atma at- rim, öyleden sonra zli:Y<'f(l 11116 
1i sevg 1 sine anlat ar bir ma- füs ederek bu uhrevi ask mabe- ~ i bu fevkalade gecenin biitün tı. Yaralılar için bir tehlike yok- altında nahiye müdürilnün he-,ladı . Ve atını rrıa_ıunudııha yt> 
a l kahramanı gıbi bütün haya- dinden uzaklaşırken ruhunun genelik hayatına bedel olduğu- tu. Biraz sonra Suat Naci nin men emredip getirttiği sütlü- Müdür ona bahçesinde yeti- Tosun cavuş bıraz 

•mı ıml tamaIT'ı~tı.Bu geceye ka l hir ipek kanat hafifliğiye titre- nu tamamiyle kalhiyle ve dima- erken geldi~ini haber alan nahi- kahveleri iciyorlardı. Suat Na- en nadir salatalardan bir sepet tı: .J) 
dar i1<isi de havai pe~ınde mec- di ğini kalbini dolduran evin- ğiyle hissediyor, anliyordu. ye müdürü belinde tabancası, el son cümleyi söylerken Tosun 1 veriyordu ki yüzü güldü: 1 bitr11 
hul bir akıbl'tin veyahut tes:ı.dt cin kanma karışarak hütün vfi- Yanın saat sonra yaralılann gözleri şiş, elinde kırbacıyle gö- ça~ hatırlayarak tımaklamaı - Afeı:in, dedi. 'J'osun çavuş 



MASLAR 
' Beyotlunda lstıklAI caddesinde 

KARLMAN MAGAZALARININ 
İPEKLİLER DAİRESİNDE 

Tual ~·o• sua Tamamen ipekli, çamaşır için 
U gayet iyi cins metrosu 350 ve 325 

1 nal ~ö soa enı~rınıe Son mo~:tr:::enlerde 2 7 5 
V 1 ~ • Yazlık roplar için son moda 31!0 r o ar enınrınıe ve müntahap desenlerde il P metrosu 425. 400, 375 ve 
--~~~..:._~~-=:..:....:...:..~~~-:'-~~~~~--::-:--:--

ren ~ö~in enınriıne ~~~~t~~a:~~:en~=r~: 400 P Y P metrosu 625, 550 ve 

Ropluk, tamamen tabii ipekli 600 cazip desenlerde metrosu 

Tamamen ipekli, zengin 
çeşitler son moda desen· 
ler metrosu 1150 ve ,~re~ Saten Enı~riıne 

~re~ Dra 
Tamamen ipekli, rop 
ve mantolar için 
metrosu 

~uıt F 1 • tersi aten, zencin maatolar o an an azı için güzel ve mulıtellf renk· 

750 
925 

lerde metroeu 
vre~- Ju·non ---tamamen -tabi-! ,-pe_k_ll_p-ek--
l çok ve güzel renklerde 

metrosu 

Yünhil\!r ve Pamuklular dairesind~ 

~azaklar jııin lanlazi kuına~ıar :~:ı.~:d~e~~~ 150 !l Y BU 37!1, 300, 275 

l~sölin ~ö len eınnriıne :~~~~~r~euh~~~ 150 ......_ I' eni~ metrosu 

~ren J . 11 yazlık roplar 

l ıı o rJ e en }ta~ u:::~~ 
• ~ren len yazlık roplar l p için son moda 

'V-re-~-do"-,ı.-nl-en~~-:-m~~::-:U-toıu-~~~ l U gayet yumo~ak cins 
metrosu 

f anıazi kunıa,ıar 
~aıe len 

~re~on eoı~rinıe 
~al enı~rioıe 
~reton eın,riıne -

kostüm tayyörler 
için en mükemmel 
cins metrosu 

M•ntolulc son 
moda kum~ 
metrosu 

yıkanabilir cins 
son mod• desen· 
1 erde metrosu 

yazlık roplar için gayet 
mükemmel de<enlerde 
meıro.>u l 50 , 140 ve 

tefrlşat için en 
son moda met-
rosu 

MAYIS AYI ZARFINDA 
1 

Ya.ılık mantolar, roplar va fapka modallarl 
~in ikinci katta cazip va flk bir ma,har açıl· 
~ lftır. • 

r-' ~~~~~~ 
,~~~--· ____ c:·---'---~ 
N llbuı 11\:tı· posta ve telgraf baş müdiriyetin-

