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. Gece yarısı Ankara muhabirimizden aldığımız bir telgrafta hükiime- 1 dönümü Vf! yeni c.eza muhakemeleri usulü kanununun kabulü vesi/esile 
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BiZDE KOl\~:~STl~}~ r ··llllill!i~!l!li 
Gazetelerimizde komünist tevkifa- .._. --~~,...,;.._;,.:;:. 

~ndan Türkiye komünist fırkasm- • -- ~T'!"-· 
n, kOftlünist gençler birliğinden 

~dildiğini görenler, hakli olara~ 
l<lyıe düşünüyorlar: Acaba Türki
:•de ciddi ve esaslı bir komünist 

1
1ali~eti mi var? Acaba Türkün iç 

~lıııa~. ve iktisadi bünyesine uymıyan 
<>tııunistlik, burada yurüyor mu? · • 

1 liemen endişeleri tatmin için ın·ı -
1 :k olarak söyliyelim .ki, bu zer.1;..1c 

~1>.s1ı ve ciddi Jerı'ilecek bi; faali!)· 
:ı l'ürkiycde yoktur. fsitilen hadi
i~er münferit, ~ahsi teş~bbüslcrcfen • 
h rettir. Mühim olan., nokta·.~"" .kiı / 

0~ lı'.lezhebin bizde [yür?m~·man: ,-· 
'•arı Şey, yalnız hükilinetin- kuvvet • , 

~ı· te_dbirleri değildir: Halkın. aklı . lll•••ılil•••••••••••mlıııiİ 
ltı"llııı, bu mesleğin, amele ve köylü-
/'• bugünkü vaziyetin<lcn <\aha ~ 
1
.
1
1 bir refah vermiyecek olan pren-

'Pler; b'• · la b ı· d .. 

• · Dün Anlniradan av<tet eden darülfünun 
Haydarpaşa lstaslyonunda 

hey' eti 

;·rı·· ' ta ıı nıanıa r a ın e goz 
~de duruyo~. , , 

~i er memleketin bazı gençleri var • 
' 

ilmi ıstıla~lar ~a~tın~a~i son ~arar · tt"ı. hayatta umduklarrnİ bulamıya-
ı, ' Ucu bucağu bulunmıyan hayal-
):• kapılryorlar. Türkiyenin muay-
~ b' 1. ır kaç yerinde zaman zaman 

~diler.ini gösteren ve mıktarı bir 
İt. duzıneyi geçmiyen gençler işte 

ııc · ~'la Yı hayaliita kapılanlardır. Bu 
ıı.~daşlardan nefret etmek değil, 
~ a acımı1k lazımdır. Çünkü tut
' 4.ı .Yol, kendilerini de, müdafaa 
llc k ••tedikleri köylü ve ameleyi 
~i 'cfah;ı götürmekten çok ~nktır. 

•••••••• 

Tes~il e~ilen ilmi ıslılaMar armonize eoilecek, ~n 
~ususla lakülteler~eki tali komisyonlar 

azasının reyi alınacaktır .. 
ı;.13~eleri bu yola scvkedcn amil, va 
•Ctın , d " k , I J 

\ıf:tı· . ıcaplarından ogmuş, uv-

lslılahların lespili ne zamaır bi!ece~i 'imdiden labınin edilemez. ~İldı bır kanaat değildir. Belki da· 
~t: Ye hariçte işliyen hain tahri
)o]a taklarıdır. Zabıtamız bu yanlı~ 
ııı gırcnleri takip ettiği kadar a-
~. ta.hrikat ocaklarını da bulmağa 
~i,~ndürmeğe himmet etmelidir. 
lı)a'"' memlekette komünistlik tas
lıit nıar adi mukallitlerden başka 
~if !oy değildirler. Son günlerde tev 

OJu 
t;ı)t~ nan bu adamların şuraya, bu-
"ıtı . dağıttıkları beyannamelerin 

nın· 
>len h 1 okuyanlar onları tahrik e-
ı,,, ~!eti ruhiyeyi daha eyi anlar
lıı; h •ıtıieketimizin bugünkü reji-
1ihtira·kkındaki vukufsuslukları sa-

Cu, 
)JU vllıhuriyet idaremiz<: •işcİ, kö
)'n• ~·fakir halkın aleyhine yürü
'•ti 1•. rejim diyenlerde fikir se
~'f '1ıa 0 lmaz. Yeni idaremiz, en ı;e
~Gııı., "••ila bir halk idaresidir. Hii
'h t, büt" liy

3 
un işlerinde yalnız halkın 

ıtıuıheÇ!arından, halkın idaresinden 
G lrıdir, 

it trçeı, 
·Jakk·ı 'Umumi harp, en m-.kaddes 

~., ı er; d - . d' k' l ·~ti egıştır ı en es ı ana-
..,lad Yıktı, Sola doğru bir gidiş 
~llıid~· Bu gidiş halas yolu üzerin-

'" t ;nıa b~ Şt~ bunca çarpınmalardan 
·~ Ye h sabıt olmadı. Tecrübele. r-
U·• ad' . 'Ur- . ısclerdcn çıkan hakıkat o,,. . :Sır • 

ıı, 'ne; d memlektin kurtulması, 

'< 0tııkün~~ecede, iktisadi faaliyet ile 
~ .dii§en ~r .. Onun için vatandaşla
!' tıı, b' aııfe hayalata kapılmak 
ı~· ır dü . 1 ••tt zıye iktisadi kıymetle-
.\ııı "maktır 

llcd· «ika · · 
~ .. -ır. O-. rnısakı gözümüzün önün 
.""1ı" ·•da b; Un;611 .k ne sosyalistlik var, ne 
f,~ &id;, 

1 
var, ne de sola doğru •. , ,.. p k 

01 Var · a at her sınıfında re-
'lraı. ' ••rvet 

lıq " k var. Bunun neticesi 
ı 1 •1 ~ tııu~vveı ve itibar var. Bütün 
'ç. ·.zam b' )... lııı~ ır makine intizamı 
'"'lrt JOr B . • 

~ın ~•dir k' u >manlı çalışma sa-
tı;~ de tııü 1

' orada amele de; kö-
h..Ya1 reffehtir_ Yoksa komünis

aı1 •ay . 
•ıınde değil. .. 

MAHMUT 
Siirt meb'usu 

t• .......... +-
"'rb· ~ 

~ lleı ıstan-Vatihan 
• ~ro ıı:rııd 6 ( 
~il tno ' A.A.) - Katolik 
ı~1~1.~ıe :~zetesı Papalık ma
'ıqu 1 Plldaı konkordate aktı 

il !:irişi! nıükAlemelere ya
ecell;inl yazıyor. 

Fa~al 
. azami sür'alle ikmali ınusamnıen ve nıukarrerdiı· .. 

Darülfünun heyeti geldi 
Bir müddet evel Ankaraya giden Darülfünun heyeti dün-

kü Ankara Treni ile şehrimize avdet etmiştir. Darülfü
nun Emini Neşet ömer, Edebiyat fakültesi reisi köprülü 
Zade Fuat, Hukuk Fakültesi reisi Tahir, Fen fakültesi reisi 
Hüsnü Hamit, Tıp fakultesl reisi Süreyya Ali beylerden 
mürekkep olan heyet garda Darülfünun müderris ve mu
alllmlerl tarafından istikbal edllmlştlr. 

Darülfunun Emini ve Fakülte relslerl Ankarada yeni 
sene bütçesi ve ilmi ıstılah mes'elelerl ile meşgul olmuş
lardır. 

Neşet. Önıer B.ilı beyatıalı 
Darülfünun Emini Neşet Ömer bey kendisini Haydarpa

şad~ istikbal eden bir muharrlrlmlze şu lzahatl vermiştir: 
- Darülfünun 1929 bütçesi için Ankaraya gitmiştik 

Bütçe hakkında Maarif vekaletine :ıazım gelen izahatı 
verdik, ve fakülte reisleri de noktal nazarlarını blldlrdller. 

Bütçe vekalette tetkik edildikten sonra yakında ı'1ecllse 
sevkedllecektlr. 

Bütçede ladilllt yok 

yeni bütçede fakülteler için faldell ve lazım olan fasıllar 
ilave edilmekle beraber esaslı tadilat yoktur. Bütçe 

hemen hemen geçen senekinin aynıdır. 
Neşet Ömer Bey ilmi ıstılah komisyonunun faallyetl 

hakkında da şunları söylemiştir: 

Jstılalı komisyonu1111n faaliyeti 

Komisyonların şimdiye kadar tesbit ettikleri fişler tetkik edil
miştir. Şimdiye kadar tetkik edilmiş olan kısımların tevhldl 

ve ahengin temini için, tespit edllen kelimelerin komisyon tara
fından tekrar tetkikine !Uzum görülmüştür. Şimdiye kadar tespit 
edilen kelimeler tadil edilecek ve değlştlrllecek değildir. 

Istılahlar arnıonize edilecek 

Yalnız muhtelif ilimlerde ayrı ayrı manalar alan bazı kelime ve 
ıstılahlar armonize ve lstlllze edilecektir. Bunun için her 

fakülteye alt olan komisyon azasının re'yl alınacaktır. 
iımı ıstılahların hepsinin ne kadar zamanda ikmal edileceğini 

tahmin edemem, yalnız bu işin sur'atla ikmal edlmesl mukarrer ve 
musammemdlr. 

Ecnebi nıiiderrislerin ı•azlgeti 

Eser yazmayan ecnebi müderrislerin mukaveleleri tecdit edilme
yecekmiş? 

Mevcut olan ecnebi müderrisleri kendi sahalarına ait eserlerl 
vücude getlrildiklerl için şimdilik böyle bir mes'ele mevcut değildir .• 

lstilahları tespit eden komisyonlar vazifelerine devam 
etmektedirler. 

Hukuki ıstılalılar komisyonu 

Hukuki istilahlları tespit eden •Ev harfine kadar olalan ıstılahları 
tespit etmiştir. ıstılahlar aynı zamanda Ankaradada tespit edil

mekte ve fişler soııra mukabele edilmektedir. 

Ma~kenıe1e· verilectler ·Niçin pahalı? i 
Ticare~·~ahcdesı O O f B k H k Ticaret odasının , 

Türk-Ita1ga 

müzakeresi basladı oyçe ryan an. r yaptığı tetkikat 

. Anka;:;;;j;;iıim~za- nıenıurları almaısa : ına~- Avrupada bizim 

kereue iştirak ede- kenıeve ırerilece~ -~emle~etten pahalı 
, cek ltalyan marah- _L! .. _ . · -o~a!' Y!Yece_k şeyle~ 1 

' hası geldi, 1 Ecnebi Banka ve ~irkBller. rürk memur _ · ıhraç edıliyor : 1 . 

• irlll13Q3 "'!adılar Aurupaya 1~,{)()(),0oo ~ ı 1 
'\ a.~ıııda .\ııknrada b. a~Jayacak -·~ ·umurla glJnderilnılşllr-

ı ı k J ı HükOmetln kararına muğaylr 1 
o an .ur ıyc· ta yan tıcarct mu- olarak, Türk memur lstlhdamı • - Et fiatleri biraz .. j · 
ahedc,i miızakcratını ltalya na- hususunda garip bir· vaziyet . . • diişoıf!ktedlr · ' 1 · 
mına idare edecek vlan ltalyan alan Doyçe oryant baıtlı: i]e 
hcy'cti rcbi '.\ '(\' ô Kara' alli . diğer Ecnebi müesseseler hak-
şchimizc gelmiştir. kındakl tahkikat çok eıi~riiml- 1 

ltaly~ milli ıknsat nezareti yetil bir safhaya girmiştir. 
. mlıfctt~i umunıi'i , azif~ini gö- Doyçe oryıınt banktan tasar-
rcıı ;\I. K~ra,·ctli ı oı;tin .\nka- ruf bahaneslle çıkarılan Türkler 

raya harcht edecek.tir 
dOn Ticaret müdüriyetine müra· 
caalla uğradıkları haksızlığı an-

Hu seyahata ltalrnıı atc;eko- tatmışlar ve bankanın verdiği 
mcrsiyali :\1. Tunta~ıı da i~tirak memur listesindeki yanlışlıklara 

· edecektir. temas etmiştir. 
Ticaret nıuaht'd inin mtiıa- Bunun üzerine yapılan tah· 

kcratıııa ha~landıktan nra !tal- klkat neticesinde bankanın, bu 
yan .lıcy'ctinin diğ{'r .17.a<ı da Türk memurları kadro barlcln-
p;clccckrir. de bıraktığı halde çikaracaıtını 

iddia ettiği Ecnebi ve gayrı Tü 
rk anasırın h414 vazifeleri ıı:i-İskan isleri 

-==----' 
r>ürüzlü nOkta 
kaln11yat ak 
~-=---~~---

Yakında ikıtıal edilecek 
lzmit tcflişnq., 

umum rnüdürü 
l la~ı \ lchmet 
!ley, dıiıı VilAycu 
gelerek meşgul 

olmuştuı. l la.et 
Mehmet Bey, iz 
mitte 1.-.k~n i~lc 

rinin muntaı.:un ı' 

yürümekte oldu 
j!;unu söylemi \C: 

" - hkArı ,.c 

temlik muarııe 

latt vaktinde ik-
mal olunacaktır., 

;;ın donen 1:-k;ln 

demiştir. Hacı Mehmet Bey 
iskan umum mrldlirü lıir müddet 

daha burada kalacak, >Onra i\nbra
ya gidecektir. 

1 lacı \lehmet !ley, biloharc Kara-
deniz sahillcrindt'kİ vil4yctlcrc gide 
rek teıkikatta buluıı•cakttr. 

Edlrııede yarış ve güreş 
Edirne, 6 ( A.A ı Edirnede 

ilkbahar at koşuları muvaffaki· 
yelle icra edilmiştir. 

Dün ve bugün Edlrnede Kırk
pınar panayırı münasebetiyle 
Sarayiçlnde büyUk ve heyecanlı 
güreşler yapılmaktadır. Hima
ye! etfal menfaatına olan bu 
güreşler için meşhur pehlivan
lar celbedilmlştlr. --·· Mektepliler 

Müsabakası 
ikinci hafta 

ikinci haftanın en mühim 
haberine alt mektuplan il mayı
sa kadar kabul edeceglz. 

Üçüncü hafta 

l
,_4 __ , Mayıs Cumartesi 

gününden 

1 1 
Mayıs Cuma gU. 

10 nüne kadardır 
Bu müddet zarfında ga
zetemizde çıkan en mü
him haberi 200 keli-
meyi geçmemek üzre 
yazıp, müsabaka me
murluğuna gönderiniz! 

Birinci hııftııyıı aıl lıabcrdc 

3 ilncıllü.ilıl kazanan y11zı .J üncü 
salıifanıızdııdı. 

şında bulundurulduğu meydana 
çıkmıştır. Memleketimizde iş 

yaparak para kazanmasına ra· 
ğmen (182) memuru arasında 

18 Tnrka bile fazla ~lt 
ikide bir Türkler aleyhine ten
sikata teşebbüs eden bu müessi
sede Modyano isminde birinin 
bUtun akrabası yerleştirildlği 

gibi Türkçe tahrir muamelatı 

için de bir Yunanlı matmazel, 
daha llyakatlı Türk hanımla· 
rına tercih olumuştur. 

Tasarruf listesine ithal edl· 
len (4) Türkü derhal çıkaran 
banka, ayni listeye dahil gayrı 
Türkleri muvakkat 1 kaydile is
tihdama devem etmektedir. 

Bu meseleyi sür'at ve şid· 

detle takip etmesi icap eden 
lstenbul Ticaret müdüriyeti , 
ve Ecnebi şirketler komiserliği, 
dün alakadarların şikayetlerini 

de nazarı dikkate alarak ban
kadan gönderilen yanlış liste 
ile son vaziyet ara~ındakl şa· 

yanı dikkat farkı ve gayrı 

tabiiliği tespit etmişlerdir. Bu 
husustaki tahkikat raporuna 
istinaden yapılan tebliga rağmen 
banka haksızlığı tamir etmediği 
takdirde mesele mahkemeye 
intikal edecek ve her halde bu 
karışık v eziyetin ıslahı cihetine 
gidilecektir. Türk memur mik· 
tarını layık olduğu hadde iblağ 
etmemiş bulunan diğer Ecenebl 
banğa ve şirketlere de bu takl· 
batın teşmil edilmesi takarrür 
etmiştir. 
Fakat işin böyle ciddiyetle ta· 

kip edildiği ve behemhal Türk 
memur almak mecburiyetinde 
olduklarını anlayan bazı banka
lar şimdiden bir kısım Yunanlı 
adamların yerine Türk memur 
bulmağa teşebbüs etmiş ve bu 
hususda faaliyete geçtiklerini 
ticaret müdüriyetine bildirmiş

lerdir. Yakında bütun ecnebi 
müesseselerin bu bapta yola 
gelecekleri muhakkalc görül· 
mektedlr. 

Ticaret müdüriyeti henüz 
tahkıkatını bitirmediği için ketu
miyeti muhafaza etmektedir. 

!standart ovil kumpanyasını, 
Türklere dahra müşkllat çıkar
dığı söylenen Osklıdar acentesi 
olan Yunanlı Mihal Nikolopolos 
hakkındaki şikı\yetleı üzerine 
tahkikata başlanmıştır. 

Bulgari.~tanda affedilenler 
Sofya, 5 (A.A Ortodoks-

ların paskalyası mUnasebetlyle 
Kral Borls 303 mahkQmu affet
miştir. 

'rlc:aret odası havaylcl za
ı 

rurlye hakkında tetkikat 
. yapmaktadır. 

· T:RÜŞTU BEY Odanın tespit ettiğine gö
re, bazi yenecek maddelerin 

flatlerl Avrupada kinden ucuz Hariciye vekilimiz dün 
olup bunun teslrlle ihraç Ankaraya gitti 
edilmektedir. 

Bu meyanda (15) milyon 
yumurta gönderilmiştir. 

Zeytin yağı ihracatı da 

Mübadele komisyonun. 
dakl bitaraf Aza da cumı 

· gUnU gldlyorlar 

artmaktadır. Ticaret odası, Cenevre seyahatından avdet 
balık ihracatımızı da ehem- • eden Hariciye vekil! Tevfik 
mlytll olduğu kanaatindedir. Rüştü Bey dün akşam Ankara-

. ya hareket etmiş, Havdarpoşa 
Şehirde et fiatleri · istasyonunda merasimle te1yi 

Hayvan Borsası komiser- edilm'ştır. 
llğlnln izahatına göre, son Hariciye veklll şerefine diln 

1 Alman scfaretbanesinde husu~! 
giliJ.lerde zmlrden koyun bir öğle ziyafeti verilmiştir. 
milvaredatı artmış ve et fi- Müteakiben otele avdet eden Te· 
atlerl düşmeıte başlamlştır. . vllk Rüştü bey Macar, .\vusturyı 
Bu tenezzülün devam ede· Bulğar sefirlerinin ziyarelerirJ 
ceğl anlaşılmaktadır. on gün kabul etmiştir. Akşam beşte dl 

vali vekil! muhittin Bey Har&-
evel (140) kuruşa satılan clye vekilini ziyaret etmiştle 
Mezbaha kuzuları (120) Ha- Tevfik RUşttl Bey dün ,,\uh-
sır iskelesi malları (70) ku- tellt komisyon reisi fı\. Rivası:. 
ruşa inmiştir. da otelde ziyaret etmiştir. 

Koyun (125) kuruştur. Gün- An karaya davet edilen Mu:ıı 
de şehrimize (7000) kadar telit mübadele komisyonu reis 

ve bitaraf azası Cuma günü 
kuzu geliyor. lstanbul kasap- hareket edeceklerdir. Ankarada 
!arı şirketi umumlyesl dün yapılacak olan tçtlmalarır Türk 
toplanarak nizamnamesinde hey'etl ikinci murahhası Nebil 
bazı tadilat yapmıştır. Bey de iştirak edecektir. 

!m ......... ıiııııııi .......................... I ........ ... 