~ııs· 
~·ı ta \·c 'r 

~it ne Ve 
1 

elı;raf idaresi, Ankara, lzmir, Adana, Konya şehirleri 
ti!: 'lltııai\ .,tanbul, Bcyojtlu, Galata, Pangaltı mıntakalarına miın
'lc lıyrııetilızre gondertlccck kıymetli ve kıymetsiz Posta paket

~~ltı tlııır ei·;n tnukadderell mektupları mürsilleri arzu ettikleri tak-

~lcsı,,i tıd Yhlerin ikametgAhlarına kadar götürüp teslim etmek 
as eylediğini muhterem halka ilAıı eder. 

MlLLlYET PAZARTESi 6 :\IAYIS 19~ 

E ~ R ~BE E Ol N l Z 1 M ~ K·l YE~ E E Ol N l Z ! G ~RE~ EK~ 1 N t Z K 1 

F L i 
T ~ t ~ M ~ l t l R 1; E N 1 Y 11 İ , E N l O l 8 E L l ~ l V E EN ~ lG t 1M1D1 R. 

1 

• Deposu dijer mar
kalara nispeten ufak
tır. Hava tazyiki daha 
kuvvetli ve bu suret
le daha idareli olma
sını mUmkUn kılar. 

Tulumban.n aksamı 
sureti mahsusada le
hlmlenmlftlr. Silindi
ri uzun Olup fazla ha
va tazyikini mUkem. 
melen temin eder. - 1 

Sağlam ve gayet a
yarlı bir pistona ma
liktir. 

FLiTOKS 
tulunı~ası as~ari l sene tenıinath~ır. 

Her yerde, her zaman haşarat düşmanı <FLİTOKS>; is
timal ediniz . 

<FLİTOKS>; sinekleri; sivri sinekleri, tahta kurularını, 
pireleri vesair muazzep ve muzir haşaratı dakikasında 
mahv ve yumurtalarını ve tırtıllarını izale eder. 

( FtlTOK~) güzel ve sıhhi bir koku ne re~en Je~ane nıa~~ir. 

HASAN ZEYTiN Y AGI 

Dünyanın en · leziz ve nefis ,.e saf ve halis yağıdır. Paris, Lon

dra, Romada en büyük mükafat ve altın madal~·elı;rile · ransa hari

ciye nezareti ve Türkiye Sefareti tarafından musıı<ldnk birincil!ği 

ve şahadetnameyi ihraz etmiştir. 

Mayonezde, salatada, yemeklerde, pilavda Ha.fan zeytin yattı 

istimal ediniz. Bilhassa mide ve baıı;ırsak hastalıklarından muztarip 

olan kimselerle şikempcıverlcr behemehal Hasan zeytin yağını isti

mal etmelidirler. 

Çünkü saftır, kum, taş, böbrek, safra, sarılık ve karaciğer Iıasta

lıklarile zafı umumi yede Hasan zeytin yağını içiniz. 

Kiloluk şi~esi l 00, yarım kilo 60, safi beş okkalık ve daha 

büyük tenekelerde okkası l 2 5 kuruşa f !asan !<:eza deposunda top

tancılara tenzilı\t., markasına dikkat ediniz. 

1 HAZİRAN 
YAKLAŞIYOR 
Onda:. sonra yalnız yeni yazı 

kollanılacaktır. Onun 
için bir an evvel 

ADLER 
yazı nıakinelerini 

tedarik ediniz. 

ADLER makinesi 
Avrupada ilk imal edilen yazJ ma
kinesidir. Tarihi imali l 898dir. Bü· 
tün dünyada şimdiye k>ıl" 380000 

A D LE R makinesi 
satılmıştır. Harnerin müvozi vuruşu 
bu markaya mah~us ve ınünhasır
dır. Anadolu için seyyar memur 
anyoruz. Türkiye için vekili umu
mi RIŞAR VOLF Galata Voy· 
voda Han 7/10. Galata posta ku
tusu 447. Telgraf adre.i: LOBO 

1 lstaobul. 

~evlet ~emir Jolları Istan~ul ınu~a1aat 
konıisJonu 11iyasetin~en 

Ilaydarpaşada dalga kıran da~ilinde hımış olan (An•dolu) muşu, bat· 
mış olduğu vaziyette kapalı zarf usolile müzayede surctile sotılacaktır. Müza· 
yede 1 ~.~.929 Çarşamba günü saat on beşte llaydarpaıada işletme müdürlü· 
ğünce icra edilecektir. 

Müzayedeye talip olanlar sntış şartnamesini Il•ydarpaşada Rıhtım idare· 
sinden alabilirler. Teklif mektupları bir zarfa ve muvakkat teminat dij!;er 
zarfa konularak Üzerlerine teklifname ve muvakkat teminat olduklan iş•ret 

olunduktan ve bu iki zarf üçüncü bir zorfa konulduktan ve 50n zarf üzerine 
ne teklifi olduğu ve kimin tarafınd•n ve kimin namın• yapıldığı y•zıldıktan 

sonra en nihayet 15,'5 929 saat on dört buçuğa kadar işletme müdürlüğü 
umumi kitipliıtine verilmiş olmalıdır. 

:FUAT 

SAÇ 

Sl 1lJ 

Saçların 
dükü ime 
sini mc 

eler. 

Kepekleri izale ve dokülen s çların neşvü nümrnnı temin eder. 1 !er 
eczane ve ecza depolanndan arayıı ıı. Deposu: Şişlide Ali Fuat ecz•nesidir. 

I
Belsoğukluğu frenği 

olanların nazarı dlkkatln~ 

----8-0M·o~~ı·ıab·rika·ıı __ _. Dr.Horhoronı 

DOPPEL birası ı' 

Zayi: Tokatliyan Oteli ile Sirkeci 
arasında birinci sınıf bir tramvay 
arabasında derununda sahibinden 
başka kim~enin işine 'aramayan bir 
takım evrak ile lıir kaç mÜcevher 
ve çamaşır bulunon bir el çantası 

zayi olmu~tı:r. Kulan zatın iyi bir 
mıikMat mukabilinde lleynğlunda 

Pero Palas kaşı<ında (Tuta) idare· 
hancsiue teslimi rica olunur. 1 

çıkmıştır 

her yerde satılır 

liAn 
• 000 ili l 250 adet yün battaniye; 

kapalı ı .. uf usulile . mübayaa edile
ek, r münakasa 11 Mavıs 929 cumar
te.>ı günü saat 10 da lstaubulda 
gedikpaşada jandarma imalAthone
sinde icra edilecektir . Şartname 

clmalAıhanede tevzi olunur. Teklif· 
nanıeolu tarzı imB.$ı şartnamede 

Fennin en son u:;ulilc kat'i 
olarak eski ve yeni bdso~uklup;u, 

frengi, idrar darlıı;ı, bel gc\ şekli \i 
ye ınesane \'e bitcümle kadın ra 

hatsızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 1 
Tnkatlıvan yanında mektep sokak 
~o ~:; Tel: il. O. 3152 

Doktor A. KUTiYEL 
Elektirik makineleriyle belsoğuk· 

tuğu, idrar darlığı, prostat, ademiik· 
tidar ve bel gev~lği, çili ile fıren
giyi ağrısız tedavi eder . Karaköyde 
Bllrekci fırını sırasında N• 34 • 

15 sene teıninacla 

dakika şaşmaz 

SINGER 
saatlerini kullanınız 

Fenni ı:özlilklerin her nev'i 
Deposu: l>tanbul Kö rü 1 ' 

Kokuları izale eden 
En mükemmel muzadı 

taalfUndur 
Sıhhatine itinıkAr kadınların 

s:ımiml dostudur. 

Zehirli deAildir. Başlıca ecza 
depolarile eczaneler ve ıtriyat 
map;azalrında satılır. ...... _____ _ 

Biga mahkemei asliyesinden; lli
ganın karahamzalar köyünden 1316 

tevellütlü Ali Osman oğlu Halilin 

6 sene eve! sevk olunup bütün em

sali geldi~ halde avdet etmemiş ve 

hiç bir haber alınmamış oldup;undan 

gıiplij!;ine karar verilmcs!ni kamı 

Emine talep etmekle icra kılınmakta 
olnn tahkikatta köyü muhtarlıj!;iyle 

askerlik şubesinden gel· cevapta 

12(2/1339 tarihinde 17 ne fırkayı 

sevk Yc 2-3,'JO, 1340 tarihinde fir• 

rından sonra hayat mematı hakkında 
malılmat alınmadı~ı bildirilmiş oldu

j!;undan kanunu medeninin 82 nci 
maddesi mucibince hayat mematı 

hakkınd• malt\matı olanların 26 (J 

l 929 mıhine kadar hildinneleri için 
kc:·fı\cC ilftn nlunqr. 