Tepedelenli 
Ali Paşa ile Vasi/iki 

1 Yazan: Ayhan 1 

Nereden geldiği belirsiz bir 
Dervişin Torunu olan Tepe • 
delenli All paşanın heyecanlı 
sergüzeştlerlnl yazmaya baş -
!ayacağız. 

30 sene Arnavutluğu kasıp 

kavuran Alt paşa : «Vasiliki» 
adlı çok güzel bir Rum kızına 

aşık idi. 
Yeni Tefrikamız 
Tepedelenll All paşa ile Va

slliklnin -vanya_ muhasara -
sındakl korkunç vazl)·etıerlni 

yaşatacaktır. 

--
Vasilik! hakikaten Ali paşa

nın hırlstlyan olmasına delalet 
etmiş, Paşanın adı: 

" Aleksandrosi ,, 
konulmuş muydu? 
Ali paşanın 
Son günleri .• Ali paşanın 30 

senede eğilmeyen başı nasıl 

hlle ile kesilmişti? 

Giizel Vasiliki: 
Ne oldu ? Hangi ellere geçti? 

9 l\/Iavıs Pcrsenıbe . ' 
-An paşa_ Vunan istiklaline •• 

sebepolmuş bir adamdır .Hatta günü "Milliyet,, Sll-
güzel -veslllki. nln işveıerine tunlarında başlt -
ddyanamıyarak hırlstlyan ol. 
duıtu bile sö)lcniyordıı. yacah ! 

... .... l!ililill&ilm:;:3llllıiii111mıı;ı:::::::ı;;;;;;:=::::::.::=::.:o•;::ı~ 



ı 

( , 

a 
1 

n 
sf 
G 

n 

J 

1 
r 
z 

. 
I 

1 

·ı 

! 

~~..---~~~~·~--------------, 

1\RI H TETKıKLERi 
~'1--~~~~~~~~~~~~ 

~ ' a~a ı kö~rüsünlln f ari~i 1 ....... ' 
Unka~anı kö~rüs" ne zaman Japıl~ı 1-AJakbash 

~arası alıııat isliyen a~ık göz 1 
Köprü ne zaman yan~ı 1 - Basköyle iynnsaray arasında yanan köprü 

var mıydı ? · Unka~aeı köprüsü kaç dela degişli 1 - Bir 111sra'lıt 
beyi! yüıüoden gavorlugnna büimedileo pa,a 1 

Un Kapanı köprOşO "Kara 
köy. kllprOsilodeo yedi Y•f 
ihtiyardır. 

l&taobı.lun Tilrklerio eline 
geçmesinden ( t 252-1836)seoeslne 
kadar Hali~ köprll yllzll görme
mişti. Yalnız Istaobul muha
sarasının son günlerinde Tilrk 
ordusunun geçmesine mahsus 
muvakkat bir köprO kurulmuş
tu. (t) 

Fetihden sonra tabii olarak 
halk bu çatına köprUden isti
fade edemedi. Karaköy ve eski 
gUmrllk tarafında olduğu gibi, 
Unkapan kıyılarından da ancak 
Pazar kayıklarlle karşıdan kar
şıya geçtle biliniyordu. 

1252 - 1832 ) scne,.lnde Un
kapenı ile tam karşılığında bu
lunan • Aıap kapı • arasına 

bir kllprll kurulması dUfllnUldtt. 
Bu köprUdeo • Tersane • nln 
istifade edeceği de anlaşıldı. 

KGprUye Fevzi Ahmet Paşa 
memur edlldl: Ahmet Pata 
• Derya kaptanlı~na • vekalet 
ediyordu. 

Ahmet Paşadan umuldu~o
dan ziyade istifade edildi. Kap

tan Paşa evvela köprUnUn resmi
ni Çizdirdi. KGprU Tahta ve 
dayanıklı kere,.teden yaptlacAk 
sallar llstUae oturdnlacakh. 

Salların yapılmuı çok sUr
medl. Birer ikişer getfrlllp yeril 
yerine konuldu , Aynca birbir
lerine bağlandı. 

Bu ff de bittikten ıonra Un
kapanı kOprUsOnOn uzunluğu 

hesap edildi: l(öprlloUn boyu: 
(600) zlraı geçecekti. 

Oenltlltfne ıellnea bu da 
hesaba kitaba uyğun dllfftrOl
mUştll. Genlfllk; yanyana iki 
araba llo iki yUklll beygir geçe
bilecek gibi olacakh. 

Bundan başka kGprUnOn iki 
yan tarafından blrfblrfne dokun
madan iki adam dahi ıeçeblle
ektl. 

BUton bu hesaplar yapılıp 

yak111tınldıktan onra Kaptan 
Paşa bUyDk kOçUk gemllerfo 
köprü alhndan kolaylıkla geçip 
gtcıebllmelerfni dllşUndll: 

l(llçUk gemiler için iki "göz. 
yaptırdı, BUyUk sennelere mah
sus "geçit yerleri. yaphrdı. Bu 
geçitler icabında kllprU memur
lan tarafından açılabilecekti. 

Fevzi Ahmet paşanın başarıp 
kolaylıkla yapa bildiği yenl 
köprll lstanbul için o zamana 
kadar gllrOlmUş şey değildi. 

KGprUnUn • ilk açılma ıunu • 
ahali, Vezirler, Paşalar ve Ule
ma •Azap kapısına. toplandılar. 

ikinci Mahmut köprUyD at 
Uzerfnde ıeçtl. Vezirler ve pa

falar ardından yaya yoruyorlardı. 
KöprUnUn her iki başında 

kınalı koçlar kesildi. Tersane-

(1) Ecnebi Tarihlere göre lstan
bot muhasarasında kurulın askeri 
köprü bir takım fuçuların biribirine 
hağlanaralc yapıldığını Ttirk mazbu
tatı da Kasım paşa ya indirilen gemi
lerin birbirlerine yanaştırılarak yapıl

dığını gösterir. 

[ Kllhyel J ia hrihi lelrihıı : 7Z 

• 

deki gemiler donadılmıştı. Bey
lik gemilerden toplar atılıyordu. 
Fevzi Ahmet Pafaya murassa 

bir kılıçla mUcevber kutu veril
di. Tersane takımından inşaatta 
çalışıp hizmeti gllrUlenlere de 
çil kuruşlar dağıldı. 

Gelip geçecek gemllero "ge
çitleri • açmak için memurlar 
tayin edilmek llzım geliyordu. 
Sık elden !Uzumu kadar memur 
bulunmakta gUçlUk çekilmedi. 

Bunlar, elbet aylık yıllık ala
caklardı. fakat bu paranın kar
şılığı yoktu. ÇAre olarak köp
rUden gelip geçenlerden "ayak 
bastı parası. alınmak dUşUnUl

dU. bu da uygunsuz gllrUldU: 
· Zinhar .. Kim eden bir akça 

alınmayarak halkın meccanen 
ıelip geçmesi ... 

l(arartaşh, Ahalinin • beleş
ten • geçebilmesi karan Uzeri
ne hemen Unkapan köprUsUn• 
• Hayratlye • 1tdı takıldı. 

MUlklye Nazın ( 2 ) Pertev 
Paşa köprllyo iki Tarih dllşUr
dO. bunlardan biri \!U idi : 

Alem bedihi söyledi 
ht/za sıratı müstekim I 

1252 
Vay efendim .. Senmisn Unkapan 
köprUaUne sırah mllsteklm dl
yen?I Hocafendller gGzle kat 
arasında ağızlarını açıp gözle
rini yumdular. 

Zavallı Petev Pata "Hayra
tiye. köpruıUne tarih söyleyip 
dUfOrerek "sırat kllprOsUne. 
benzettiğine de benetecetlne de 
pişman oldu glttl.(3) 

Halk, kllprDden bedava ıellp 
ıeçlyordu. Fakat gflnlln birinde 
bir açık ıoz türedi, Bu akıllı 

adamın adı "Kandilci Reşit. 
diye anılıyordu. 

Koca kandilci yanına iki ka
fadar depekçl alarak kGprO
nun iki ba111nı tutmuştu; 

Gelen ıeçen yUk beygirinden 
ayak bash parası toplıyordu. 
l(andllcl Reşid! lstanköye sOr
dOler. GözU açık değnekcllerln 
de kUrcğe konulmalarına karar 
verildi •• 

• • • 
Fevzi Ahmet Patanın yaphğı 

Unkapanı kllprUsü tam • yirmi 
yedi sene. olduğu hey'ette kal
dı. (1279-1862) senesi ReblUl
evel ayıoıu onaltıncı Perşembe 
gecesi bir yangın çıktı; 

Yangın köprDnUn "babUlceslr • 
tarafındaki kemerinden çıkmıştı. 
Gece ıaat alaturka yedi idi. 
Sabaha k&rfl herkesler uykuda 
idiler. köprü Ateş )lldı. Sert bir 
lodos ruzıarı esiyordu. Tulum
bacılar kGprüyD kurtarmağa mu
vaffak olamadılar. KllprUnUn 
yansı yandı. 

Hatta atef l(araklly köprUsU 

(2) Bizde ilk dahiliye nazın. 

Bizde mülkiye nazareti (1251-1831) 
zilkade ayının Jİrmi üçüacü gilnü 
tesis edilmiştir. Bundan evel sadaret 
kethüdalan bu işe bakarlardı. 

(3) uten bundan sonra da Edir
neye tayin edilmij çok geçmeden 
Edimede veflt etmiştir. 

TEMIRLENK 

MILLiYET SAlL 7 MAYIS 1929 

HARİÇfEN ALDIGIMIZ TELGIRAFLAR Ha er er 
Gene oiş! 

Amerika mürahası
nın begane.:ı 

bekleniyor 
Londra, 5 (A.A) - Daily 

Mail in Cenevre muhabiri bildi
riyor: M. Gibsonun bu günlerde 
bahri teslihatm tahdidi hakkinda 
yapacağı beyanata büyük bir 
a!Aka ile intizar edilmektedir. 
l\1umalleyhin bu beyanatında 

lngiliz-Amerikan ihtililının en 
ameli bir tarzda halli için Ame
rika hükOmeti tarafından yapılan 
son tekliflerden bahsetmesi muh
temeldir. Amerika hükt)metinin 
pek yakın bir zamanda yeni bir 
bahri konferansın içtimaa davet 
edilmesini tcklil etmek niyetinde 
olnıadıjl;ı ·vc İngiltere ile doğru· 
dan doğru) a miızakeratca bu 
lunmak ;uretile anlaşmaı;ı tercih 
eylediği zannolunuyor. 

Bahri teslihat kaldı 
Londra, 9 (A.A) - Cenevre· 

den Roytere bildiriliyor: Bu sa
bah bir celse aktctnıi~ olan 
tahdidi teslihnt komisyonu bahri 
teslihat meselesini tehire ve 
a!Akadar hükOmetler arasında 

ceryan edecek olan 01üzakere
lerin komisyonda müzakerat icra
sını muhik gösterecek derecede 
ilcrlemi~ olduğuna kanaat hasıl 

ettigi zaman ko01isyonu yeni bir 
içtimaa davet hususunda komis
yon reisine salAhiyeti kılmile 
verınege karar vrrmiştir. Bu ka
rarı iltizam eden Japon mürah
hası, hüktlmetin bir ltilAf zemini 
bulmak maksadile bahrt tııhdldi 

teslihat mes'elelerinln hey'eti 
mecmuası yeni bir tetkike arzet
meğe karar vermiş olduğunu 

söylemiştir. Lort Cushendun, 
mes'elenln kariben hallinden 
ümitvar olunabilecek bir noktaya 
varılmış olduğu, halbuki bundan 
bir kaç zaman evel endişeler 

tevlit eden bir vaziyet içerisin
de bulunduğunu beyan etmiştir. 

M. Gipson bir ltilAfin tahakkuk 
et01esine mani olacak her şeyi 

bertaraf etmek IOzumunda isara 
eyle~tlr. 

M. GRANDİNİN A VDETl 

Budapeşte, 6 (A.A.) - İta
lya hariciye müsteşarı M. Gran
di Romaya gitmiştir. 

••••••••••••••••• ••••••••••• 
ile Un kapan körUsO arasında 

bağlı bulunan gemilere de geçti. 
Tam (12) gemi yanıp kUl oldu. 
Hasköy ile Ayvansaray arasındll 

·yahudl köprUsU. diye bir köprü 
bulunduğu ve bu köprünün yan
dığı rivayetlerinin işte bu yan
ıından galat olduğu zannedilir! 

Un kapanı köprUsU yangının
dan sonra karakGye yeni bir 
köprü yapıldı. Eskisi de yana
nın yerine konuldu. 

49 sene sonra(1328-1912) bu 
gUnkU Karaköy köprUsü yapı

lınca Unkapanı Azapkapı arası 

tekrar mirasa kondu: 
Eski (67) y~ındakl köprU 

Unkapan1t geçlrildl.Haıa zaman 
zaman aşınmış delik deşik tah
talan Uzcrlnden ihtiyatla geçti
ğimiz Unkapaoı köprUsUnUn 
duba ve yenik tahtaları tam 
(84) yaşındadır. 

Ayhan 

•-pll~re~ 

intiba~ f aaliJeü 
Ka~ın ınünla~iplerin 

a~efü lazlafür 

Cunı~uriyetin yıl ~önümü vesilesile ~ükuıne'in meclise ver~im ıa ılıa 
• •Dr • -

Layıha kabahat fiillerinin af ve bir kısıoı 

Londra:s(A.'A)-Sö2 intihap ·I 
dairesine alt mUntablpler liste
sinde 8 milyon 185 bin 710 ka
dın ve 7 milyon 233 bin 928 er
kek mUntahip ismi görlllmekte-

hafif cürümlerin takibinin ve cezaları ıııı 
•nfazının teciline dairdir. 

Ankara, 6 (Milliyet) HllkOmet meclise mU-
hlm bir IAyıha tevdi etmiştir. Adliye encUmenlne 
havale edilen bu lllyıha cumhuriyetin llı\nının 
beşinci yıl dönümll ve yeni ceza muhakemeler! 
usulll kannnunun kabulU vesllesile kabahat flllle
rlnln af ve bır kısım hafif cUrUmlerln takibinin 
ve cezalarının infazının teciline dairdir. 

1 

her halde gavrı mevkuf olarak muhakemelerinin 
icrasından sonra mahkOm oldukları surette 
cezalarının çcktlrllmeyeceği ayrıca yazılmıştır. 

Bundan başka lıu tecilden istifade edenlerin r~; 
ledlklerl fiillere mahusus muayen murur. 

zaman mUddetlerl içinde ikinci bir cUrUm lşicc!il« 
teri surette haklarında her iki flillerlnden dolıı}1 

kanun hUkUmlerlnin tatbik slunacakı ve bUakl> 
biç bir cürUm işlemeyenlerin bu evr.lkl curoınJc
rl de işlememiş sayılacakları yeni ıayıbaY• 
yazılmıştır. 

dlr. Şu bale nazaran kadın mlln
tahlplerlnln adedi 951,782 fBz
ladır, 

Bol bol yağmur 
Eondr, 6 (A.A) - lngiltereoln 

bir çok yerlerinde Cumartesin
den beri yatmakta olan bol 
yağmurlar zerlyat için meş'um 
olacak bir kuraklık tehlikeslnl 
def etmiştir. 

Parlamento dağılıyor 
Londra, 6 ı A.A) Parlamen-

to 10 Mayısta dağılacakhr. 

Başvekilin nutku 
Londra, 5 ( A,A.) M. Bal-

dwln mllntehlplerine hitaben 
neşretmiş olduğu bir beyanna
mede hUkOmetin icraatından 

bahsetmlf ve 1924 tarihinde ya
pılan vultlerln ve bilhassa lşşiz
lljl;e ve vergilere müteallik 
bulunanlarının yerine getirilmiş 
olduğunu beyan etmiştir. 

/(eş/etti geldi 
Londra, (A. A.) - Kutup de

nizleri kAşifl sir Hubert Wllklns 
~lren cenubi l\utupta icra etmiş 
olduğu seyahatten Plymoutba 
avdet etmiştir. Bu seyahat es
nasında Wilklns 1200 mil tuıun
de meçhul sahiller, 20 ada, 2 
dar ve geniş boğaz kesfetmıştır. 
Mumalleyh cenup kutbuna Ey-
101 ayında avdet edecek ve bir 
tayyareye binerek Oraham top
ra~ ile Ross denizinin henUz 
keşfedllmemlt olan 2500 millik 
sahilini Jı:eşfedecektlr. 

--· ... ı~c;;;:ır-~ı ·-
A. ı ... -zada 

Örfi idare 
Berlln, 5 (A.A.) 1- Komil

nlstlerln çıkardıkları karga
şalıklar üzerine nan edilen 
örfi idarenin bugiln kaldırı
lacağı rtYayet olunuyor. 

Al111an istikrazı 
Bertin, 5 (A.A.) - Tedavül 

eden paranın altın karşılıtı 
kanuni haddin dunünde bu
lundutundan Alman hükQ
metl 500 milyon marklık bir 
istikraz akdine karar ver
miştir. 

BıR KONfERAS - Berlln, 
5 (A.A5 - Sabık Romanya 
hariciye nazırı ve hail hazır
da Romanyanın Londra se
firi M. Tltulesko bu gün 
buraya gelmiştir. Mumaileyh 
bu akşam Reichstagda (su• 
lhun kuvveti) hakkında bir 
konferans verecektir. 

/randa zelzele oluyor 
Tahran, 6 (A.A.) - Hora

sanda zelzele devam etmek· 
tedlr. 2 bin kişinin öldüğü 
rivayet ediliyor. 

Berlln, 6 (A.A.) - Tah
r andan Blldlrlllyor. lranın 
bilyük bir kısmını sarsmış 

olan zelzele binlerce kişinin 
ölfimilne ve hesapsız maddi 
hasarlara sebebiyet vermiş
tir. Ekserisi son derece şld
detll olmak üzere 12 hare
ket kaydedilmiştir. 

Evelki tecil kanunlarından istifade edenlerden 
tecil mUddetl içinde ikinci bir cUrUm lşlemls 
olanların bu musaadeden istifade eylemeler! ıa: 

yıhaya konulmuş olduğu gibi masumiyetleri lddl
asıle tecllden istifade etmek istemeyenlerin 

Yeni günırüt tarileleri ~at~ın~a ınulrtelit encümenin ınaz~ata~ı 
Nispetin yüzde 24 ve 25 derecesine kadar çıktığı görünüyor· 
Fakat bunun içinde evvelce gümrükte alınmakta olan ve yeni 

tarife çıkar çıkmaz kalkacak olan istihlak, inhisar 
ve saır vergiler dahildir 

Ankara, 6 (Milliyet)-Güm- cut bulunması tazım geleceğini niyet etmesini nıiiteakip kalk3· 

rük tarifeleri layıhasınr tetkik zaruri addeden encümenimiz cak olan istihlah, inhısar ve ,,ır 
eden iktisat ve maliye encümen- muamele resminden gayrı re- vcrgikrin dahil bulundukJarıCT'.· ~ 
lcrinden müteşekkil encümenin simler dahi dahil oldugu halde d r h · k~· 
hazırladıg-ı mazbata tabedilmek tarife nispeti vasati yüzde 24 iger taraftan nıuhteli '' dl 

metlerle y·apılacak olan ah tedir. Encümenin ( 100) büyük ila 25 nispetine çıkaran bu layı- d ~ 
sahife tutan mazbatası, mazba- hayı esas itibarile muvafık gör- tarifelerdeki tenzilAtı n~zarı 1 

. 

ta muharriri Mardin meb'usu müş, gerek tarife sistemi, gerek kata alırsak takdir! bulunan !:'U 
Ali Riza Bey tarafından tanzim ı se gümrük siyasetimiz hakkın- nLspet ı·asatlnin hiç bir zaııı~P 
olunmuştur. Mazbatada şu mü- da bazı mülahazatı derpiş ede- yüıde yirmi miktarını bufınar•· 

lmk d~ talaat ileri sürü e tedir: rek tadilen kabul una karar ver- cağı tahakkuk eder ki, şu ta1' .,, 
«Hükfunetin esbabi mucibe- miştir. de, netice itibarile mücavir ıııı~ 

sinde dehi beyan olunduğu vec- Yapılan tadilatta glJz lJniln- !etler derecesinde bir güınru 
hile harbı umuminin bir derece- de tululan noktalar ktİr 
ye kadar bahşettiği fırsattan bi- . .. . resmi istifa olunacak deme t ı 

M h ı b ta Bundan maada eski cari ı_: !istifade yapılmış olan 1332 ta- u te ıt encu~enın ~a.z a - 1• 
rifesinden beklenen gaye mez- sındA nlspeun tezyıdı hak- ler de mukayese edildikte cJJ; 
kfir harbm neticesi olarak bir , kında encümenin ileri sürdüğü 01işil tablosuna dııhll me~8el~ 
taraftan paramızın kuvvei işti- mülahaza aynen şöyledir: rusumundan tezyit değil, lı ·r 
raiyesinde vukubulan tenezzül, "Evvel emirde encilmenimiz bazı tenkisat olduğu, diger ~: 
diğe~. ~~raftan eş?:'a kiyme.tlerin yukarıda arzolunan tezayüt do- kısım eşya resimleri baklOP,.~ 
de gorulen tereffu dolayısıle el- 1 il h h lıl .., Jsc hiç bir ~·m yapı!ııı•(JJ!' 
d dil hatt h "kfun u· ııyıs e ayat pa a 16 .na ve ~ 

e e ememış, a u e ö ··w 
milliyece beş ve on iki misilleri doğrudan dogr~ya hal.kın gıd.a: g ru r. 
ihtasr suretile tatbike mecburi- sına olan dereceı şumulu ve tesırı Tezyit edilmiştir, denilebll~ 
yet hasıl olmuştur. Pek mah- üzerinde pek çok tevekkuf et - cekleJ ancak beş misil tabl()!ll Jı 
dut bir kısım Lozan muahede- miş, yapılan tadi!Atta da bu ci- dahil olanlardır ki bu da ikıl~~ 
sile tadil olunan bu misiller, het her daim göz önünden uzak- şerait itibarile henüz maı~ ( 
b!lhassa, hükfunetimizle ticaret lııştınlmamıştır. Filhakika nispe- inkişaf olmamış müstekll bır Je~· 
mukavelesi yapmamış olan mil- tin vehlei ul!da yüzde 24, 25 !etin anasırı iktisaniyesini 1'-e- ı 
!etlere karşı 8 ve 15 adedine çr- derecesine kadar çıkdığı görü- miye ve inkişaf ettirmek iste~~ 
karılmış olmasına rağmen eşya nüyorsa da işbu rakam dahilinde ce · z b h h 1 tatbik 
kiyınetlerinin her sene artması gı aman e me a . ıııi' 
ve tarife emsalinin ise bittabi evelce gümrükte alınmRkta olan çekinmeyeceği himaye sısıe 
paramızla kamyo arasında vu- ve bu lAyıhanın iktisabı kanu- nin bir neticesidir. ./ 
kubulan fark ve nispetr takıp e- •-•----------

dememesi yüzünden gene güm- Barem layıhası ,;• , 
rüklerden beklenen rusum kapi- ~,. , 
tilasyon zamanında Osmanlı hü Ankara., 6 ('.\1illlyet) - Bütçe encümeni dtiu gece ve btı~ lr 

kfımetinin eşya kıymetine naza- geç vakta kadar naliye vekilinin iştirakile içtima etmi~tir. ·ır ~· 
ran almakta olt:Jğunun bir, iki Barem hakkındaki tetkikat ancak Çar~1mba günü ikmal edin• ~ 
rakkam fazlasına çrkamamıştır. cektir. Encümen pahalılık zammının yerini tutacak bir tertip dtıi'' 
Halbuki Felemenk ve Danimar-
ka gibi nevüma serbestii müba- mektedir. / ~ 
dele sistemi takip eden bir kaç Celal Sahir Beyin evlenme merasirfl .,~ 
hükumet istisna edilirse diğerle Ankara 6 ( Milliyet) - iktisat vekaleti erkanından ı,;ı~~ 
rinin tatbik etmekte oldukları Hakkı beyin kerimesi Snim 1 lanımdendile meb·us Cc!Al ~l 
tarife nispetinin hiç bir vakit beyin evlenme merasimi bu gün icra edilmiştir. 
yüzde on altıdan aşaf.r degildir. /D~ 
Binaenaleyh ne mali ve ne de ik Meclis müzakeratı Türklge-BulgariS ,.ıı~ 
tisadi cepheden tatbiki şayanı Safya, 6 (A. A.) _ AvrU~..ı.~ 

l t t ·f · Ankara 6 (A.A.) - Büyük Mil- u ,,•• 
arzu o mayan mevcu an enın avdet etmekte o.lan Türkiye r;• ~~t~ · d. k d d - · · ·ı · !et meclisi bu gün reis vekili Refet ,, ,. .... 
şım ıye a ar egıştın memesı nkili Tevfik Rtiştü Beyle ' • cıtl'. 
L h d · b · beı·in riyasetinde toplanmıştır. Şu· r ozan mua e esme mer ut tı- nazın M. Boroff istasyonun 1 ,~ı" caret mukavelesi ahkamından rayı devlet kanunuıııın altıncı mad- mahsus dairesinde cer iki ın•~kırıi' 
olduğundan ve mukavelei mez- desinde muharrer ve memurinin terfi al~kıdar eden meseleler . h~1~1~~f ~ 
kfıre hükümlerinin meriyeti ise müddetine ait hükmü tecili hakkın- uzun müddet görüşmüşlerdir- ·.cor-
6 Agustos 929 tarihinde hitam daki fıkrai te!siriye kabul olunarak çok samimi va dostane olın°~ fi 
bulacağından inkişafı iktisadimi Perşembe gün!\ ıoplanılmak üzere Edlrnede at koşııl8h•' ~ 
zi müemmen bir tarifenin mev- lçtimaa nihayet Yerilmiştir. Edirne 6 (A.A.) Jlk b•

1
, ı•-ıl 

~!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!! f k ı·•I 
l T b- - · · yanşlan bu gOn muvaf a 1 

gelmeden onbeş sene eve e lenk kendisine mukavemet gös- tından masun kaldığından bah- ma huyunu bilmemezliğe gel- __/ 
d k .b. b. ak . eli edilmiştir. rizi zaptetmiş bulunuyor u. termeden teslim olanların şehir sediyorlar. me gı ı ır m sat takıp e 1- • , 1 , a _ ( 

Clavijonun anlattığı şeyler mü !eri hiç bir suretle tahrip ettir- Avrupalı seyyahlar ise bu şe- memiştir. Temirin inşaat namı- On senelikle t 

himdir. Bundan yalnız Asyanın memıştır. birleri birer harabe diye göste- ııa sadece insan kellelerinden Dr 1 
o asırda pek büyük olan şehir- Tahrip ediln yerlerde de u- riyorlar. Bunun sebebi şununla kuleler yaptırdığı söylenir. Bu- Tediyata b-;.Şıaıttlcı•'ıf• 
!erinin bir Avrupalı üzerinde mumi mahallerin yakılıp, yıkıl- daha ziyade Semerkantten uzak 1 na mukabil Bin bir gece masal- 1 0 e ' • 

Bunlardan biri olan Fra Ode 1 fusunu tahkik etmiştir. Onun hasıl ettiği intibaları değil, Te- mamasını emretmiştir. Cami- olan yerlerde, mesela cenubi larma bakarak Harunür Reşi- 1 ~10 ku~~şak ~~dar ::a;1~rı;~ ne 1320 tarihlerinde Tebriz se- bildirdiğine göre bu tarihte Te- mirin zaptetmiş olduğu böyle ler, medreseler, su cedvelleri, Rusyada, Anadoluya, Suryeye, din gayet sakin bir adam oldu- eramı , mute ·ar ın ı 
yahatınr anlatırken şehirden şö- brizin nüfusu 552000 idi. Bu bir şehri muhafaza ve idare hu- .mezarlıklar bu yakıp yıkılmak- cenubi lrana gidip geliyorlardı, 1- ğu zannedilir. Halbuki o da Te- 10 senelikleri 341 uoıuın ,el1 

1 bah eli "bioce Ye se yor: miktar gösteriyor ki şehrin se- susundaki kabiliyet ve iktidarı- tan istisna edilmiştir. Bu suret- Temirlenk ise buraların uğradı mirden daha az yakıp yıkıcı de- vazene kanunu mucı 
«Sizi temin ederim ki bu şe- kenesi eski zamanlara nispetle ru da anlıyoruz. Avrupa tarih- le yakılıp yıkılmış olan şehirle- ğr tahribatı tamir etmekle pek ğildi. liyorJu. ınirlt ,ı 

hir dünyanın en latif bir mem- gittikçe azalmıştır. Tebriz Sa- teri yalnız bir çok binaların ya- ri de yeniden yaptırmıştır. o kadar büyük bir fayda hisset- Bu eserde takip edilen mak- Bilahere gelen bir e f6> 
leketidir. Ticaret için en iyi bir markantten büyüktü. Tebrizin kılmış olduğunu söylüyorlar. İşte bundan dolayidır ki o za- miyordu. Bilakis buralarda ne sat Temirin hakiki hüviyetini rllmemcğe başlanmıştı· e ı'~ 
yerdir. Her aranan mal orada etrafı 25,000 adımdı. Halbuki Bu binaların ta~ıan, yangın ge- mantar Asyada seyahat etmiş kadar kıymetli şeyler buldu ise tanrtmağa çalışmaktır. t uıerlll 

~ vaki olan müracaa · re 
bol bol mevcuttur. Bu şehir o Semerkandin ancak 10 000 rad- çirdiklerine dair hiç bir alamet olan bir çok seyyahların bırak- bunları Semerkande nakletmiş- Clavi;o Tebrizi tasvir eder- 1 . · Bu etti ı 

d ·k l' d d' ki b ' bir emir ge mışur. . Jall ka ar han . u a e ı~ un.u. n desindeydi. göstermeksizin öylece bugün tıklan yazılarda çok kere ma- tir ken diyor ki: 1 o 
h kkmd l b'l d T 1 d h b ··k b. eveke tahsis cdi ınış drıer ·' a ·-· ~ ~ı~e .ne soy ense gor- Glavijonun seyahatı ı e uruyor. mur ve kalabalık şehirleden hah Temirlenk siyaseti icabı ola- « epe er en şe re uyu ır new ~ı· 
medıgınız ıçın ınanmazsmrz. Bu . . Temirlenk bir çok vsilelerle settiklerini görüyoruz. Halbu- rak huduttaki yerleri çorak bir su geliyor. Bu su bir çok cet- kuruş maaşlann 1 O se0ıuıı'" l 
iehirdeki hıristSyanların söyle- İs~:ınya kralın~ mabeyn~ısı bu muhafaza ve imar kabiliyet ki Temirin vefatından sonra ora çöl halinde bırakır, asıl imarat vellere taksim edilmiştir. Bu verilmesine devam ol~ 
diğine göre yalnız bu şehrin hü- ClavıJo nun Temırlenk nezdine ve meraknu göstermiştir. Yık- larda dolaşmış olanlar harabe- ve inşaatını imperatorluğunun cetveller sokakların kenarından Bu emrin yeni tahsl5 
kümdara temin etmekte olduğu elçi gittiğinden yukarılarda bah trrdığı, yaktırdığı bir şehrin ye- terden, yakılıp yıkılmış şehirler- dahilinde yapardı. geçer. Sokak çok muntazamdır. maaşlara şümulü yo~· tJ1 
,•aridat bütün Fransanın krala sedilmişti. Clavijo Tebrizi de zi niden inşası için hemen e- den basediyorlar. O zamanki Temirin mizaç ve seciyesi Şehirde cesim binalar vardır M. Herriot }ls.ı811fle<' 
verdıgi paradan daha çoktur.» yaret ettiği için Temirlenk dev- mir verdiği defatle görülmüş- Avrupalı seyyahlar, hakkında birçok şeyler söylenir ki bunların bir kaç kapısx bulu- ) _.. 

Lyon, 5 ( A.A ·ıı·ll'ıı 
Nihayet onyedinci asırdadır rinde bu şehrin ne vaziyette bu- tür. Temirin bu harekatını tet- Asyalı seyyahlar bu memle- ken onun bilhassa yıkıcı bir a- nur ve kapılarda da muhafızlar nun listesi belediye ınıı • 

'd coğrafyacr Chardain (Şar- lunduğunu çok iyi anlatıyor.Ga- kik ederken şunu düşilnmeli ki ketlerin nüfusu kalabalık oldu- dam olduğundan bahsedilir. durur. Bi!yük dükkSnJar va~dır 
· u akıo vık bıtmedi ka7.anmı ur. 
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kurak yerler 
8ura1a;d7:~az zira

atı yapılıyor ---Amerika üzümleri11i11 
Triyestede rakabeti 

ııı·l'tiyeste ticaret mümessili
e tı Istanbul ve ismir ticaret o
ti<laruıa birer rapor göndenniş-
r. 

k Su rapora göre Kaliforniya 
~tu Üzüm rekoltesi bu sene pek 
1' tcketlidir ve Amerikalılar bu 
";r tıc tııüstesna bir fark ile mal 
d zctıııeğe başlanuş olduklarm
lti~ §~al memleketleri şarkta
% ayı\erine taahhüdatı vakıla
ıli tazminen bazı yüzdeler te
h Ye ederek mukavelelerini fes
"Ylcınişlerdir. 

tı Su hal Hinterlanttaki alıcıla
~!Ve İzmir ihracatçılarımızı tem 
lltkede_ıı komisyon tacirlerini de 
111 tnıişkil bir vaziyete koymuş 

t 

~ri~este hinterlandı henüz 
ı-; "erıka üzümlerine pek alışma 
t;ı; olduğundan üzümlerimizin 
lıv 1 ~rı bu sukut hareketinde 
~ ltıf edilse bile yine epey sa-
~apabiliriz. 

I· ~ru incirlere gelince: onlar 
'"•~~~'tbe fiatlanru muhafaza et
l\i •'.ec.!! rler. Esasen bizim işlen 
0 :1,.1ncırlerimiz daha ziyade is
. r~k piyasasının kabiliyeti iş
'" YJesine tabi olup memaliki 
"ltt . 
itqlrıı nın rakabetine çok marur 
~r 

1 
~lar. Bu hususta umumi 

l'ııı.1aı.de olarak denilebilir ki 
~ti 't işlenmiş incirlerinin nevi
l\ıaıJ<tl1ıslanna münhasır bir 
tild· tr, nıümasilleri mevcut de
~ ~t. Piyasanın kabiliyeti var
le ~hr. Yoksa Yunan İtalyan 
~r İncirleri bulunsun bulun 

~y sa~lmaz, b~un. iç~n e~
'lıiz ~ l'nyestcde luks ıncırlen
~!ııı Uzerine icrayi muamele c
t,ı}t 'i unan incirleri le de işti-

u.ıe b" ~ ır zarar tasavvur etmek
l>ı. tlet 
'u~ • 

A.I{ YERLERDE YAZ 
!( ZERİYATI 

~tııa~tak rnıntakalarda her ih
~ıan karşı dereler ve nehirler 
ı~eti~da yazlık zeriyat faaliye

lie ~a eyor. Eskişehir Viliyetin 
~ tıılacak ekme faaliyeti için 
:·~thir Mebusları da meşgul 
· ~tadır. Ziraat Bankası da 
'·~\!susta müzaharet etmeğe 
''r bverın.iş, buralardaki göy-

~ra Unun için ikraz edeceği 
~r. llı.ıktannı da tespit etmiş

\' 
. ~lık . . . k' 

b "ıt- zenyat ıçın az va ıt 
a:,.~tır .. Ancak ekilme işleri 

~qııan Yırnıibeşine, nihayet 
~~ l.a~ar devam edebilir. 
'<lıı, k·· 0 turü ekilme anlel~yatı 
, t \re~l~~e.rin ves:ıiti ve Ikti
~~tifi ıl!ıgıne ait traktörlerin 
~ ~~lltl St•reti le a~ zamanda çok 
'lilıiıc ~~k saretile neticelen
. ~q sı kar:ırlaşmıştır. 
1~ ~Ut 1 
,~~dae~ e zeriyata Ankara 
tı<1t clc ~1 sulak ve dereli yer
. jlll suı aşlanacaktır. Bu yer
'ıııı1ı;ıt11rnası için santirfuj 

arı ısmarlanmıştır. 

Vilayette 
Yol narası ver

m yenle 
Yollarda Çalıştırılıyor 

Yol verglalnl vermlyenlerln 
bedenen çalışmalan için 

takibata başlanmıştır. Mnhase• 
bel hususiye Mlldllril Cemal bey 
Vilayetçe bu itin takibine me
mur edllmlttlr. 

Cem aJ bey, Maliye tahsil fU• 
beterine giderek yol vergilerini 
vermlyenlerin isimlerini bavt 
llstelerl polls merkezlerine glln· 
derlyorlar. 

Polis memnrlan bn adamlan 
balnyorlar ve gene para ver
mezlerse yollara gllndermeltte• 
ı:ir. Nafia mllbondlılerl de faa
l yete geçmltlerdlr. Kanlıca-Bey· 
koz yola yaptırılmaktadır. 

Em/Akl milliye l11lerl 

EmlAkl milliye umumt mUdllril 
Hakkı Bey, bugünler de feh· 

rlmlze gelecktlr. Hakkı Bey, bu
rada emlaki mtlllyeye alt bazı 
lı;lerl tetkik ile m~gul olacaktır. 

= 
Muhakemat mOdürO 

A nkarnya giden Defterdarlık 
mnbakemat mUdUrll Asım 

Bey gelmlı;tir. 

Evrakta hüllSB 

B azı devairden yazılan tahrl· 
rata bUllsası konmadığı gll· 

rUlerek bu husustıı aıaı..ıtarlara 

tepllgat yapılmıştır. 

Sui istimal 
İzmir Tütün inhisarı idaresinin yıp

rak tüıün ambarlarında yapılan sul 
istimale ait ıahkilm bitmiştir. 

Neticeye göre ambarda az amele 
lsdhdam edildiği halde fazla göste
rilmiş ve fazla ücret tahsil olunmuş
tur. 

Sabit olan sui i>ıimalden dolayı 

ambarlar Müdür Muavini Tahir bey 
mes'ul tutulmıktadır. 

Tahkikat evrakı inhisar L'mum 
Müdürlüğüne gönderilmişdr. 

Hamdi beg 
vıyanı büyük elçimiz Hamdi bey 

Afyon tarikile lzmire gltmişdr. 
Hamdi bey salı günü Triyeste tiri• 
kile Viyanıya gidecekdr. 

TiltOn mübayaası 
Voçada ve Menemen köylerinde 
r -tütün inhisar idaresi tarafından 
mübayao edilen ıiitünlerin tesellümü 
için icap eden memurlar Menemene 
gönderilmi0tir. Etrafta mübay•a edil
memiş tütün hemen hemen kalma
mıştır. Züra eHnde kalan tütünü in
hisar idaresi ambarına yatınnap;a mec
bur bulundıı~ından altı ay müddet
le bu tütünlerden ardıye alınmıya
caktır. 

İslatistih cedveilerl 

I• kti<at vekdleti memleketın zıra~ 
til'3J i, ıktisadi vazİ\'eU hakkında 

tanzim edilecek isıati>tik ccdvellcrine 
dair bir formül hazırlanmışt!r. Bu 
formülün hir >ureti vek,aletten Ticaret 
odasına gönderilmiştir. F'tırmüle güre 
vekalet isıati,ıikler:n muhtelif daire· 
!erden de!til bir k:ınaldan ~~km••ına 

taraftardır. Binaen aleyh iı.;t11:tis1ik ccd
vcllerinin h•zırlanm•<ı ticar;t od•
lınna havale edilmiştir 

Sinop kibrit fabrikası 

Sinop kibrit fabrı!;asının deniz cep
hesi yıkılmıştır. Dcmır çatıyı 

çökmemek için pavendelerlc tııtıur

muşlardır. Oeniı cephesi yıkıldıktan 

sonra fabrikanın vaziyeti tetkik 
olunacakıır. 