;llUH4F.AZ,. KÖPE(;J 
Doğ ve ya kurt cinsinden bir 

muhafaza köpel';i satın alacaktır. 

Saımak isteyenlerin Fransızca ola

rak Beyoğlu postanesi post restant 

5 -YELKENCİ 
VAPUHLAHI 

KARA DE,'ilZ PO 'TASI 

VATAN 
vapuru Ç b 

8 Mayıs arşam a 
gü:ıLJ akşamı Sirkeci rıhtımın· 

dan hareketle doğru (Zongul 

dak:, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Gireson, Trabzonıı :urmen 

ve Rlzcyc gidecektir. 

lzınir sllr' al pos lası 
L:.~ ve İsmetpaşa vapıır 
ı2 Pazar gıınunden 

:\lavıs itibaren 

her Pazar günleri 
hafta saat 15 d 

Galata ~~~1~~ğ~lzmir 
hartket cd~cektir. 

Luks, birer, Jkişer, yntnklı 

hususi kamaralar vardır. ervis 

son derece milkemmel, fiatlar 

her hurnsta gayet mutedildir. 

Tal,,il:lt için irkecide yelken 

ci hanında kAin accntasına m[i· 

racaat. Tel. lstanbul 15 ı .'i 

ve Galııtada Merkez rılıtım 

hanında Celipidi ve 'rafilopati 

acantalığına ru.irncaat telefon 

Beyoğlu 854 . --------ıızl! 
• 

Yekta vapurları 
IlAnTil\ EKSPHl:S 

POSTASI 

1 "" "" 2 v;ıpuru ~la-
nOil U yisın 6 ıncı 

P t • günü akşamı s:ıat azar eSl 18 de Slrkecl nht· 
mınd:ın hareketle ( Akça Şehir, 
Alaplı , Ereyli, 7..onguld:ık, Bıırtın , 
Amasra , Kuruca Şile ve Cide ) 
iskelelerine azimet ve avdet eda 
cektir. 

Müracaat mahali Emin onu lzmir sokak 
nümera 20 Telefon: lstanbul 1399. 

~ e y rı ı e t aı n 
........ 111!11-11111!!"""111!111•• ferkez Acentası; Galata köprü 

başında . Beyoğlu 2362 Şube 

ıcentesı: Mahmudiye Hanı altıtda 
lstanbul 2740 

l J Ya lk si r' a 1 pos l ı ıı 
(1\Iarmara) vapuru 7 mayıs 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, Ayvalııta gidecek ve 
döniijte mezkôr iskelelerle bir· 
likte Altunolut;a uğrayacak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPORLARI 

Kara l)cniz Po ·tası 

vapuru 
7 ;\layıs 

HİLAL 
SALI 

günü n~mı Sirkeci rıhtımından 

hareketle ( Zonguldak, lnebolu, 

Gerze, , amsun, Ordu, Gireson, 

Tirebolu, Gurele \'akfıkeblr, 
Trabzon, iske lelerine azimet ve 
Fatsa ve Ünyeye oıtraprak a,·det 

edecektlr. Yük ve yolcu lçh Sir· 

keclde yeni handa 1 mımrolu 
acentesine müracaat. Telefon . 

lstanbul 3105 

NAiM VAPURLARI 

lzmir postası 
Seri, IUks ve muntazam olan 

ADNAN ı;f~~n 
6 inci P AZARTES1 

günn l 6 da Galata rıhtımından 'ıare· 
ketle ( lzmire) ve Çarşamba günü 
lzmirden lstanbula hareket eder. 

Galata Gtimrük karşısında Site 
Fransez hanında 12 numarlda Um,. 
mi ıcantılıjı;ına müracaat Telefon 
Beyoğlu : l 041 

UFUK 
BiÇKi DiKiŞ MEKTEBi 

llikiş bilen hanımlara 

ÜÇ VE ALTI AYDA 
~lııkasıar, hiç dikiş bilmeyenlere 

bir \e iki ;enede terzi diploması 
verir, diplomalar Maarif müdLr'.ıl· 
ğünden tasdik edilir. Usulü tedris 
asrın en son metodu üzeri.n(ldir. ,.ra~· 
radan talebe kabul edilir. Kayıt ve 
şerait için mektebe müracaat 
llevazıt Sabuncu Han s kak: • 'o 7 
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PAZARTESi 
6 MA YIS'l 929 

·reessOsü seneı aevrlyesl dün teslt 

Avrupadan dün avdet eclen Hariciye Veklllmlz Tevfik Rüştü bey müstakbllln arasında 

ı::ımııııw~~-·, EMtlK YE EYTlM unKur'' 
B u y u k 1 T"" k A . Si k . • ur nonım . r etı 

~tayyare pıvankos sermayesi: 20.000.000 Türklirası 
~ Ke ideler her ayın 11." ndedir Merkezi ~HKARA 
~ 
E 

-= === = == 

4. üncü keşide l l Mayıs 1929 dadır 

Büyük ikramiye: 
45,000 liradır 

== Ayrıca: 20.000 15,(00 12,00D 10.0:JJ liralık 
_ iltramlyeler \C 1C-OOO liralık bir mükafat. 

Şubeleri: ISTANBUL ve İZMiR 

i\levcut Ye inşa edilecek BİNALAR üzerine 
uzun ve kısa Yadeli ikrazat yapar. 

tasarruf sandığına en 
nıüsait fiıiz verir. 

·~-· -= Bu keşidede cem'an: 3,900 == 
'-m~ınilliıinıwmmım,;;ın.-l ··•a·•!i~::..~~0.~::!:.1::::~::~ 3972 

. - . -----
Enı~ak ve e~auı ~an~ası lstanbul 3ubesin~en: ~ı~tlr~zı\HI ısLA~f TiCARET BANJ,A-
E , r~m r:ı ı :\le\kii Bedeli icarı ,rnn isi 

l.i r:ı 
~O l\,ıdıkvı tinde ku;,!ilindc dere 1.:~narın,la .100 

n1aınu~tt..:milat ga;1ino 

llO Kdık.ı qııdc ku~dilindc \..ulıip v;azinıırn 40 

h:ıhçc .vlc e>ki Tiyatro a'r,a>1 aracında 15 metre mura:ılıaı 
kır kah·c-1 

<ı :aJatada kireç k:ıruda Erzurum hanı mu~ıcmilatın .1;;0 

JJn mı k:ıddemn merdiYen altı dye\·m <lıık~,An 

ı:nıl;\k H~ L\t.1m Ranka<ına ait balada m ıhar•cr cmYali•ı hircr 
~~nelik be idi i~ rı ;;emici .ııiyc ile muzaı edeye ~ kJrı:mı~tır: 

1 • \luza\,·dc muddcti 18 :\faııs <ı2ıı cıını.ırtc'i v;•. ~ııne 
kadar olup ihale cnuamcbi )C\ mi mczkt\rda ~a t fln altıda lLra 
ıl ,nacaktı•. 

:.! !kıl< ı '«•r ilk tak,iıi ir,ıleyi mutcakıp H<mck uzrc ıı;er 
11 'ık ~ı ı. ı ı ı k ıttc tcdile olunaçaktır. 

.1 \' ' \ c(k \'(' i~tra' ctrr, k :ırzıı 1 r 4 hı l .·.anlar ll hçc 
"f :•Lı r.m·; \C' l\t."'1 1 anka ı 1 tnrh ıl ,u' ine ın•.:~cant 

Cl28 ı.;.cnci:.İ iı;in hi cdarana n 0 lü tcrnettlİ (t:\ .i olunuvor. 
2 :crmayenin artın1ma. .. ı mlina~cht'tiylc \tni hı kaydolunur Beher 

his;e .'i heş liradır. 

3 \~adcJi te\·diat::ı scrıl'lik fi rıl) altı a~lık. ,,7 hc..;abı cariye (j 1,:i faiz 
verilir. \~eni pojıahane karşı,ındaki Banka mWüri)·ctinc n1:.ıracaat cdinl1.. 

1 ~!~dTiln~lc~nıi!ı~~~~r~~i9~!nil. j~~~~?~l~ür·o· 
1 

tinde '.!~ ki~i i.-uap eder. \lükcmmel \C lük<ı r . .\la ·ı<ın onuncu.Cuma 
~tinli tam saat ık ide hilmuzatcde <aula~aktır. (~alita r hıımınJa ~el:I· 

nik ~:ızinostı ınustccirine nıuraca.at. 