Tıbbt milsamere 
pazar ~nil GLl!hanenin onuncu 

miı<amtrci tıhbiyesi muallim 

forazi ismet beyin riya.<etinde 
içtima ederek bidayette Prtıfesör 

Bilin~ takdim edilmiş ve muma

ileyh tarafından şimiyoternpi 
hakkında kıymetli bir konferans 
ve aynca filim ve te~rihi mıı.ra 

zlyeye ait projeksiyonlar göste

rilmiştir. 
:\liiteakiben go:t. muavini Mu

zaffer İbrahim bey tarafından 

bir sadı esvet, cildiye muavini 
Hayrı bey tarahndan hususiyet 

gösteren bir firengi gomıı. Ha
riciye başınuavini Mustafa Şaban 

bey tarafından pankreasta kist 
ldatik, dahiliye muavini irfan 

bey tarafındıı.n poliserozit vaka
ları takdım edilmiş ve münaka

:ıata muallim Niyazi ismet, Ab
diıikadir, :"llurat, Nazım Şakfr 

bevlcr iştirak etmişler ve mü

sar- .reye 1 ıl/30 da nihayet ve-

Emanette -
Bir nevi taksi 
Emanet bu hususta 
tetkikata başladı -

Şehremaneti bir nevi taksi kul-
lanılması için tetkikata karar ver

miştir, Bunun için Emanet muavini 
Hamit beyin riyasednde bir komisyon 
teşkll edilecektir. lkdsaı müdürü 
Kemal Ömer beyin de dahil olacağı 
bu komisyona şoförler cemiyetindtn 
iki ki'i iştirak cdecekdr. 

Şoförlerin bir çoğu ay başından 

itibaren tatbiki icap eden ten:ı:llla 

hAIA hıbul etmemektedirler. Bu yüz
den dün de Seyrfüefer merke7.lne 
bir çok şiklyetler yapılmışıır. Bu 
lrabil şoförler tecziye edileceb."tir. Son 
vaziyetten şoförler memnun değildir. 
Dün bazı şoförler Emanete müracaat 
ederek bu hususta bir formül bulun· 
mısını istemişlerdir. 

Emanet borçları itililfı 

Şehremanetile Türkiye Milli bankası 
hamilleri arısında imza edılen 

ltilifnamenin tetkikine dün de mU
tahassıs komisyon tarafından devam 
olunmuştur. Tetkıkat bittiği takdirde 
yınn~,;i cemiyeti he1ediveye sevko1u· 
nacaktır. 

Çocuklar yurdu 

K lmseslz çalışkan çocuklar için 
Şehremaneti tJıralından Ayasofya 

medre<e<inde açılacak olan yurt 
bu hafta açılacaktır. Yurdun 
elektrik tesisatı bitmek üzeredir. Bu 
sena yurda 16 yaşına kadar olanlar
dan SO çocuk alınacaktır. 

Adalar eleklrlğl 
tsvlçre fabrikalarına mensup bir gu-

rup Ada elektrik tesisatı hisse se
netlerine iştirak etmek üzere müra
caatta bulunmuştur. Bu hususta Emin 
Ali beyle grup arasında mü1.akereye 
başlanmışllr. 

Kara liste! 
İzmir Borsası Hey'eti, örf, adet 

ve teamül haricinde, ve yahut mem
leketin ticari haysiyetini düşünml
yerek hareket edecek alın ıiiccarlar 

için bir "kara Uste,, teslıı edilmesine 
karar vermişdr. Keyfiyetin lkıısaı 
veklletince de ıasdilr:l için Ticaret 
Müdürlüğü tcşebbüsııta bulunul
muştur. 

Ticaret müdiiriüğü be Borsa hey'e
tinin kararını lüzumlu görmüş ve 
kararı ticaret vekAletine arıetmiştir. 

l lamburg Borsasında da böyle bir 
kara liste mevcuttur. 

Arpalarda bir şey yok 
~une böceği arpalarda 

tahribat yapamadı 
Bir kaç günden beridir ki Çu 

kur ova hasadı idrak etmiş bu
lıınuyor. Karataş havalisinde ar 
palar biçilmeğe başlandı. On gü 
ı:ıe kadar da umumi hasat baş
lıyacaktır. Sune başeresi arpa 
mahsulü üzerinde ancak yüzde 
üçcbeş nispetinde tahribat yapa 
bilmistir. 

Yalnız bazı ekinle.rde ender 
olarak akbıyık hastalığım tevlit 
eden haşerenin mevcudiyeti gö
rülmüştür. Bu haşere doğrudan 
doğruya başaklarda tahribat 
yapmayı1> saka girmekte, orada 
tahribat yaparak fidanı kurutup 
bldürmektedir. 

Bunun teda' isi ancak haşere
nin bulunduğu sapı alıp yakma
kla kahildir. 

Aksi takdirde haşere, tahriba 
trru yaptıktan sonra yine sapın 
içinden yere inip toprağa giz
lenmekte ve ertesi sene tekrar 
faaliyete başlamaktadır. 

Ekinlerin birdenbire yetişme 
sinde, bir kaç gündenberi devam 
etmekte olan şiddetli sıcaklar 
da amil olmuştur. 

Hububata arız olan suna mü
cadelesine gittikçe hummali bir 
faaliyetle devam edilmekte it
laf nisbeti de günden güne art
maktadır. Mersinde geçen hafta 
zarfında 4900 bu hafta 925 A
danada 1180 küsur okka haşere 
itlaf edilmiştir. 

Adli gede 

Talak hikayesi 

Saip B. namında biri
nin hikaye yüzünden 

açtığı dava 

Bir taıaıı. hlkayeal mUnasebe· 
ti ile Salp Bey namında bir zat 
alı.tam gazetelerinden biri aley• 
hine bir dava açmış ve başka 
bir dava ile tevhit edilerek Edlr
nede [rüyet edilen bu mubake· 
mode, blkAyeyl nctreden &azeto 
berıat etmlftl. 

Beraet kararını temyiz nak
zetmlf oldutundan 3 Docu ce· 
zada mahkemesi davanın tekrar 
rüyetine baflanmıttır. Salp Bey, 
bu talak hikayesinin bir aynının 
kendi başından geçtiğini, ismi 
adresi ve memuriyeti de hlka
yedeklne uygun olduğunu iddia 
etmektedir. Hikayenin mubarrl· 
rl ise mevzubahls zatı kasdet
medlğlnl, tanımadıtını, muha
yyel bir yazı yazdığını boyan 
ve nokta! nazarım müdafaa 
etmektedir. MDddeinln, :ıvuka 
tını hazır buludurması için mu
hakeme başka bir gllno bıra

kılmıştır. 

Birbirine saldıran iki katil 
mahkemede 

Bursalı Klzım ve Şileli Sadet
tin isminde iki azılı şerir 

Adliyede bir vak'a çıkarmışlar 
ve kolları kelepçeli &lltUrUJUr
ken eli erine gıçlrdlklerl keskin 
bir çivi ile birbirlerine saldır

mışlar, ayırmak isteyen )andar· 
malara da tecavüz de bulun
muşlardır. 

Her iki mabkQm da bu vak'a 
mllnasebelile 2 inci cen mahke
mesine verilmlşlerdlr. Çivi şerir
lerden birinin göğıllne batmış 

olduğundan muhakeme, raporun 
vüruduna talik edllmlştır. 

Casus Kasımın muhake
mesine bu giln devam 

ol unacalt 11 

Memleketin emnl7o~ıne müte
allik bazı esraı:ıı satmağa 

teş~bbllsle mazn11n .K,ffım Tev· 
flkln muhakemesine bH ıabah 
Atırcezada devam oluiiacaktır. 
Muhakemenin geçen l:cllseslnde 
Kasımın şahitlerden ev~I dinlen
mesini latedlğl ifadeleri lstlma 
olnnmu' ve kendisini yakalayan 
memurlann malOmatına mora· 
caat edilmişti. Bugon Polis er
kanından bazdan şahit olarak 
dinlenecektir. 

Haber aldığımıza göre casuı 
Kasım bugllnkU muhakeme cel· 
sesinde yeni bazı şahltlerln 

dinlenmesini talep edecek ve bu 
şahitlerln, kendisine atfedilen 
vesikaların kimler tarafından 

ve ne s11retle tedarik olunduk· 
lanndan malftmatdar bulund11k· 
tarını iddia edecektir. 

Maarifl!!.. 

jimnastik şenliği 

Onyedi mayısta yapı
lacak, Hazırlık devam 

ediyor 
On yedi Mayıs Cuma gttnU 

Taksim stadyomunda yopıla
cnk olan jimnastik şenlikleri 

için lhzarata devam edilmekte
dir. Terbiye! bedeniye kursu 
muallim ve talebeler! şenliklere 
iştirak edecek olan mektep ta· 
lebelerlnl hazırlamaktadırlar. 

Çocuk balzçeleri 
Maarif idaresi Emanetin de mua

vı·netile lstanbul ıarttfında muhtelif 
yerlerde çocuk bahçe1 •çmaga ka-
rar vennlştir. Bahçeler ııazirana ka
dar açılacaktır. Bu çocuk bahçeleri 
Aksaray, Fatih, Eylp, Kumkıpı Rami 
ve Topkapı ıaraflannda açılacaktır. 

Bunlarda sırf çocukların rağbeı ede
cel;i yiyecek ve içecek bulunduru
Jacı~ haftanın muayyen günlerinde 
şehir bandoşo çalacakıır. 

Askeri liselerde lmllhan 

Halıcıoğhı, Kuleli ve Maltepe u
kerl lisesinde 11 mayıstan itiba

ren imtihanları başlanacaktır. Konyadaki kurak sahasının 
sulanması için Nafiaca 50,000 .-----R---p--..--..... .._ 
liralık tahsisat verilmiştir. Ay- t\NKA A ALAS 
nca sarf edilecek 1 O bin lira ile- (ANKARA) 
de numüne çiftliğinde kanalları BUtun odalarda telefon, sK:ak 
ikmal olunacaktır. Iska sahasın- suyu, kalllrlferl vardır. Hususi 
da yeniden 13 kilometroluk bir banyolu ııpartmanlar. 
ka"al acılmıstrr. Odalann flatı: 6 - 8 - 10 ve 12 

tnevi civannd~ki 20 kadar liradır. Amerikan ban orkestra, 
menbeadan tesekküleden insu- erkek ve kadınlara mahsus 
vnndan i~tifanr enilmek üzre 20 perukar salonu, çamafırhane, ! 

1 

1 guaj, tenis, kütüphane, yataklı 
~:,~:~troluk bir kanal yapıla- t_. :.':~.!!'!J.Ek_e_t'..'!!!. '.'.~':'!.t~ığı. ~ 

Müteferri.k H. . Belediyelerin ticaret işleri 
Çocuk haftası Beledl11Pler evvelli umumi iktısat hayatın. 
lane kutularından tan:.. , sonra kar için ticaret ederler 

1 k Cari olan iktisat esaslanna g_llro belediyeler, ancak umumi men-
,200 lira Çl tı, faatlara taalluk eden sahalarda iktisat ışıetmclerlne giriyorlar. 

..... Şehir tramvaylan işletmek, şehir gazhanelerlnln, elektlrlkinln, 
müsamere hasılatı rıhtım ve limanının lfledllmelerlnl derubde etmek, modem beledi-

ne kad ? yelerln yaptıkları feylerdlr. Fakat tamim ederek deneblllrmlki, ar... b 
eledlyeler her umumi hizmet işletmesini derubdo edeblllrlert 

23 Nl~anda başlıyan çocuk 
haftası zarfında l limayel Etfal 

cemiyetine biıyiık varidat temin 

edileceği rahmin edilmekte idi. 

Henüz toplanan paranın yekônu 

tıı.mamen m~lı' · · ~,.lda be-

rıı.ber Istanhıı .. l' tu tevzi 

edilmiştir. l kr kııtıınun içinden 

2-3 lira çıkmaktadır. Bu itibarla 

bütün kutulardan ancak 1200 
lira toplanmışor. Cemiyet mül

hakata bir tamim göndererek 

kutuların bir an evel merkeze 

gönderilmesini bildirmiştir . 

Hafta zarfında, Gardenbarda 

verilen müsamerede 1.500 lira 
temin edilmi~tir. Bu para ile fakir 
çocuklara elbise dikilmektedir. 

Bu elbiseler bu hafta zarfında 
Saray burnunda merasimle tevzi 
edikcektir. 

927 senesinde ne kadar 
seyyah geldi? 

Şehrimize gelen >eyyahların 
mıkdarı bu stııe mahsus 

derecede tezayüt etmiştir. 

927 senesinde ecnebi yolcu

lar da dahil oldup;u halde şehri

mize 55 bin seyyah gelmiştir. 

Geçen sene ~adect seyyah va
puru ıle gden ı;eyyahların mik

darı 13,650 dir. Seyyah akını 
bu ay nihayetinde hitam bula
caktır. 

Marangozlann istedik/ 

Marangozlar cemiyeti, do~a-
macı dükkanı açmak husu

sunu cemiyet tarafından verile

cek ehliyet vesikasına tabi tutul

ması için hükumete miiracaat 

etmlşrir. 

Bir ecnebi şirket 

Bir Fransız sermayedar grubu, 
şehrimizde hanka açmak üz

re hükilmete müracaat etmiştir. 

işçiler cemiyetlere girecek 

D ün bazı işçiler Ticaret müdü
riyetine müracaat,la Esnaf ce

miyttlerine girmek mecburiye
tinde olup olmadıklQrını ögren
mek istemişlerdir. 

Kendilerine, san"at itibarile 
alakadar olduktan cemiyetlere 
girmeleri zaruri oldup;u bildiril

miştir. 

Teşekkür 
E n eski µ:a:t.cteci arkııdaşlan-

mızdan l\liınir beyin vefatını 

ttcsürl~ kaydetmi~tik. l\lüııir he
yin aiksinden aldığımız te~ekkür 

mektubunu a,·n en yazıyoruz. 

" Vukuu ·e ıtile kalblerimlz
de sönmez bir atq açan ailcmi

mizin babası l\lünir Beyin cena
zesinde a!Aka gösteren l\lathuat 
cemiyeti reisi Hakkı Tarık, l\lat
huat cemiyeti mı.idürü umumisi 
Ercüment Ekrem beylerle umum 
arkadaşlarına, s~yrisefain müdü

rü Sadullah beye, telgrafla ve 
bizzat tazivette bulunan hilcümle 
akraba ve. ahpaplara alenen te-

şekkür ederim 

• • • 
Istanbul matbuat memuru 

Şcmseccin Bey dün münür beyin 
evine giderek, Matbuat mudüri
yeti umumivesl namına be"yanı 
taziyet ttmiştir. 

4vdel 

Genç doktorlarımızdan ve kıy
metli sinir hastalıkları mii

tahassısiarından doktor Talat 
Tahir bey iki buçuk senedir te

tebbüat ve tetkik.atta bulunduğu 
Paristen dün avdet eylenıiştir. 

llayvan sergisi 

Hayvanatı Ehliye Sergisi 23-24 
mayısta homava Ziraat mekte

binde açılacaktır. 
Sergide ehli hayvanlar teşhir 

edilecek ve birinci, iklnciligl kaza· 
nanlann sahıplerine ikramiyeler ve
riltcektlr. 

Bu suale cevap vermek için fD kısa mülahazaya tuzum vardır. 
Belediyeler evvel& kir lçlıı mllteşebblsllk etmezler, evvela umumi 
tktisat hayatını tanzim, ıonra kar için ticaret yaparlar. Bir şehrin 
nakliyatı çok mUblmdlr;nakllyat ~ya flatına ve bayat pahalılığına 
tesir eder, bn lfl belediye Uzerlnı alablllr. Gaz. elektrik ve liman 
febrln )'Afama ahengine teılr eder, bn lflerldo belediye der11hde 
edeblllr. 

Fakat butanzlm lllzumuadea dolayı zaruri olıtrak lş&al olunan 
iktisadi mevkilerin mesela kazanç mabadlle tevsi edilmesi mu . 
vahk gornımoyor. Huıusl teşebbOeo bir cevlan sabası bırakılıyor. 

Eğer bu sahada blzı lktllsldl tezebzUbler oluna, mesela flat
ların artması &ibl, bu bal beledlyelerln derhal o aabaya girip 
müteşebbislik etmelerini istilzam etmez. Belki benUz kendisine 
bakir duran ve tanzim edllmetl bekllyen, mesela nakliye işi, pazeı 

mahalli küşadı &lbl tetebbQslerı girişir ve movcud teşebbUslerlni 
tensik eder. 

Belcdlyo te.ebbUslerlle efradın tctebbUslerlnln bacımlarını, 

vus'atlerlnl tayinde miyar fUdur: Belediye teşebbOslerl efrat 
teşebhUslerlnl tanzim içindir. 

Ağustos 1929 
Bu tarih millet lktisadımlZID tarihini ikiye blllUyor. Bu tarihe 

kadar batlılık içinde iktisat bayatı yaşamış olacağız. Bilakis bu 
tarihten sonra da tam bir iktisat lstlklallyetl başlayacaktır: Ma
lumdur ki gUmrllkler evelce kapltUlatyonların tesiri altında idi. 
sonra Lozan da bu tesir bertaraf oldu ve muvakkat bir zaman 
için şimdi içinde bulunduğumuz &llmrllk şeraiti cari oldu. 

Yeni devr, mllstaldl TUrk iktisadiyat devri yakında başla yor. 
Mili! lstlhsaıatımızı arttıracak olan ve bilhassa milli uuayımıze 

ayrı bir kllşaylş verecek olan bu yeni devirden TUrk hayatı çok 
kazanacaktır. 

lıtıhsalatımızı arttırmak için yeni gümrükler kafi himaye bab~ 
ediyorlar. mBte,eblılsler için faaliyet zemini müsaittir. Garbin 

m .. maıatı va mabsullerl mlllr mQdafamızla karşılanacaktır. lstlhsa
latımızın arttırılması için ve artan lstlbsaJatımızın aOrBmUnU temin 
için şimdiden tertibat almak zaruretindaylz. 

Dr. Nlzameddln 
••• 

Bu(Jdag gf'llyor un 
flatlerl düşilyor 

Son bir hafta zarhnda şehrimize 
(15,000) ton kadar bu&day gelmiş

dr. Dün vurut eden (35,000) çuval 
ecnebi unlar, piyasadaki mallardan 
daha ucuz olduğu için derhal tesirini 
göstenniş, ekmeklik un fiad 11,60 dan 
t 1, 1 O liraya düşmüştür. 

Zahire Borsası rei~ Murat Bey 
bugday ve un flıtlınuın düşmekte 
olduğunu, yerli mahsulden bir ay 
sonra bdfadeye bışlana.cağıııı, ecnebi 
memlekeılerden gelen bııjl;daylınn 

da borsa lahoratuannda tahlile tabi 
tutulması için dün tedbir alındığını 
söylemiştir. Son vaziyete göre ekmek 
flıtlarında yirmi para daha tenzile 
lmkiın husule geldiği anlaşılmışıır. 

Sigorta tarifesi 
Şirketlere yarın 

blldlrlle cek 

Geçenlerde Ankıraya gitmiş olan 
sig.ma t•rife komisvoou reisi 

müderris Zühtü bey dün şehrimize 

gelmiştir. 

Zühtü hey. veni t•rifenın ya.nn 
allkftdarlara tehlilt edilmesi muhtemel 
oldııP;unu sö\ !emiştir. 

Tadi/ı1t mutedil gbrll/Oyor 
Sigorta kumpanyalar, tarifede ya

pılan ıenzillu mutedil bulmaktadır. 

Türk mnteha,.ıs namzedi istih
dam eımiyen <i~orta kumpanı-alan 

arasında dün akşama kadar vazife· 
terini kanuna ıevfikan düzelınıiyen

lerin ecnebi mütehassıslannı yol 
verilmesi için tebligat yapılmı$ ve 
bu mıie<scselerden cezayı nakdi alın-

ması için listesi lkıisat nkAleune 
gönderilmi4dr. Namzet memurlar, iki 
ıene zarfındı müıehasaıs mevküne 
geçeceklerdir. 

...... !!!!!!!!!!! ...... 

Oda heg'etl toplandı 
Ticaret odası idare hey'etl dün top-

lanmıştır. Bu içtimada Rusyayı 

ihraç edilecek 1,400 ton odunun 

allkadar tüccara tevzii meselesi intaç 
edilmiş, Ticareı ve zahire borsasının 
yeni talimatnamesi ve bazı tacirlerin 
ıınıflan hakkında ıetlrikat yapılmış, 

hük~met tarafından satılacak demir· 
!erin kıymetini takdir komisyonuna 

oda namına A.zadan Sım Bey intihap 
olunmuştur. Odaya flcretlni vaktinde 
vermlyen ve kıyı hususunda geci
ken tacirlerin mazereıleri kat•ul 
olunmuştur. 

Pi/Hı fabrikası 
Bir ecnebi fabrikası şehrimizde bir 

plik fabrikası açmığa kar.r \er
miştir. Fabrika yalnız Türkiyenin 
deP;ll Mısır ve Balkanların da plAk 

ih ti ı acını ıemln edecekdr. 

Hava oyunu yapılıyor mu? 
Tcıret ,.e zahire bon;ısının vazi

fesini lfı edemediP;I hakkındaki 
neşriyat üzerine borsa er~anından 
bir zat demiştir ki; 

- Borsada hava oyunu yoktur. 
Piya<an uygun çıkmıyan buğday 
Hatları ayrıcı tahkikaı:ı tabi tutu
Irak ekmek narhını esas olan ced· 
veleidhal edilmemektedir Bütün 
ıiicçr.rl alış ve satış muamel~tı bor
Mnın kontrolu alıındodır. 

• • * 
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• • BUGÜ KÜ HAVA 
Dun hararet azami \! l. •>gırt 

' ı O derece ldl. Rtttgtr hafif ve 
İ mütehavvil olarak esmlştlr. Bul!"fln 
• >ıı 'a açık 'olacaktır. 

bir mevki İfpl ediyomıuı ... bütün 
milletler ondMı mistefit olmut ve 
oluyormtıf. . . kllııe ıeklinde aiııirU 

kalemlerin tizdlii ve Şekaptre 

müstesna bir mevki vermeğe matuf 
olan bu sö•ler, hedefine vaaıl olma
dı. Çünkü bin hır keain bil~lnden 
fazla bir şey ötretmedi; Şek•pirin 

büyüklüğü nerede ve hangi noktada 
t~cuıüm ettitini, biz Türklere,onun 
büyillı:lüfünden ne suretle istifade 
edebilecıitimiı:e göstermedi. 

FELEK Madem ki benimde orta,. çıkıp 

ta•imi müdafaa etmelditlm arzu edl 
llyorr, bunıı yapmadan eve!, mUoade 

Galiba unutuldu! edenenb. bir kerre prot•to çeı.en 

MILLIYJ:<.:T 

yapar? 
Şek.piri oalınıde oanlandınnalı: o 

lııadar gü9tl1r ki, memleketi olanİn
giherade bile ancak bir tek kadın o
nun kadın rolleriai oynayabiliyor. 
İngilizlerin bu mtişkülpesentliğl e
deblyatcılarımızı bir az uyandırmalı 
değil mi? Şekspirin noksan bir tarz 
da temsil edilen plyeıleri, ona kartı 
hürmet defi!, bilakis kıymeti edebi
yeıini tenzil etmek demektir. Ama 
denilecek iti, tam olsun, nokee.n ol
eun, biz de oereyana karıtalım ... fa
kat TUrk milletine onu anlatup eev
diımedlktan aonft na çıkar? 

SA1l 7 MAYIS 1929 

çe Stileymıniye ile berabere kalı.-. 

Sö ••• 

GALATASARAY ŞAMPİYON

LUOU ALABİLİR: 
Stileymaniyeye galip, Fenerbah

çeye mağlup olaa dahi "Bu takdirde 
Fenerbahçenin Be~lktaş ve ya Vefa 
ile berabere kalması lbımdır." Fe
nere yenilse ve Slileymaniye ile be
rabere kalsa d1.hi "Bu takdird Fene
ıin Vefa veya Beıı!ktata matlup ol
ması ve yahut her İirl•ile berabere 
kaln.aı lbımdır." - Fenerle bera
bere kalrp SUleyınaniyeye matlup 
olması da ayni !f'ydir.-

ması bizi bu fel~etten ku rta · 
nyor. Artık bundan sonrıı bizim 
de garp devletir• oldugu 

gibi vatanımı7. bu ı .. , a~larıyla 

örillecek, vatanın her tarafında 

trenin keskin düdüğü duvıılacak 

ve semalarımız onun dıııı ~ıarıyle 

kaplanacak! 

Kütü~ Hi~~YE 
fŞLER NASIL GlDiYOR? 

1 Şubat 1889 cığa yakalanıp öksünneğe t>aŞ· 
Bugün bizim Memduha ras- !adı. Bir hayli öksüriip, aksı!' 

geldim.Onun sporcu olacağı da- dıktan, bir hayli tükürdükteJI 
ha mektepten belliydi. Bakalor- sonra: 
yasını verdikten sonra, bisiklet - İşler berbat, dedi. Günler 
malzemesi komisyonculuğuna de geçtikçe, biraz daha berbat· 
başladı. !aşıyor. Ticaret çoluk çocuğUP 

- Nasılsın Memduh? dedim, elinde kaldı. Hangi ticarethaııe-
Cumhuriyet refikimiz bir saw.tm ielm Ileteıini gösdeft ııeçi

gü ıellik mOsabakası açtı. Üç reyim. İginde Şekıpirl tngillace ve 
aydan fazla oluyor ki her gfln ya Alınanoa tercem•iılde okuyabl
'ıir iki gtJıtl resmi basıyor. L4kln lıcalr, yaııılmıyoraanı bet altı kili 
galiba arkadaşımız karilerin talıınln ediyorum, ve bir beis g~irül
ihata kudretlerinin bir dertctıi maae onlara hitap edecefim. 

Blllralnlz lrl Şenpir, devrinin 

Bu mütalaaları sonra müsade edi
line, protesto sahiplerine acizane 
bir naıihat bir hemtire naıihatı ve
reyim. §ekapir hakkında lisım ge: 
len maltlmatı vermeden, yani tiyatro 
ttkniğinde gösterdifi inkıliptan pi
yeolerlni manaaından, karakterleri,n 
deki kuvvetten bahsetmeden, hatte 
Şekıplri hiç okumadan e'7el, yapıla
cak mühim bir şey vardır: o da ede
bi yatın incelik ve nezahetini, ihtiva 
ettiği edep kaldderlni öğrenmek ve 
bilmektir. 

OALATABARAY ve FENER· 
BAHÇENİN PUANLARI M08A
Vİ OLUR: 

Galatasaray Fenere mağlup, Sü1c
ymaniyey• galip ; Fenerde hem Be
şiktaş ve hem Vefayı yenerse; Ga
latasaray Fenere matlup, SUleyroa
niye ile beraber; Fener Beşiktaş ve
ye Vefa ile berabere kalına; Ga· 
latasaray Fener ve Süleymaniyeye 
mağlup, buna mukabil Fenerde Be
şiktaş veya Vefaya yenilir yahut ta 
her ikisile berabere kalırsa .•. 

Türk milletinin bu kadar az 
bir zamanda vatanını bu hale 
getirmesi ·rurk tarihinin sayfala
rına altın kalenıle yazılacak bir 
harlkadıc • Türk uml ve Türk 
iradesi önünde her ınanli kırar 

ve vatınını yük~eltmeğe elind~n 

geldiği kadar gayret eder!.. 

l!An 
Btga asliye mahkemesinden: 
Rtganın Semedell ktiyünden 13 

numaralı hanede 11116 tevellüdUyle 
mukayyet ve 9/~ ı !!'139 tarihinde 17 
inci fırkaya sevk 18/7/1339 tarihinde 
nakliye taburuna mal edilen Mehmet 
oll;lu Apturrahman askere gittltı;inden 

beri hayat ve memıtı meçhul olduj!;u 
köyü muhtarlığınca tasdik edllıni~ 

olduğundan kanunu medeninin :lncü 
maddesi mucebince mumaık f in ha 
yat ve memau hakkında malumatı 
olanların 3/9/ 1929 tarihine kadar 
bUdlrmeleri hu•usunda keyfiyet iltn 
olunur. 

iyi misin? ye gitsem karşıma bir alay ~o-
- Teşekkür ederim, iyiyim. cuk cıkıyor. Filvaki bana hlW 
- İşler nasıl gidiyor? Mem- nü muamele ediyorlar «gel J>8• 

nun musun? kalnn baba Memduh!» diye af• 
Memduh, henüz terlemeğe kamı ok!luyorlar. Ama iş go~j 

baıtlayan bıyıklarını büktü, su- ğe gelince ilınit yok. Onlar gı~ 
ratıru ekşitti: çoluk çocuk, benim gibi bıf 

- Eh! dedi, şöyle böyle... bunakla iş yapar nu? .. Bir bil'" 
Ve bir müddet sonra devam nağm sattığı mal alınır ını? .. • 

oldugunu ve bütan bunlarm maruf olan slrolaetildarlnden madut 
neticesinde rey verilmek hbllfl olmamakla beraber, insan ruhunun 
gelditini unuttu galiba ki hani nibayet•iz hieaiyatmı ve meylini i· 
harıl hemde merdiven iner gibi fade etmekte fevkalade dehaaı vardı . 
dörder dörder resim basıyor: Fakat her ne kadar sayılı dahilerden 
Batan bu gü ıellerin naJt/ biri de ol11a. "Strotford ou Avon" da 
içinden çıkacak bilmem ?/ doğan ve yalnız Londra ve havali-

Buz flatı 1 elni tanıyan bir insan ancak Anglo
Su:on aihnlyetile yazabilirdi: Mev-

Yedi para artmış. Vakıa •uları ttatyada, Danimarkada yahut 
ehemmiyetsiz. Lllkin mes'e/e Avnıpanın her hangi kÖ§eainde ge
böyle inhisar halinde olan çene geçıin, karakterleri tamamlle 
~eylerin //atını artırmaya alış- İnı\llzdir. Bunun için Almanlar, 11-
nıak hiç hoşa gitmez, Maluma/ sanlarının va mi.ıa9tarının karabeti 
7 para ufak ama yol otur/ itibarile, Şebplrl her milletten faz. 

Ölü ffüaegin Suat lHf/l la knramııltr ve benimıemltlerdir 
Halbuki ittin ırkına ınanıup olan 

Şekspir muhabbeti aldı y/1- Jl'ranaızlar, zwk ve harelerinin derin 
rada. "imza sahiplerinden M. S. ilk ve inceııtıne rağmen, onu anla· 
bey. "Akşam~ da (btRim blJyle makta gecikmltl•r ve tercemelcrl, 
şeyden haberim yok/) diyı im- bu güni<ii gUnde bile Almaniarınki
·cıyı kendi atmadıtını illln edl- nln kabına varamamıştır. 
vır. Vakıa imıayı kendi atma- İngiliz ırkına !itin Fran•ızlardan 
mış ama can cl/!er arkadaşla- daha uzak olan Ttirkler için ioc, ha· 

M C lihazırdaki zihniyet ve mütalaasız· 
rırıdan Tanburcu . . atmış. 1 " 1 ş k . d . . . ı,.nnız a e spır en ıstıfade et-
Bu tekzıp çıkınca M. C. hemen ek · '-"n d (T b"" ··d kk"k m ımKB. ııa ır a 11 mu e ı 

M. S. beye koşmuş, ı•e arala- ve erUdilerimiz müstesna.) Tema§<' 
rıııda hayatımız mümtaz bir mevkie yük

Ne yaptın yahu? Nedir 1 selüp te bizde de klasikler için ay-
tı tekzip? rıe;ı bir tiyatro olması ve onların e 

Beıı... Ben... Ben alma- serlerini, değerlerinden. tenzil etme 
dım ki/ den, terceme ve temsil kabiliyetim 

Ben senın yerine attım, 
fena mı ettim Şekspir gibi bir 
adamıtı taraftarı oldum! 

- Beıı Şekspiri seımeml 
- Ne zararı var! Koynuna 

girecek dej,'iil a I Sana gaven
dik te imza attık, iftira atma
dık ya! 

Şeklinde bir mulıavere geçmiş. 

göstermemi• mümkün olsa. ancak o 
T&man bu gibi piyealer diletrntelcri 

miz için oynanabilir Fakat bu kat'ı 

ş~raitin haricinde, Şekspir memle
ketimiıde hem faidesizdir, hem de 
san'at cereyanını durdurmak mahiye 
tini haizdir. 

Mesela alelade bir tema§a muhib-
Li için Hamlet neyi ifade eder? Ham 
!et kimdir? fstediğı nedir? Hissi· 

EFZAYiŞ SUAT 

Bir zafe geçen gan takılıyor
lardı: 

Ntrde ekmezlerse orada bi
liyorsun! Yaman adamsın vesse-
14nı. .. Yanılmıyorsam hemen batan 
cemlyttlerde ı1zasııı .. 

O al erek: 
- Öyle, dedi, ne yapalım, ille 

yazılacaksın diyorlar. Ben de ha· 
fır/arını kıramıyarak yazılıyorum. 

Muhavere bu kadarcıkla kal
madı, içluindın bir t<ınesi işi iyi
ce alaya d6*tll: 

Dllrı sllylliyorlardı , kadııı 

birli/ine de kaydolunmuşsuııuz. 
Başka birisi atıldı: 
- Agaval cemiyetine k(ttlbi 

umıırnt olmuşsun. 

Balıkçı cemiyelinı unutma
yın bey orada da ôzadır. 

Yavıış yavaş kızdı; fakat so
luk kan/ılı/tını da muhafazaya 
çalışarak: 

Şey dedl he11 bir yere da
ha yazıldım 

Hep birden sordıılar; 

- Nereye kuzum? 
l!imayei hayvana! cemlye-

tine .. 
Ve i/{Jve elli: 
~ Merak etmeyin ilk himaye

me alacaklarım siz olacaksınıı: ! ... 

Kulak misafiri 

GALATASARAY ŞAMPİYON
LUOU KAYBEDER: 
Eğer ~ner bundan sonraki üç 

maçı da kalanrraa. . . -ki bu hafta 
Galataaarayı yendiği takdirde diğer 
iki maçı kaybetmemesi ihtimali yüz
de doksan dokuzdur.-

GALATASARA YIN ŞAMPİY
ONLUÖUNU FARZEDERSEK: 

İkinoilik Fener ve Betiktaş, belki 
de diğer kulüpler araaında münui
ünfihdlr, zira bu takdirde Fener aı
gari 30 azami 25 puanı, Be,iktaşta 

asgari 19 nam! 23 puanı doldurabi
lir. 
FENERBAHÇENİN ŞAMPİY

ONLUÖUNU FARZEDERSEK: 
İkincilik kat'iyetle Galatasarayın· 

dır, zira bu takdirde Galatasarayın 

alacağı puan-Beşiktaşm azami 23 

puanına mukabil-asgari 24 dür. 
S. GALİP 

Mektepliler nıllsabakası 

Nafia programı 
Bu gün de ücüncülilltfi 

kazanan Kabataş lisesinden 
Recat Beyin yazısını koyu-
yoruz: 

Birinci h1>kuk dairesinden: 
Çenğel köyünde havuz başında 

23 numaralı hanede mukim ve Istan 
bulde yeni postahane karwusında ki
in Erzrum hanında 1 inci katda S 
numaralı ya.ı:ıhanede emlak ve mu
cevherat alım ve satım dellahğıile 

mu9teğıl iken 29 Kilnunevvel 927 ta 
rihinden itibaren ifllaına karar ve

rilmi olan komisyoncti Mehmet Nu· 
ri efendinin muamelitı ifliisıyeainin 

tetviri için ünyon sindiği intihabı 

zımnında esbabı matlubuu işbu 1929 

senesi Mayısının 14 ne müradif Salı 
günu saat 10 dan 16 ya kadar Istan
bulda Adliye dairesinde mahkemei 

'asliye birinci hukuk dairesinde ha-
zır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

etti: Bittabi işlerim berbat gidiyor. 
- Her hangi kapıya baş vur- Başını salladı: 

sam, hep aynı §ey ... karşnna - Ne yapayım, bekleyece-
hep, kendimden 20-30 yaş bü- ğnn. 30-40 sene daha bekleye' 
yük insanlar çıkıyor. . . Bana ceğnn. Hele onlann ca saç!~ 
hüsnü muamele ediyorlar, güler benimkiler gibi ağarsın, belki ıŞ 
yüz gösteriyorlar, ama •.. İşin görmem kabil olur! 
aması var; küçük hey! diyorlar SELAMİ tzzE'f 
bana. Aralarında konuıtuklan 
zaman: «Memduh çocuk!» di
yorlar, emniyet edemiyorlar
mıı. Neslimin, büyüyüp meyda
na çıkmasuu bekiiyeceğlm. Be
nim için, bundan evel iş görmek 
ihtimali yok!. .• 

l Mart 1909 

Bugün blzlm Memduha ra·s
geldim. 

- Nasılsın Memduh, der\im, 
iyi misin? 

- Fena değilim. Kara ciğe
rim biraz hastaydı ama, iyileşti. 

- İşler nasıl gidiyor? Mem
nun musun? 

- Hiç memnun değilim. Fe
rriı gidiyor, fena da gidecek, 
düzelmeyecek de ... 

- Neden sanki? ..• 

Kuru bir firçM ıııerl• 

- Canım neden deye soraca
kenıeainden: Teşebbüsatı bahriye ğma biraz düşünsene, Dostunla 
ile müştagil Fratelli Sara Anonim 

İstanbul ikinci Ticaret mah-

ye iç de alış veriş etme demiş
~irketinin ilanı iflisına ve m'salihi 

ler. Hepsiyle dostum. Bir çoğu 
iflisiyenin rilyet ve tesviyesi zımnın 
da azayı mahkemeden Ricai Galip mektep arkadaşlarım. Donumu 

Bundan b"" ene sonrak.l va- u b ab b ğl "lk · l" -.. beyin Jorj komiser ve avukat İsmail z er er a aml§IZ, ı gız ı 

ne konulacak Koll
noı diş aralarinda ko
lan y~mek arliklarını 
çıkarır. Tehlikeli mi· 
kropları imha eder, 
dit agrilanna, ditlerin 
çOıilmeılne, dit etleri· 
n i n hastalanmasına 
mani olur. lslimalln
den sonra saatlerce 
aııızda leziz ve lilif bir 
rayiha bırakıp eAziıı 
ıer!n olmasını lemin 
eder.Kolinosu tecrübe 
ediniı. bu ıecrObe ııe
tice.i olarak « agıımın 
ne kadar temiz oldıı
Aunu blssediyorum.ıdi· 

zlv. et, vatanın er tarnfının demir sıgarayı beraber "rmı·~·z · ber ha. Sıddik Sami ve Hilmi Riza bey- ıv vı • a-
a~larla örtülnıı,ı< hulunnıa;ı 'l\ir- ber mukaAfat almışız berabeı· ce " ' lcrin muvakkat sendik tayinlerine ' 
kiyenln kaç ~ı.iz seneden heri ve vaz.'iyet edilmesine ve evraku de· zada kalmışız. Gene de dostuz. 