Evkaf müdürlüğünden: 
Schtade anlıarilc l'<küddr imaretinde mc,·ct;t mıbtamd lıakır 
• 1 

ye Jıurd.ı pırın· \ c tunç \ c ka~ık., lıafclak c talıılk ı;ibi sıı.r c.,ya 
ayrı a) rı rıu:.rn3 tdcyc yazcdilcrek mn) ıstn ·irmi doku1.ıır cıı ~ar
.3r.ılı:ı ı, ın.ı ~.ıc c. tıc,ıe ihalc~i k•a cdi'ce< inden talip Dfan:arın 

0 erniti nnl.ıınak tızrc her gıin lc\r.7.ırn idlırc ine \' ih:ılc ~trnu de 

" • ·_, ~ ı-~ ·.--.. .. 
Bin Söz 

Resim 

BeynclmTiel Posta ve telgraf kongrasına iştirak edecek olan 
mildir! umumi Rana Bey 

razarlıkla la~rika malzemesi mü~ayaası 
Ticarett ~alıriJe ınekte~i alisi ınü~af aat koınisJonu ri1asetin~en; 

Adet 
6 

50 
40 

\luhtelif kuturda k•ınak 
.\Ieıro tulinde muhtelif genişlikte ko<ele kaıı~ı 

\Tuhtelıf kuturda demir boru. 
li santimetre kutrunda demir şaft. Tuli 15 m. 

l O On metro ıulinde on beşlik potre!. 
bO :\1ubtdif kuturda \laşon. Rcdiksiyon. üç ığızl:. . , fi" 
\kkıep fabrika mı muka:zi baladıı cins 'c eb·adları aıuhirrer altı kalem eş\'& 12, 5, 929 Pazar ıı;ıiP.d fi 

on üçte pazarlılla mubayaa edilecektir. Taliplerin şarın:ınıcte ittilA lıusulü için her gün mektep müdüriyctiıı' :ılf" 
münaka<:ıya iştirak için de pazarlık tarihinden e\'d teminaıı mu\'akkat:rlmnı defterdarlık binasm<:la tic•ri ıııii' 
müesscsat muha<c\ıccilij\inc tc\ di ed•'rck alacaktın makbuz mukabilinde }C' m \'C '""' mezkurda mektepte 
ttşekitil muba,·aa komisyonu riya,ctine müracaatları. 

Orn1an ve arazii vakfiye müdür!üğünden; 
lsrirnnca \'akıl ormanlarının 1 Jayyartcpe mıntıka>ı ormanlarında 

irac edilecek nıc,·kiclen bir sene zarfında ( SoO) bin kilo k<imlir 
kat YC ih~:ıı.ı ~artn:ınıe!'i n1ucibincc- n"Hıyı~ın 2:l inci cumartesi ~unü 
><ıat on lıc,c kadar miiz.ıntll'\'c \':licdilıniidr. Taliplerin l<rnnlıul 

~:\'kal nnıdııriyltiııdc mnı:ın H' arazi idarc,inc müracaatları. 

* :;= * 
lr.c Adada Yaki Yakıf l.ııni!;OZ Ormanlarının J.ulrnli pedinc Ye 

.\ya pa\·lo~ kı,mmd:ı irac e<lilccck malıaldcn bir scııc zarfında \..at 
cdilrcck (7.'') lıiıı ka ıttır 1 a a;ı ile UiOO) lıin ki"n kiımur şartnamesi 

mlıcilıinc \l:ınsııı na scki.dnci Cumartesi p;ünıi saat on lıc~e kadar 
muzayccle\c \az t'llilmiıtir. Talirılcriıı lstaıılıul E\k:ıl nllthıriı etinde 
CJrnıitn 'c ~\ctrazi ida.rl'sicc nıunı~aatl:ırı. 

$ • 

K:ı,;ıın p.1ıada llcdrcddiıı nı:ılwllcsindc E, k:ıfa aiı arsanın lıe~yuz 

metro muralılıaı mahalli lı~ 'ene nıliddeılc kar.1 Yerilecej!;inden 
calip olanların .\layısın 2~ ııci cumartesi p;linıi saat ıın he~c k:ıd:ır 

vakıf orman ve arazi idar~,fnc ıniıracaat c\ lcınclcri 

Dr. Operatör ~ 
RİZA · E vER -

llasur memeleri. fi. tiil '",,f11 
jJuJll" 

makat hastalıklarıyle lı~ ~ 1 .ır: 
kadın rahatsızlıkları ' .• ,1,1 

tCLlj 
!ık en yeni uqıllcrlc .,,ı 

~:n1nı., 
oltıl'lıt. C'i*aloıtlıı. J 

" ;'\o. "'7 
•• sandııtı kar,ı-ımla ·% 

·nd•""· & ' 
Biga a-lfrc mch~cmc. ~afi<-' ., . 
Biganın \kgazı nı• .

1 
c'' 

1 aı e'l 
kııiak&ız 1 !:ılı! •>ğlu -nı .en< 
l la\'\'a l laııım koı.:ası ıkı 1 ı; ' 
kcndi-.ini \'cd~a iıı:nıindL' 1 · 'c;JL 1 l~ 

· firar ,ıs 
<mda kızı ile b r•~"p , 1 ;ı0gıın ~· 
mahalli ikameti mcchul '. 0.ı ~ ,crılrtl pı 
hoşannıalarına karar da ·~ ,,,ııı 
kınt!a u<ıılen açtıJtı d.-•. olÔ""- ı 

1 hl 'k .Jjfoıı; J!P rec c şeı- c casrı · c ddeclt ı_ ~ 

Çitli Maden Suyu 
. !Ja,·a.;ı .. ıfai\c::ii ve terkibatı kim ' ' 

\"C\ İ\'C~i elim lece • nıiiscllem olan 

dnn keyfiyetin hiray nnı rrôUlJ .. ıf" 
ve :1ü J <r..!<1 pcrıembe. ~Jı1111' n ı 
ı;ı tc istlc\'ap için da•tr 

4
,, t.ı.l 

fTl'}y· A fTl'RO 1 karar \crildi~i u>ıılıın 1 -'ıunur· 
ı, rt.ı J 1 . ·c 11;\Il tl ~· 

maddeleri mucı " 11 ' ~' 
VE SiNEMALAR . . Tic•ret rJ>'1 iııı-!!!!flllill!İiıiıiıııı!lıiııiıiııııiiııııılı-•ıil İstanbul fkın~ı . J{eıt'• 1 , · İııeşİııır (.'ııli '.\laden Sııyu,ımııı rne· 

nafii n i,I ımc lı:ıkkı olhapt•ki ;arr 
narn:. ... ı 'c\h~le Ye hı.:~ :;ene mlidllct· 
le müza\cdc\C ~ıbrılnııjlH. 

Taka mır eden bedel haddi ltl\ ık 
~örulür~c Bur!'a cncumeni d3imislncc 
28 .\la\ ıs 929 tarihine mü>adir Salı 
guoıi >aat Hı da ihalesi vapılacaltır. 
\luzaycd.\c i,tirak edecekler bedeli 
mlizavedenin ° .,7,5 ni;-;petinde temi 
natı mu\.1kbtc ita od cekkrdir. Ta· 
Jip olaııları:ı ;;artn•J'll~yi' glirınek ve 
pey '"·· etmek ,;,re lforla ~:nclimen 
kalrminc ınurac:ıat c~lemclcri it~n 

Ferah siııenıada · d Muflı• ı•" kemeıın en: ·tfi şirl« n 
·2 rırın 

( 'el.3ir Scfalıaıhatlıonelcri \C ~i· 
hırli nda aınca 

~lukenımcl urycte maline 15 tc 

ll~n 
7.'iOO adet kaput kapalı zarf 

usulile imal ettirilecektir. \! Jnaka<a 
ı 1 5 92'! Cumartesi ~ilnıi saat l 4 ıc 
1-ıauhulıfa gcdikpaşada Jaııdarm" 
lma!Atbancsinde icra edilecektir şart 
name imal; rhancdc ıevıi olıınıır tek 
lifnamenin tarzı inıl:ISı şmnamedc 

ve İbrahim zade LU 11a11ın 
Bahçe kapıda Celal b<.Y 03zaılS 

1 
V 

ralı ""'" n katında 43 ııuına dr• 5' ıJ > 
cut muhte1ifülcin5 ku!l • 

. ci pa .r 
!iye Mayısın 12 ın S ,_,. 

• 14 iiı:ıcU ') ... ~ 
e>1 Pazartcsı ve 11 b' •• ı · ·bare ıır ri saat o l'"estcn ıtı t'1 "' 

, ·~d·P ~ez• 
de fruht c c 1 - •li "' 

! ·rıa 1
"' ı ycvm ve t V ' ,...ı c 

m~sa be)· tin 