KÔLVNOS 
Dıger taraftan \'. N. bey Ha-

uyudul(u uykudan uyanıp deY fatirinin celbine ve bu baptaki ka- Yazıhanelerine babamın evine 
Adımlarıyla ilerlemeğe başladı- rarın muvakkaten icrasına mahkeme- girer gibi giriyorum. Onlar da 
P;ınt gösteren en canlı bir nümıı- cc karar verilmiş olduğundan kanu· bana tam bir kardeş muamelesi 
nedir. Tiirk devleti ilk te<,ekku- namei ticaretin yüz yetmişinci mad ediyorlar. «Koca Memduh!» di 

yeti için bir erkek bir kadını ya se- Sipor ı 
!Ü d b ' l k d h" desi mucibince daimi sendlkleri in· yor ar. 

seııın Sııaf beye vercfit>i ceı•apta: bir haaırlık göstermeden de<>il alela - 11 en erı m a ar zaman ır • Ama ı"ş go""rmek hususuna ge 

DENTAL. CREAM 
Turktye için depozfterl: 

MAURICE FARAGGI 
ijeyoAI u, \'encdik ıokağl, 
lbrahim Pı'• apartımın• 

, " • tihap olunn.ak üzre eıhabı matlubun -
Siz ötasiinliz ama Şekspir de temaşa muhibbı. sahnedeki mü· Hangisi? rek tren hAtU y•pılamıyan ana lince b" pmağa imka' işbu doku•yüz yirmi dokuz senesi • ır şey ya n 

)'aşıyur ! Diyor. Hüseyin Sııat m<:ssil bile anlayamaz. Türk zihni· • • vatanda ~imdi bu beş on senelik Mayısının yirmi beşinci günü saat yok. Daha on, onbe§ sene bek-
lıcy bıınıı okuyunca. yeit iı;in bir erkek bir kadını ya ••· .ft! • / , J. kı~a hir zamanda bövle demir 14 raddelerinde mahkemenin iflas !emek lazım. Bütün bu eş dost 

Ölü iken 25 kişi ile hu- ver, yahut sevmez; fakat bu hi11iya- ~BmptyOn UH ağlarla iırUlme~ı her vatandaşın muamelatına mahsus odasına gelme- servet ya~ıp p~yasadan çekilsin 
tını her halile sözü, hareketi hatta d iftihar edeceği bir şeydir. leri llizumu ililn olunur. -lerde, yem nesılle ben bas başa Hanım Efendi, k ı• 

CU/11 edıyor/ar, ya diri olsan silkOtu ile belli eder. Hamietin Q . 8V8Sl kalayım. l ınumiyeıle l'arfümler, parla .•• ~ 
1 k · i k d ki ' d · Blıim ticaretimizin ilerlemesi pa,... r.:ar; iŞ seı• e ece er. emış. felyayı sevüp sevmediğini kim id- s t ı k 15 Nisan 1929 goz kanıajtırıcı ctıketleri ile r~ı~ 
[ 1 • ... ;. bey ise v N. beyin iddia- dia edebilir? Müvaz~nei akliyosinln Fenerbahçe, Galata- için yetiştirdiğimizi hıırice sat- a 1 1 Bugün bizim Memduha ras- dikkatinizi celbedcr Fık"t tıu 1 ·;~~~ 
" /ıi!afına Şckspirin Londra- tam olup olmadığına kim şehadet sarayla şampiyon- maktır Fakat ~imdiye kadar geldim. ise haki!.aıen giizel ve ııefi.' '' '; ~·· 
ılakı mezarırwı flçfüne konan eder? l k ki Tl!rkiytnln iç taref!arındıı yetişen T.:mlr llandırma deıniryrılü üze- _ Nasılsın Memc!ııh, dedim, için sizi ıc;hir eder. Şahsiyetlıı:~ıJI~· 
b. · ;:· b./ k ı Sonra bir yaz gecesi. rüyasında( O U maÇml m mahsuller o~ada "UrÜ"UP kalı· 1·yı· mı"sı"n? nlmser. 1 lnuıı içindir ki BOL ":,10~ /f sıne5ı 1 e 0Vamtyacal',· T I rinde ktrk&~IÇ k17.>Stnln yegine 1 
kadar ölli oldu/tunu söv/ıy· or! Midsummer Night's Dream kocası- kazanacak ? yordu, ııı.vallı köylti bunu satıı- - Teşekkür ederim, hapşu!. ittihaz ermiş oldup;ıı müte,·aı . .,,ıP' 

• J 1 · ı k • b"" .. eczanesi .<•tılıkıır. Talipler oradaki Parfıım . Benim J>arftimliın- 1
1
' .,,ıo 

Buna siz ne dersiniz ?! nın kıskanç ığı eserı 0 ara · uyu· · ı;•ı.ımrıy • Fcncrbabçe, mı yordu. hapçuuuu !. . Görilyorı;unya, u• ~ 
iti" bir mayiin tesiri altında kalan, Be,tlraı llıtbolcularına ıtt!lııl· sahibi ~emsettin beye müracaatları . nezleden halim harap. . . Topal baıka hiç bir ıe' il~vc <tme~<~01,n11 

· 
FELEK Çllnkü bir rnk vasıta yoktu. vormcm!şıir J'ui•ır Parfum0n 1""'/ 

-
------------ periler kraliçesi Titanya gö~ünU a- GALATAS ... >AY KAT'İY~TLE D kt'l f lıg-ı"m da romatı"zmadan Bron h ~I ""'" O bir tek kajtnısıyla ne kadar a ı ogra aranıyor · · ı uadm gözu··yle çar açma. ilk gördllğü nıahlQka a- ~AMPİYONDUR: A o.it kronık oldu, romatizma da Koşuııuzl. l(oşu11LI_·; .•• 
.11• i~ yapabilir? Orta mektebi mczunesi Ye meli ~ .. •" 

şık olur. O da eşek maskesini ta~•· Fenerbahçcyi ve Süleymaniyei ye- illet ok•'1 "' . .ıı l falbuki biz 0 zaman hariç- Kız liıyat mekttbi daktilograf Ş<· · (,"aknıai-çılarda çc~me s . ıvı· 
Memleketimizde yan bir •damdır. Bu ancak on altın- neroe; Fenerbahçeyi yeacr, Süley- hıdetnımesini hai7. genç bir hanım - İşler nasıl gidiyor? Mem- kuş ıüyü fabrikasındı yü7.il• k~: ıJI'' 

Cı asrın İ ngilı" z zihniyetini go'"steren maniye ile berabere kalırsa·, Slilıy- ten un ıretmp onu yiyorduk. nun musun~ k "k" il ondor .,p 

Ş k • ·ı· "' aranıyor, (Urta mektebi ) rumuzile · yastı ı ı ra. yorğan k~rol'" e spırcı ık bir farsıdır. O zaman hakkında fikri maniyeyi yener, Fonerbahçe ile be- Neden hariçten alalım, bil.im lstanbul yeni postahane 176 numerolu Memduh, sualime bir nefesde onbeı liradır. Kilo ile J25 p1ıılıl 
Şekispirin eserleri layemutmu .. ,. olmayan bir Türk, bu manıara kar- rabere kalırsa;, Fenorbahçeyi yener, yet~tirdlklerimlz çiırUsünt. posta kıııunı adresine tahriren müra· cevap vermek istiyormuş gibi ba9lar kuştüylerine mahsus leli 

cihan edebiyatında iBDJi pek yüksek ş11ında dudak bükmekten hafif& ne Süleymaniyeye yenilirse; Fenecbah- l"akııt bu vcsaitimlzin ço al- caat oluıınıısı. yut undu, fakat müthi bir gı- her enkte mevcuttur, ~· 

"Ml111yetc la ıdelıt telrlkaıı 50 1 hlikQmet konağına gitti. Vazi- 1 kadar gözünü kı~pmadan gün-1 kin cevaplar genç kızın kalbine 1 dal gibi kırılmaması için göz-1 manlarda erkeklerin ~ir3tı~'~ 

Köy hekimi 
Bürhan Cahlt 

feşinas bir devlet memuru &ibi düzü ve güneşle beraber dokto- birer kızgın demir gibi yapışı- !erini üstüne dilanişler di. yuna, suyuna gitı:nehİc 11ıır1~ 
raporu vardi, müddeiumumi ile ru bakled!. yor, acıtıyor, parçalıyordu. Ve Suat Naci ne ince ne, ok.- saman alevi gibi çabU cıııı"' 
konuştu, diğer birikmiş iilııri bi- Öyleye kadar sabursuzlukla o, kararsız düşünceli mağmum- şayıcı:, ne içli bir gençti. Onu çabuk: sCn.erler. _Tat1.'. 0rsııl'~ 
tirdi ve öyle yemeği sıralarında &~'· Yemek vakti Suat Naci du. Yemeg"i bir çoban gibi, yedi, böyle bir llaaırga haline geti- yazık değilıni ne ıizUluY ı,e'/ 

. H . . . nutkU ,,il' 
eve gitti. av ettiği zaman genç kız bır elbiselerini bayram nama:mıa rem, yüzünü ateşten çılı:mış bir atıçe nıne nın ·ri yBr , 

-- Doktor hey, dedi. Ben dün ormanına da oğrarruya cesaret Müddeiumumi onun gelemi- çiçek demeti gibi renk, koku, geç kalmış bir hamal gibi hoh- hakır gibi palazlayan, kavuran ya bir ıhlamur . teııı bU ıeıı;, 
~eceden beri eve oğramadnn. edemedi. yeceğini Leyli ya haber vermiş neşe i<;inde idi. O, meyustu, bit- laya, pohlaya giydi ve kapıyı carpıtan ne olmuştu. Genç ve tecriibesız lcı~ dill-ıe r 
Jandarma kumandanı söyliye- Ona öyle geldi ki Toaunıın ri ti. Genç kız bu ilk ayrılık gece- kindi ve bllhassa dUsünceii idi. haııın, sert bir eski zaman iç gü- Leylanm ecimiş birer kırat kinli ve endiıesiz .. s~:~ell t~t' 
~ekti ama unuttumu, unutmadı- caııını kabul etmek, çam ormanı- Elb' ·nı d ,,.. k k n ııırlan•.aua benzeyen go··z ya•- ken boğazını düğumJC.' ve rıı0 

Z h 1 sini Hatice nineyi lılrakmaına- ıııe11 e.ıııme • YI a · vayi gibi .rekti. Bastoniyle kal- -.., .. d ğ ld Me · · 
nı bilmem. a met o mazııa ge na gidip Emine yi görmekle ak- • stirler a ı ı · ~~ 

· · d' ·ı · d" mak için Leyli onun etrafında dırnnlan dög- en bir bekçi aibi lan gömleğini ıslatırken Suat · fi' 
erken bir oğrar biıı:ımkine ha- şamdan beri bu temiz yuvanın sına ragmen en ışe 1 e geçır ı. " N . . h r ah' vekkil Sustu. . bir bulı rıf 

r verinnisiniz? Biz hastalar içinde geçen macera bir daha a- Suat Naci nin vii<::udu onu ta bir gölge gibi dolaıtıyor koşuyor yi.lriidü gitti. acının a uıe ş ıt olan Ha- Suat Naci engın. ıılıt~ ~-
' 111 şose den gitnıiye mecburuz. yrılmamak ü:ı:re tekrar başlıya- Göztepe den buraya kadar bU- çalıf1yor, öteki abuıı ve sinirli, Genç adama ne olmuştu. Has- tice ııi11l ı;Lln gönnüı, fırtına- içinde hırçın, sini.rlı,d n disP'ııf 
Çavuşun bu saf ve masum ri- caktır. Ve daha sapa, daha kes- tün tehlikeleri unutturacalt bir tetsl11miye, çıkışmaya, hıralan- tam yidi, şahit olduğu vak'a si- laı· :ı .. tmış bir kadın sükune- akşama kadar daıre ~· Iİ çıı .1• 

ası Suat Nacı yı 0 kadar ezdi, tirme yollardan bir hırsız gihi, kuvvetle ı;;eWp getirmişti. Onun mıya hazırlanıyor, fakat patla- nirlerinemi dokunmuştu. Bu, tiyle onu teselli etti: serde çalıştı. Bu en~~1~rioİ ~f 
.ırap etti ki genç adam birşey bir kaçak gibi sine sine morke- yanında oldukca hiç birşey di.1- I mak, taşmak ıstiyen yanar dağ şiddet, bu milhlik çehre ne idi. - Hiç üzülme, sıkılma evla- mak içinde arasıra go bir iirlJi• 
.>ylemiye ml!ktedir olamadan ze döndü. şlinmiyor, ne yabancı muhitten bic menfeıı: bulamıyordu. Leyli Leyla bir fırtına gibi bir saat 1 drm c'edi. Erkeklerin bir zema- reten, vücuduna tatlı esııt e ı!' 
dece başını salladı. • Ş~mdi hayatında ilk defa cid- çekiniyor, ne b!Imed~ğ~ yerlerde 11~ enqitcliı tatlı, yu~uşak sual kadar gelip geçen genç adamın nı bir zemanlarına uymaz, kim me ile geçi.ip yayılan :rlleve' ııf!' 
Ve onun teınız vekarlı bakı·- dı bır mııııele karşısında kalmış nasd vakit geçıreceğinı di.lıünti- lenne kısa kın verdi. arkasından u:.:unuzadıya düşün-· bilır dışarda neye üzülmüş, sı- cl. kandırıcı mayh?Ş beY~:ı ~ 
rındaıı kurtulmak ister gibi gibi atır, ezici düşünceler için- yordu. Zevki, emeli genç adaın- - Cinayet olınutt1!ı ikisi a- dil. Düşünürken gayrı ihtiyari kılmıştır. İçini ferah tut, gelir hissediyor bu ganp 

0 
p.s 'rıı~· 

tını mahmuzladı. Kayboldu. de bunalıyordu. dı. .• Onun böyle velevki l:iddi ğırdı, vuifa rnilhimdl, mesuli- gözleri YBfBrdı. Ömründe hic;' geçer. Ağabeyinin huyunu, su- irtlfamda Emine. nı:rlillııvo19~ 
Tosunun ricasını daha bir ak Yüzünün şimdiye kadar ger- bir me gale yüzünden olsun bir yet vardf, gece uyumadım başnn kimseden böyle abus çehre. sert 1 yunu bilmiyor değilsin ya, me- muhtesem hayalı g f al~ tıl 

•m eve! jandarma kumandanı gin duran hatları kırışmıya, dai gece uzakta kalmaaı ona bu hic ağrıyor. muamele görmemişti. Suall - · lek gibi çocuktur, amma erkek- Hayatında ilk de a 11 ııı"~i< 
nutınadan yapmış, onun gele- ma neşe ve heycan ifade eden ra kasabanın mevklini, uzaklı- Bol ıu beklenen bir çeşmeden ne hiç bir zaman bu kadar lıa- likte kolaymı, hele doktorluk ... hıs v~ heyecanl~rclall ce ı.r 4' 

·niye-::eğini haber vennişti. Fa- kaşları çatılmıya başlamı~tı. ğmı ilk defa duyurdu. Ve Ha~ yutum yutum akan ve çerçöp, ıtln ve krea cevap almamıştı. Zaten söyledlya, insan her gün kadınla hütün hır ge rı ııf~ 
kat bütün geceyi çam ormanın- Elbise değişmek, temizlen- tice ninenin yandaki odada yat- mw:ahrefat ;olen su damlatan- Annesi. aileat onu b{r ipek bö- kan,hasta, dertli görürse ağzın- mişti. ve bu r:ece 

0 "8(1111,. 
•l.:ı r,cciren doktor dönilşte cam mek ihtiyacına raıs;men doğru r.ıasma rağmen genç kız sabaha na bendyett }lu eksik. kırrk, cir- cetf gibi btiytttmill!ler, bir ince dan bal akmazya ... Böyle 7.f'· 
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( F AYRST0N) ©T©M©BİL LASTİKLERİ 
rlntnn dDnyanın şöhret ve rağbetini atideki evsafı suyesinde kazanmıştır. 

Bükülmüş pamuk Bükülınüş Bükülmüş 
iplik iplik katları 

Beyoğlu ciheti bayileri: 
iaksim: Amerikan garMiJ, Levls Bek ve şeriki 
Taksim: Otomobilciler kooporadfi. 
Galata: K!irckçllerde Artın Donlkyın efendi 
Galata: Tophane Haeı Molla zade Mehmet bey. 
Ü~ktıdar: Şevrole acentası Sıhri bey. 

lstanbul ciheti ve umu11t trakya acentasl 
lrkeci: Nur Han altında Şevrole acentaı;ı 

M. Faik, A. Remzi ve şeriki beyler. 
Denizli: ClllO\' zade J,ml!i l F"ehml Bey 

Bükülmüş iplik Bezin lastik mah- Gum-dippet Bezin lastik mahlu-
katlnranın lulüne batırılma- denilen lüne batırıldıktan 

işte hu ameli ye ile 
ipliğin her ince nok· 
taları lastiğe karışa 
rak , bezin l~stik 
haline ıı;elmesini re· 
min eder. 

. teşekkülü dan evvelki hali hususiyeti sonraki hali 

Fayrston fabrikası tarafından meydana 
getirilmiş olan balon ve kamyon lastiklerinin 
·liğer lastiklere teveffuku, sırf Fayrston fabri
kasının icatgerdesi olan ve Gun1-dippet denilen 
inıtiyazlı bir sisten1 dahilinde bezlerin yukar
daki resinılerde gösterilen şekilde kauçuk 
mahhllüne batırılınış olnıasıdır. Bu ameliye 
bezleri lastik haline getirir ve bezlerin hare
retten bozulnıaınasını teınin eder. 

Ayrıca her bez tabakası 

dahilinde kauçuk bulundu
ğundan hararet kat'iyen da
hile geçemez. Buda binnetice 
lastiğe uzun bir hayatbahşe
der .. 

itte, DUnyanın her tarafında lmtlyazlı bulunan 
Gum-dlppet sistemi sayeslndedlrkl; arızalı 
yollarda FAYRSTON ıastı~ı kadar hiç bir ıastık 
tahammUI edemez. 

Yine bu sayededirki; DünyadaFAYRSTON 
lastiği kadar kuvvetli, dayanıkh ve mükem
mel hiç bir lllstik yoktur. 

Taşra acentelikleri: 
Ankara: ford 11ctmtuı Koç zııde Vehbi ve şeriki beyler 

Ankara: Şev role acentası .\ . Avni bey 

Ankara: Bankalar caddesinde :\lehmet Reşit bey 

Konya: Glızel zwde Rifat bey 
F.!kişehir: A!Aiyeli zade J !asan bey 

Balıkesir: Diyunu umumiye l laııındıı 1 lo~ör 1 J(j,eyln efendi 

Bursa: Posta müteahhidi l lacı Recep zade :\lelımet Feyzi bey 

Edremit: Benzinci 1 Ja saıı bey 

lzmlr: Bi.ıyıllı: Salepçi oğlu hanındı M. Bedreddin A. Edhem beylerj 
Aydın : Muharrem Çavuş 
Muğla: lstanbul Pazarı sahibi Ahmet Hamdi bey 
Bandırma: Kont .\hmet bey 
Kastanıoni: Şevrole acentası kısıp zade lsmıll efendi 
Samsun: f. ]. Hohştraser ve şürekası 

." " h .4 
Clr~-on : 

... 
Trabzon: • " .. " 
Erzurum: " .. .. " 

:\{ersin: Tarsus, \dana, Ceyhan 
~iğde, l11tı kı~la, faeyli, Karaman 
ve Seldkc ıı nnır ı acen rası f 

Ford ıccntası Salt .\rif 
ve Salt Ömer bevler ı 

c . .>.yıntap, !\far~. :\J:ırdln 
Diyarıbeklr, l\lalntya 
L'.r(a umum accntası f 

Sevrole ıcenruı Müftü 
Zade l\Iehmet Hayrı Ali Veli 
Mehmet .\il beyler 
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Soldan sağa: 

1- ( :arhın ak<! ( 41 Göz nuru (3) 
2 At yavrusu (3) isim (2) 

:'\ota (2) 
3- Sarfiyat (6 
4 Kuvctli surçmck (6' 

• 

-ııl.. • o\lmcccmizin 
halledllml~ şekli 

Yukarda• a,aıı:ı : 

1 Jn,an eti yıyen (6) 
!! Suriyede bir tehir (3) 
3 \'urıidiıjl;limiıl aza (4 \liıa-

tesna (3 ) 

FLİDA 
filf!tl/f ltWKAJIQl6 
lllLUt'IUlt IU.Jl.AATI 
llllllV rt ITtAf U1' 
IU T/(11 UIU llt'l'lll 
IOKQJU ur/FJJ/li 

11111 H /)f Po JI/ 
lAıtÇEKAPI 

"AWt ECZA /lffO 

hariciye nezareti ve Türi-.iyc 

4 Ba,ıt ( 4) 
.~- Çogun ak<I (2 J \'apraı;a sa- 5 - Yatılacak ver (7) 

nlm•1 pirinç- (5) 6 - Katre (5) id.ı (2) 

şehbenderliR!nce resmen tasdik 

edilmiştir. San'at ve rekabet 

Aleminde dahi en yüksek mev

kii şahadetnamelerle ihraz etmiş

tir. Çünkü yarı yarıya daha 

urnz ve tesiri yüzde yüzdür. 

Şi~esi 50, tenekesi 75, ve pom

pası 75 kuruştur. Markasına 

dikkat Hasan Ecza deposu. 
6 Göz reuR> (3) Uzak nidası 

'~- 7 Uudak (J) Cet (:3) 

7 ı.lak (3) ;\lcn <ıp (3) 8 Azımızdan biri (2) Adım 
8 Suuri ' 4) olduıen ~5ı lllıııı. 
Q l\n\ nların kesilditi yer (7) ıı Yol (3) Tembel (4) 1\ 1\ -ıJ 

IŞehremaneti iliinla~TK~::~n~en~~~~~::!e :: 1 EM v ALI MET R u K E 1LANAT1 1 
lııimmııammm••••mııııil yliı Çeşme caddesınde 134 numaralı ·-~•a••••••••••••••••••• .. •••••••1!'!"•--~~~~~-

(l 11 ı_, h dukka"n mağazada kunduracılık la icrayi ti- 'emıi ı'vlıhallesi Sokı~ı No ' evı Kıymeti mubammenesl lira 0a i lıı. 11ane ve ull caret etmekte iken 17 Nisan 929 da l\~dıköy Caferaı;a Hademalu 4 Maa dükkin kagir Panayırcıyan apartmanı 12,500 sekiz taksine 

Şehrenıanetinden ; 

Snltanahınette Nakil

bent mahalle ve cad-

de;inde 39-45 47-4ı:ı nu

maralı hane ile Yeni
cami de Çelebi oğlu 
Alaettin mahallesinin 

Yeni cami avlusunda 

103 yeni M> eski nunıaralı 
dükkAn satılmak için 

kapalı zarfla müzaye

deye konuln1uştur. 
Talipl...ın şartname almalı için 

her gün Levazım müdlirlilğünı ııeJ
meleri ve teklif mektuplannı da ihale 
giinil olan 29 Mayıs çarşamba giioil 
saat on beşe kadar mezkQr müdör
lilge vermeleri 

••• 
Kiralık dükkanlar: 
Şehremanetinden Sebze ha-

linde 34 ve 36 numaralı dük-
Unlar IOf.5 lirada, 7 numaralı 

dükkan 1 O lirada 4 numaralı 

diikkan 9-6 lirada talibi üzerin
dedır. ihale muddeti 14 mayıs 

salı gunüne kadar temdit edildi
ğinden arturmak istiyenlerin o 
gün ı;aat on b<:~e kadar levazım 
mudurlüğune gdmdcri 

••• 

iflasına hükmolunmuş olan kundura Möştemi!Au; 7--€min katiyle altı kattın ibaret ve dön dairei havi ve taraça kısmile beraber tabnnda bir bap 
cı Astik Vartanyan efendinin husu- dükkanı mOştemildlr. Birinci dairesi ilç oda bir muıbak hlr balA 2, 3, 4 üncü daireleri dorder oda birer muıbak 
satı iflasiyesinin rüyet ve tesviyesi , e birer h:ılıi. altıncı kat taraça kısmı olup burada iki oda bir mutl ıak ve çamaşırlığı ve çamaşır asmığa mahsus 
zımnında avukat Mustafa Oğuz bey taraça" vardır, odunluk ve kömürlüğfl zemin kattadır, kumpanya •uyu tertibatı vardır. 
esaleten sendik tayin kılınmış olduk- Balada evsafı mLlharrer maa dilkkAn apartmanın bedeli sekiz tak<itte tediye edilmek üzre 12,500 lira bedeli 
!arından müflis merkum zimmetinde muhammen ile ve kapalı zarf usulile 30/5/929 tarihine müsadi[ perşembe günrı saat on beşte müzayedesi 
alacağı olanların kanunnamei ticare- muk•rrerdir. Taliplerin bedeli muhammenln yü7.de yedi buçut;u hesabile teminat akç~leri ve ya muteher Banka 
tin 199 ve 200 üncü maddeleri muci- mektuplırile emvali metruke satış komisyonuna mürıcaatlan 
hince tahkiki duyun için tarihi il!ıı 
dan itibaren yirmi gün zarfında se
nedatmı mahkeme Jcitibine teslim e
ylemeleri ve müddeti mezkure hita
mından sonra ilç günde yani 28 Ma
yıı 929 Sah ve 29 Mayıa 929 Çarşam 
ba ve 30 Mayıa 929 Perşembe günle
rinde ikinci mahkemei Ticaretin lf
lb muamelitma nıahıus odasına ge
lerek eendik efendiler müvaceheıin
de alacaklarını iıpat ve kaydu tas
dik ettlnnelerf ve mUddeti mezk<lre
de iıpatı ...Ucut edemiyen alacaklılar 
hakkında kanunu mezkfirun 210 un
cu maddesine tevfikan muamele o
lunacai!ı ilin olunur. 

• • • !can 
Semti Mahallesi Sokağı No. Nevi lira 
Boğaziçi Y eniköy Ayanlkola Köybaşı 195 Gazino 20 şehrt 

Reyotlu Htiseyinağa Rülbtildere 7/72 Mağaza 10 • 
Bostancı Bağdad caddesi 498 Dükkln 96 senevi 
Balat Karabaş Vapur iskelesi 41 Hane 72 • 
Fener Gülcıml Fener 278/240 Dükk&o 150 • 
Kadıköy Raslmpaşa Oton efendi 27 Hane l!Ml • . . . " . 29 Dükktıı 60 • 
Unkapanı Hara~çı Kara Mehmet Fener caddesi 7/19 ~ 270 • 

Baltdı evsafı muharrer emllkln 13/5/929 tarihine musadif Pazartesi gllnü saat 15 te pazarlıklı müzayedeleri 
mukarrerdir. Taliplerin Emvali metruke icar komisyonuna muracaatltr~ 

* * * Semti Mahallesi Sokağı No Nevi Kıymed muhammenesl lira 
Kadıköy Caferata Bahariye caddesi 87 mao bahçe klgir apartman 10,000 sekiz taksitte 

Mtişteml!Aıı: 7Pmin katiyle dört kıt ve ilç daireden ibarettir zemin kat iki büyilk oda bir mutbalı ve bır 
lıall ve çamaşırlık. Birinci dairesi llç oda bir mutbak bir kiler ve bir hılA 2 ve 3 Uncil daireleri dörder oda 
birer kiler birer mothak ve birer halt her dairenin '!ıdun!ut ve kömilrlüğll bahçededir havı gazı ve kumpanya 
suyu tertibatı vardır. ' 'c'~ 

Balada evsafı muharrer ıparımaoın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzre 10,000 Ura bedeli muba.mm~n 
ile ve kapalı zarf usulile 29/51929 tarihine müsadlf Çlliamba günü saat 15 de müzayedesi mulıarre~. taUpleno 
bedeli muhammenin yüzde J~di baçuğu hesabile ıemlnaı akçeleri ve ya muteber Banka mektuplanyle emvali 
metruke sıaş komisyonuna müracaatlan 

Emlak ve e~aın bankasi Istanlıul ,nbesin~en; 
Esa.~ numarası Mevkli ve nevi 

24 Şlşlde izzet paşa çlfliği arazisi dahlllnde Tuğla furunu 

lat. Aaliye Mahkemesi dördün
cü hukuk dairesi: Müdafaayı mil
hye veldletine izafeten vekil Aptul
lah haliı B. yin evelce yeni poıta 

hane arkaıındalti caddete kain be
yke ticarethaneıinde müatahtcm mü 
tekaidini askeriyeden Tevfik Fikret 
B. yin aleyhineikamc eylediği ala
cak davasının cereyan eden tahkika
tında mumaileyh Tevfik Fikret B. 
yin ikametglibı hazırasının meçhuli
yetine binaen ilanen yapılan tebli
gata rağmen yevmi tahkikat olan 
25 Nisan 929 Per,enbe günü gelme-

Şehremanetinden: Kurtuluş miş olduğundan gıyaben tahkikat 
~-angın yennde arsası olanlar icraaına ve mezkilr kararan gıyabi
tasarruf kagıtlariyle beraber nin bir ay müddetle tebliğine karar 

Ba!Ada evsafı muharrer tuğla !urunu icrası muktazi tamirat müstecire alt olmak şartile lcra edilmek Uzre 

müzayedeye vazedilmiş ve 18 mayıs 1929 tarihine müsadif Cumartesi günU ~aat on alnda ihalesi 
mukarrer hulunmu~ olduğundan taliplerin şubemize müracut eylemeleri. 

.... Bevoğlunun en güzel bahçesi olan 
Cumartesi, l-'azartesi, Perşembe verilmiş, ve tahkikatın 13 Haziran- ı TIY ATRO 
günleri saat dokuzdan beşe ka- 929 Perşenbe saat 14 de talikine ka- VE SiNEMALAR 
dar arsalanmn başında buluna- rar verilmiş olmakla yevm ve vakti ı:.--iiiiı.iiiiıiiliiilıiııliilııi!i!İ!llmi!'111İi 
rak arsalann hudutlannı zemin mezkfirda ya kendiai veya bir vekil N~şit Bey temsİHcri 
iızerinde ölçmek üzere yangın göndermesi ilan olunur. Millet tlyııroşund• bu gece Naşit 
yerinde bulunacak memurlara --1s-t_a_n_b_u_l_1_ki_'_n_c_i _T_i_c_a_re_t_m_ah_- Bey gramofon 24 taklitle sahnede 
müraccat etmeleri ilan olunur. · - -r Kırı~öz Lubiyaıı varvete heı·eti 

• • • 
Y eniköy dairesinden: Yollar 

için muktezi 20,000 parke taşı 
kapalı zarf usuliyle münakasaya 
ko ılmuş ve 27 /5/929 Pazarte
si günü saat on dörtte ihalesi
ııin icrası mukarrer bulunmuş
tur. İtaya talip olanların vakti 
muayyene kadar daire encüme
nine müracaatlan. 

••• 
Şehremanetinden: Bedeli keş 

fi bin otuz beş lira yirmi dört 
kuruş olan Fatih Edimekapı 
tramvay caddesirıin tesviyei tü
rabiyesinde munhat kalan yirmi 
numaralı hanenin hali sabıkına 
ircaı kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin şartna
me almak ve keşf evraknu gör
mek için hergün levazım müdür 
liiğüne gelmeleri ve teklif mek
tuplarını da ihale günü olan 29 
Mayıs 929 Çarşamba günü sa
at on beşe kadar mezkur mü
dürlüğe gelmeleri. 

kemesinden: Mahkemoce ılanı ı - ~ , 
urafından ateş numeraları Vedat 

!asına karar verilmiş olan Kadı':öy- bey idarecinde (Boks) maçlan 
ünde Söğütlü Çeşme caddesinde 134 

A KadıköyUnde HiW tiyatrosunda 
numaralı mağazada kunduracı s- Yann ak<am Ttirkive cihan ko-
tik Vartanyanın mağazasında mev- mlklerinlo ,,;usabakası -komik 
cut kunduralardan bir kısmı 9 Ma- Naşit, Şevl<İ, Cevdet 
yıs 929 Peqembe günü saat 11 de beylerin sünnet dup;ilnU gülünçlü 
mağazasında-fruht olunacağından ta- oyun 3 perde. Hokkabaz, karagöz, 
lip olanlann mahalli mezktlrda ma- uz. Duhuliye 30 kuruştur. 

nur. 

----sa hey'etine müracaatlan ilin olu- Ferah Sinemada 

2 filim Cczılr Sefahıthınelerl ve 
Liseler mubayaat kO• Sihirli .Ada ayrıcı mükemmel varyete 

mıttnı ; 15 te 
misyonundan: ~~KE:::.:.FE..:.;;..L~IZ-A~D~E.__H.__AM~D~I~ 

Münakasada bulunup 23 Mayıs VAPORLARI 
929 tarihinde Ihıleşi mukarrer oldut;u Kara Deniz Postası 
ilin olunan komisyonumuza merbut ,.. 
mekteplerin dört aylık muhtelif HİLAL 
erzak, süt yogurt ve hayvan yemleri vapuru s A LJ 
ihale•lnln 26 ınıyıs 929 pazar gilnilne 7 Mayıs 
tehir edildiği illn olunur, günü akşamı Sirkeci nhnmından 

hareketle ( Zonguldak, lnebolu, 
caktır. Taliplerin şartnameyi Gerze. Samsun, Ordu, Glreson, 
almak için her gün ve müzaye-

Tlrebolu, Gurcle Vakfıkebir, deye girmek içinde ihale günü 
Jevaznn müdürlüğüne gelmele- Trabzon, lske lelerine azimet ve 

PANAROMA 
Bahçesi açıldı 

Cuma gününden itibaren her akşam 
MÜKE~fMEL İNCE SAZ 

İttihadıMilli 
Türk sigorta şirketi 

arik ve hayat üzerine sigorta muamelesiH 

icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 2 ~I 
Merkezi İdaresi: Gala tada Ünyon Han1ndadı 
A(•nıı•sl ıılmınmııyıın şehirli' · act'ııte araıınıl\kla•lır 

.... Telefon: Beyoğlu - 2003... m 

'MusT AF A ŞAMLI 
UCUZLUK SERGİSİ 

* * * n. Fatsa ve Ünycye ojı;rayarak avdet 
edecektir. Yük ve yolcu için Sir
kecide yeni banda 1 numrolu 
acentesine müracaat. Teltfon : 
lstanbul 3105 

AÇILMIŞTIR 
Şehremanetinden: Istanbul • • • 

Tephirhanesine ait iki hayvan Beyazıt dairesinden: Sirkeci-
M aysın 8 inci Çarşamba günü cle Kemal bey sineması karşı
saat 9 da Fatih Atpazarmda mü smda 35 No. da kebapçı Ahmet 
zayede ile satılacağından talip- Hamdi efendinin bar resmimin
lerin mahalli mezkurda memu- den 47 lira 24 kuruş borcunu 
nı mahsusuna müracaatlan. vermediğinden dolayi haczedi-

Şehremanetinden: Yenikapı- len 12 mermer masa 12 hezaren 
'a katin Kasım mahallesinin sandaliye, 12 Mayıs Pazar günü 
Yerıikapı caddesinde 10/1 No. mahallinde müzayede ile satı
'1epo ıcara verilmek üzre açık lacağmdan almak istiyenlerin 
müzayedeye konulmuştur. 28 mezkllr günde saat 13 te hazır 
Mayts 929 tarihinde ihale ola- bulunmalan ilan olunur. 

Açıl~ı 
BEŞ ÇINAR 

bahç"i 
Her a4am 

Mükemmt 1 muzika 
familya için darı 

Ceza mahkemeleri usulü kanunu 
Otuzbeş senedenberi hukuk ldtaplan neşriyatıyle mü~tehir Cihan 

kitaphanesi bu defada Ceza Mahkemeler! usulü kanununu cepte 

taşınacak hacimde haşiyeli ve flhrlstli olarak resmi gazeteden 

iktibas sureti}le hasılmışnr. Hatasız ve nefis matbu zarif clltlisi 75 

eczası 50 kuruş taşraya 15 kuruş posta ücreti ll~ve olunur. lstanbul 

Ankara caddesine.le Cihan kitaphanesi numero o4. Toptancıları k!fl 

iskonto vardır. 

BOvilk <inema muvaffakiı·etleri silsilesinin iklncı 1 il mı olan 

'"'URUR muazum lsve~ filminin iraesine . başlanacıı,~!"' haı11 
~ 7 !ayınız. LAHS 1 IANSON ve JL\A .\1A:\TJ<_-; tarafın 
dan bir sureti mtıkemmelede ıem>il olunan bu filim her kc-in tckror 

tekrar gôrmeğe şitap edeceği gayet cazip bir eserdir. 

j -· mm ona o nonn mm-%• 

Y ann akşamdan itibaren 

OPERA SİNEMASI 
Artistler şirkeri filmlerinden 

Büyük GRİFFIT in 

Aiİlerika 
muazzam film 100 milyonluk halkın ttrihl istikltlini irae eden büyük 

eser aynca programa illveten komedi vesaire 

~ e y rı ı e f ni n 
lll!!ll!llll ....... ll!!!ll .. !111111• 

Merkez .Acentası; Galata köprü 
başında . Beyoğlu !!361! Şube 

acentesı: Mahmudiye Hanı alotda 
lstanbul 2740 

Trabzon i~inci po ıtası 
(Karadeniz) vapuru 9 Mayıs 

perşembe akşamı Galata nbtı
mından hareketle Zonguldak 
İnebolu Sinop S&msun Ünye 

Fatsa Ordu Gireson Trabzon 

Rize ye gidecek ve Of Trab
zon, Polatbane G!reson Ordu, 

Fatsa Samsun, Sinop lneboluya 

uğrayarak gelecektır. 

- . 
y~~~Z:~1cı 1 

KARA. DENiZ POST ASI 

VATAN 
av:rau;. Çarşamba 

günil akşamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle doğru (Zongul

dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzona Sllrmene 

ve Rlzcyc gidecektir. 

lııııır sDr' al pos lası 
1 !~~ ve İsmetpaşa npu 

12 Pazar gü~ünden 
ayıs lnbaren 

her Pazar günleri 
hafta saat 15 d 

G 1 t nhamın· lz • a a a dan doğru mır 
hareket edecektir. 

Lüks, birer, ikişer, yataklı 

hususi kamaralar vardır. Servi 

son derece mükemme~ flatlar 

her hurnsta gayet mutedildir. 

Tafsi!At için Sirkecide yelken-

DehakAr 
BEBE DANIELS 

ONU IUCIZE ve ;EYDiN ıızı 
filmlerinden sonra 

Y ann akşamdan itibaren 

LHAMRAD 
gösterilecek olan 

ÜÇÜK PRENS~ 
filminde mevsimin Uçtincü büyük 
muzafferivedni ihraz edecektir. ,J - -Yınn akşam 
llLll llNEMISJNlj 

SEMALAR HAKIMl niıı 

mUmessUlerl 

AL0VBŞELNİ 
filminde. Gayet arif ve cazip bir 
komedi olan bu film evlenoı~ 
isteyen genç lrızlar için güJe 
bir derıdr. 

kanunlar v• 

şerhler 
Ku!Uf -250 Hukuk usulu aıuhakt"' 

meleri şerhi 
100 Hukuk usulu muhak'' 

meleri tatbikat numuneler 
100 Şerhli kanunu ıneden 
100 Şerhli borçlar kan111111 

111111 100 Haşlyeli borçlar kan 

75 Haşiyeli ceza kanun~ 
75 Kanunu cezada ilk re~ 

100 
50 
50 

30 
125 

50 

Memnu fiiller 
11 

Rehberli kanunu rııede 
Rehberli borçlar kan

1111
11 

veraseti intikal kanıırı 
b~ 

Ceza tatbikannda relı 
. ı ... rıurı 

Sulh hakimlerı ..., • 
'"ttl" Yukırdakl kitaplarla b;uıl' 

lcanonlann umumi merkeıl ti 
el hanında kAin acentasına mü- ri t rd dur Posta ucre 

neş ya yu u . b•r 
racaat TeL lstanbul 1515 [alınmaz _ Ciltli isteyenler bt 

ve Galatada :\lerkcz rıhtım kitap için 25 kuruş zaıııo> 
ecıJJt' 

1 
hanında Celipidi ve Stafilopat]' lldirler · i1' 

acantalığına müracaat telefon Pertevniyal Vakufından=11 t,. Beyoğlu 854 lide İzzet Paşa sokağında l<A~rl" 
lide Apartımanının 3 ve .ıı "t1e ııı~· 

UO (,:E LE Ai\ 
Hambıırg, Brem, Anvers, 
lstanbul ve Bahri Siyah ara 
sında azimet ve avdet mwıt 

zam postası: Hamhıırg, Brem, 
Stetin, Anvers ve Hoterdam
dan limanımıza muvaseleti 
belı:leııen vaporlar ; 
Gottmol limanımızda 

Faıerland • 
Santa Riıa ,. 7 Mayısa ,. 
Delv; vapuru 16 Mayısa doğru 

Bıırgaz, V ama, Köstencc, Kalu 
ve ibran için limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
Noplia vaporu 16-17Maylsta ta hm ilde 

Hamburg, Brem, .Anven, Roterdam 
ve Dançlg için yakında limanımız

dan hareket edecek vapurlar: 

Galllca limanımızda 

Gotonof 
Jupiter 

• 
10-11 • 

Fazla tafailat için Galatada 
Ovakimyan Hanında kAin 
urnııml acenteliğine mürar.aa 1 Telııfon: Beyojtlu 641-647 

h daireleri yirmi gün ınüddtı·pler•~ 
'fa ı .,.. zayedeye konulmuştur. yı• r 

yevmi müzayede olan 13 afa I•~ 
zarteai &fuıü aaat onbeşe kada1' rtt.,ııı· 
bul Evkaf müdüriyetinde pe ıııııeıı' 

. ""' eo• yal Vakfı idareııne ve,- ıuııııt· fi 
mllracaat eylemeleri illin ° 

EMLll VE EJTIM 
BlNIASI 

"""'nnn rıırtc Jlr 
Sermayesi 2(),VJV!UU" 

ıızerl"' 
nfaat ve EmUU' 

müsait ~eraıtfe 
• 

Para ikraz eder 

Bil'nmoıo Banka 11nı•
~~,,. 

lstaabul Şubesi oab 3919 
Telefon lstanbull 



...,, 7 

SATILIK TENEZZÜH MOTÖRQ 
ltalyada inşa edilmiş 35 Beygirlik liat deniz makineli !l mil stir'a· 

!inde 25 lışi i tiap cdor • .\1iıkemmel ve lllkııdlr. Mayı•ın onuncu Cuma 
&İinu taın saat ikide biımilzuede sauı.caktır. Gal&ıa rıhtımında Selt
nık gazinosu müsıectrine mii~acaar. 

MILLlYt."l' SALI 

OKSIMENTOL 

VERClfL ~llE, $1/tACAULARA,UZV. 
VE l<ElllK V.YITLIJClAR/NA,NANILI 
ve sür VLREN ICAD/NLARA.fOCUIUA
RIN BVYOHESfNE, KEHIK KIRIKLIKL4 lıııı!T,!"11-'."'l:JI 
RiNA. HASrtlUKOAN ICALl<ANL4RA .• 

i ~ OZgat Nafia bas muhendiı
ilflden: ( 438~6] lira 39 kuru5 be-

ke flc ve kapalı zarf usulılc mu 
•asaya k nulup Z9 Nısan 929 t.:ri

de iha esi tck.ırrur eden Yozgat 
'i Clköy tariki LZerınde 5+805 den 
~ıs ıcL;> mctroyc kadar olan kısım 

<in ım:ılatı sınaıye ve §Üaa ta
"' esasiyesi ıçin yevmi mezkıir-

Pazarlıkla la~rika malzemesi mü~ayaası 
Ticareti ~abriye oıekte~i alisi IDÜ~ayaat kOIDİSJODU riyasetin~en 
Adet 

6 Muhrclif kuturda kasnak 

nbler tarafından yapılan tcnzi
•laddi layik görülemediğinden 

. 1 rnczkıir 18 Mayıs 929 Cüınar
• &unü ihalesi icra olunmak iizre 

50 
40 

Metro tulinde muhtelif genişlikte kösele kayışı 
Muhrcllf kuturda demir boru. 
6 santimetre kutrunda demir şaft. Tull 15 m. 

ıo On metro tulinde on beşlik potrcl. 

h""ar rnunakasaya konülmıştır. Ta· 
lcrin teminati kanunıyelcrile en

·~ ni vilayete ve fenni hususatdc 
1 llıııat almak isteyenlerin Yozgat 

60 Muhtellf kuturda Maşon. Redlksiyon, üç ağızlı. 

·ıia d . • •• tl t kra aırcsıne muracaa arı e r 
~unur. 

Mektep fabrikasına muktezi baUda cins ve cb"adlan muharrer altı kalem eşya 12/5i921 Pazar günü saat 
on ilçte pazarlıkla mubayaa edilecektir. Taliplerin şartnameye ittilA husulü için her gün mektep müdüriyeıinc ve 

münakasaya iştirak için de pazarlık tarihinden evci teminatı muvakkatalannı dcfterd3rlık bin,.ında ııcari zirai 
müe<scsıt muha>ebecllil';ine tevdi ederek alacakları makbuz mukabilinde yevm ve saatı mtlk)rua me!..-tepte mu 
e~ekkil mubayaa komisyonu riyasetıne müracaatları. 

Tüccar ve Banka, memuru ohnak için 
Çarşamba ve cumarıesı günleri saat 16 dan 18 e ve 19 dan 2lc kadar 
nıf açılm·ştır. :\laliımatı wccariye, ilmi hesap ve usulü defteri; Basita, 

~•af, rakradomar • Amerikan usulü ve banka muamelAtı 4 ay zarfında 
d-~llcn tedris olunur Son imdhanda muvaffak olanlara muhasebeci şah•· 
~o:ııaınesı ,erilir. Ye iş tedarikinde muavenet edilir. Dersler ı 1 Mayıs cu
llQ;-csı gıinü haşlıyor. Programı !:lec~ancn almak ve kaydolmak için lstan-

~. Çarşıkapı ır~mvay istasyonunda Amerikan lisan ve ticaret dersanesine 
~•t 1 lusıısl dersler dahi kabul olunur. Müdürü \go Pıkraduni 

tfey'eti umumiyeyi içtimaa davet ilanı 
1
1adcn kömürü işleri Türk Anonim şirlmi hissedarlarına: 

~irketimizin 1928 sene ine alt alcllde hev'eıi umumiye içtimaı haziranın 
'~c; T>azar ıı;ünü saat 15 te Ankarada Tü

0

rkiyc iş Bankası blnuında akt 
lcckti• r .• 
luznamci müzakerat: 

~~ - l 928 senesi muamelAıına alt Mccllsl idare ve milrakıpler raporlannın 

ıı; 2- 1928 senesi mevcudat defteri ve bilanço ve klr ve zarar hc;apla
<n ıısdikilc meclisi idarenin ibrası ve tcmeıtüün sureti tevzii: 
3- l\leclisl idare azasından esas nizamnameye tevfikan müddeti hitam 11ıılann yerine Aza intihabı: 

~lls4 - 1929 senesi mürtkiplcrinin tayini ve ücretlerinin tespiti; 
-J,slanndan ibarettir. . . . . 

·~ ıcareı kanunu ve esas nizamnaıncmlz hükümlerine tcv!ı~ın ışbu ıçtı~aa 
tılt,, hakkını haiz bulunan muhterem hlsscdarlann içtima tanhlne tıkadd~m 
~' I~ giin zarfında Ankarada Türkiye iş Bankası Umumi KAııpllğine 
'ı~•caıtla L<alctcn ve vekllcten hamil bulunduklın hisse senetlerini tevdi 

lctck mukabillnde duhuliye verckalan almalın hususu rica ve illvctcn 
b •eyı haiz hissedarlara talep vukuunda 1928 senesine ait mevcudat defteri 
ilaııço llc kAr ve zarar hesabının birer suretlerinin verileceği beyan 

~fendim. _ 

iLAN 
l'i Teminatı muvakkata Azım! Aıgıd 

l.ın nsı crz.ak Lira Kuruş Kilo Kilo 

~it Ct[ 3,000 190,000 12~,~ 
"'\U 1,200 45,000 2 , 
-'\ : Yağ 600 6,000 4,000 

,1. 1,200 220,000 rno.ooo 
ıs liudut Taburunun Haziran 1929 iptidasından Mayıs 1930 gayesine 

1 ' bir senelik ihıivacı olan yukarıda cinsi ve miktan ve teminatı mu-
~~sı Y•zılı dört kalem erzak 1 Mayıs 929 dan itibaren 20 gün mild

~ ~ llıonıkasaya vazolunm1J4tur. ihalesi 21 Mayıs 1929 Salı giinil saat 9 
tıı.,~•lı _zarı· usuliyle icra kılınacağından şartnameyi görmek isteyenlerin 
~Uracaatlan ilin olunur. 

Kapalı zarf münakasası 
asgarf 

~lıııı 
ı\yvınsaray 2ind unundan 

cinsi 
Ekmek 
Sığır ed 

l',,b Koyun cd 
y "klon: Maçkıda: 1 No. ja. Mektebi Md: 

kilo 
90000 
12000 
10000 

azami 
kilo 

100000 
15000 
11000 

\ıııd, 'Oda cinsi ve mikdan yazılı erzakı mütencvvla 1 !\1ayıs 929 tar!· 
"l.ıı ~ itibaren komisyondan alacaklan musaddık şartnamelere naaran 
,1 • lnı'ıhaınıncninin yüzde yedi buçuk nlsbetindek_i teminau muvakzkate 
,.}a ho;c Yahut kıymeti muharreresl üzcrin?en lstıkrızı dahıll ııhvilAtım 
~ 'aııct,:• fıatındın yilzde ?n noksanıyla <l'.g~r mılll esham ve ıahvıl~~ 
~t~ 1•rını teslıminı havı makbuz senedim ve ya banka kefalcınamcslnı 
~· "'1~~ Mayıs 929 Çarşamba günti öğleden evet saat_ dokuzdan on ikiye 
, Catt ç •da Jandarma mektebi müdüriyctindeki komısvonu mahsusuna 

,ıy, gij 'Ylenıelcri IAzımdır. Bu hususta izahat almak isteyenlerin ihalci 
'ıın,; ~u •olan 20 Mayıs 929 tarihine kadar her gün öğleden sonra ko

Uracaatlan illn olunur. 

-Meşhur~
KONTiNETAL 

Yazı Makinesi 
Beynelmilel rak.kamlarını havi 

olup Türk ve Llrin hurufatlan 
yazı maltinclcrinin en mükem
melidir. 

Nuva Bronsoviga 

Beynelmilel rakkaınlı en iyi 
hisap makinesi olup mütcatdit 
bankalar ve malt müessiseler 
tarafınnan lcullanılmaktadır. 

Gtıyet sahlam olduğn için 
kat'iyen bozulmaz. 

TÜRK1YE CVMHURIYETI 
YEGANE DEPOSU 

A. Homştayn Kumpanyası 
Beyoğlu teldcc caddesi 

583 numara 

Türkçe hurufaılı Konıinental 
yazı makinelerinin yeni Lltin 
alfabemize göre değiştirilmesini 
A ~t• ederiz. 

Hey'eti umıımiyeyi içtimaa davet ilanı 
Kozlu kömür işleri Tüı·ic Anonim Şirketi hissedarlarına; 
Şirketimizin ı Q28 senesine ait alelade Hcy"eti umumiye içıimai haziranın 

ikinci pazar günü saat 1 ~ de Ankarada Türkiye iş Bankası binasında akt
edilecekıir. 

Ruznamcl müzakerat: 
1 1928 senesi muamel~tına ait meclisi idare ve mürakıp raporlarının 

kıraati; 

2 1928 senesi mt1·cudat defteri ve bilfoço ve kar ve zarar hesapla-
rının tasdikile meclisi idarenin ibrası; 

3 Meclisi idare azasından esas nizamnamcı e tevfikan müddeti hitam 
bulanların yerine aza intibah~ 

4 Meclisi idare azalarının hakkı huzurlarının tespiti; 
5 - 1929 senesi murakiplerinin tayini ile ücretlerinın tespiti hususla

rından ibarettir. 
Ticaret kanunu ı·c esas nizamnamemiz hükümlerine tevfikan iıbu içtimu 

iştirak hakkını haiz bulunan muhterem hissedarların içtima tarihine takaddüm 
eden on beş gün zarfında ı\nkarada Türkiyr iş Bankası Umumt Kitipliğ'ine 
müracutla asaleten ve vekdlctcn hamil bulunduklan hisse senelıieml te ;di 
eyleyerek mukabilinde duhuliye varakaları almaları hususu rica ve ilAn ve 
hakkı reyi haiz hissedarları talep vukuunda 1928 senesine ait mevcudat 
defteri ve bilanço ile klr ve zarar hesabının birer suretlerinin verileceği 
beyan olunur, Efendim. 

EBEDİ İLKBAHAR 

Bir KodakH· 
TEMİN EDİLİR ı.- .ı-

ıl -< 
ilkbaharın bütün güzelJiğini 'ücude bahşettiği bayau<>.Jcalplere 
verdiği saadeti bir KODAK ile suhuletle tesbit ve ebediyen 
muhafaza etmek kabil iken geçip sönmelerine meydan ,·erecek 

misiniz. Bir çocuk bile kodajı istimal edebiUr. 

HER YERDE SA TIL'IR 

Al0~~~!fe~tMinoterosk1a~-
ıç•n atı 

(}=ô;ô:C=ô<X>=C=O=<X:::c=.:: 

Kiralik Köşkler 
Emnivet Sandığı Müdürlüğünden: 

Sındiğın uhjci tasarrufunda bulunan Gözıcpede MerdiventarikıilCSkaj!;ında 
atik I, 3 ve cedit 35,35 numaralı ikl bap köşk müştcmclAtı :;;: beraber 
tamamen veyahut ayrı ayrı kiraya verileceğinden tallp olanların Ol •ııs 929 
taıihindcn itibaren on gün zarfında pey akçeleri ile beraber sandık idaresine 
müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

A vusıurva fabrikalan hc?aran sandaliyeleıl umumi satış depos;lstanbulCı ıı 

}!atırcı oğıu hanında 46-47 numaralı joz. N. Aclmao telefon lstanbul 24-09 
Hamiş; aynı depoda cnvai çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve fantıız 
kumaşlar, mütenevvi ısıur, perde mister, tü4 keten perde, önüler; maroken 
erileıl, piriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyolaları fabri
dka fiaıına satılmaktadır. Flat maktudur. 

Istanbul gümrükleri baş 
müdürlüğünden: 

1 - İzmirde tamir olunacak lzmir ltbalAt gümrüğü ambarlariyle 
nhamı hakkındaki münakasa neticesinde teklif edilen fiat fazla 
görüldüğünden teklifler kabul edilmemiştir. 

2 - Tamirau mczkQre yeniden pazarlıkla münakasaya konuldu. 
3 - ihale 15/5/929 (on beş Mayıs) çarşamba günü saat 

14 tedir. 
4 - Şeraitte değişiklik yoktur. 
5 - Taliplerin Ankarada Gümrükler 

müt acaatlan 
mübayaat komisyonuna 

o~ 

Gramofon sahiplerine mühim bir ilan 
Son defa radyo ile imIA edilen 

Homokord Gramofon plakları 
Gelmiştir 

Bu kere en muktedir hanendeler tarafından okunan 
ve pek kıymetli destekArlarımızın eserlerin! 
ihtiva eden mutena şarkı, gazel ve fantazi 
arçalarımızı her kese tavsiye ederiz. MezkQr 
piAkları bll~mum gramofon mağazalarında arayınız. Turkıy 

için umumi miimessill ve toptan sanş deposu sahipleri LEVf ve 
LASKI Sultan hamam Havuzlu han 12-13-21 

\14. YIS 1929 

KEFALJIN , Ht .dlf.,. hr türlil" e§rıİare ker,ıa. 

DOKTORLARA SORUNUZ 
SAF TRIRALSIN .. 

"OMP11hoıa,ıı.~•·TOZ VE GRANULE 
--11!1""111"1',,..,,.,.,,.......ıı 6iirrd• 3 ede# yehot 5 k1ti!fı'1< 

ocuhl11ra nısıF, 

KEŞİDE TARİHl-

30HAZtRAN929 
BİLETLER 

BİRER LİRAI>IB 

E y s 
[BİLETLER TAYYARE BAYİLİKLEH.l iDE SATILIR] 

.Türkocakları Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği büyük eşya piyankosu ikraıniyelcri 

Cins \cN 

Kapalı 929 modeli 2" katalog Nolu be~ kişilik llu!lt otomt b ı 1 

1 " 929 " Şevrole oto:nob:ll 
Pırlanta panrıı~rif 

" küpe 
llüyük salon lınlısı 
Yüzük 

Pırlanta pantantif 
Pilatin çift kapaklı erkek sac,u 

" Kadm kol saatı 
Salon takımı 
ipek seccade 
Halı seccade 
Hereke battaniyes~ 

• 
• • 

" 
" 

Hcreknin faniazl ipekli yasuğı 

" " 
" " • 

,, ,, " " 
Hereke kumaşından yastık 

" " Herekenin ipekli mendili 
BeyKoz Fabrikası mamulaandan 

" • 
bavul 

• 
., 

.. " 

.. 
" 

mektep çantası 

eğer takımı 

evrak çcntısı 

.. " .. " " 
" " " " " 

2 
2 

1 

2 

10 

10 
2 

20 
80 
50 
50 
30 
20 
10 
ıo 

ıo 

10 
5 
5 
5 

200 
20 
20 
50 

5 
5 

20 

50 
Esirgeme Derneğile Hlltliahmer sanat avinln Şömen dö tabi., 281 
ipekli bluz, yasuk. çay takımı, masa örtüsü, ipekli konblnezon, 
eşarp, çamaşır takımı gibi nefis eşyaları 

Zarif bir oya 1 

El işi bir oba jur 1 
Hurdebin 1 
lklparça ceviz sıgara kurusu, dokuz parça işlemeli fildişi hanımsıga- 22 

ra t~baksile on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakaları 
içerisi Türkripi minyatürlerle işlemeli büyük paravana 1 

tkl küçk paravana a 
Gayet musanna çerçeveli mlnyat!ir j 

Hattat Nuri efendi tarafından bronzla yazılmış levha 1 

.. " • 
" " • • .. " .. .. 
" " " " Kütahya çinisi 50 santim rulünde vazo 
,, ,, 50 ,. ,, kavanoz 
,, ,, 40 ,, anında tabak 

" • 60 ,, tulünde vazo 

• 
• 
" • 

•• 

1 

1 

1 

6 
7 

10 
3 çift 

1000 

Fi:ıt 

5000 
2500 
2200 
l'l50 
900 
600 
500 
400 
250 
200 

1000 
250 
ıoo 

10 

15 

20 

25 
30 
10 
20 
25 

30 
25 
20 

3 
50 
30 

!5 
100 
50 
20 
ıo 

20 
25 
25 

400 
200 
jOO 

50 
50 

50 
50 
25 

25 

10 

60 

Yek''l 
LiRA K. 
5000 
2~00 

2200 
3700 
1 00 
600 

1000 
400 

2500 
2000 
2000 
5000 

8000 
500 
750 
600 
500 

300 
100 

200 
250 
150 
125 
100 
600 

1000 
600 
250 
500 
250 
40(1 
500 

3178 50 

20 
25 
25 

450 

+oo 
400 
400 

50 

50 
50 
50 

25 
125 
71 50 

100 
180 

50,000 00 

"EKSELSİYOR,, VE YERLİ Y APl "HIZIR,, 
Yk~GIN SÖNDÜRME MAKİNESİ 

JI 

Bu m·akine!er her evin, her köyün, her bina
nın en !Uzumlu eşyasından biridir. 

Makinelerimizin şu birkaç sene zarfında kur
tardıjtı servet iki milyon lirayı mütecavizdir. 

Yangından kurtardığı binalardan bazıları: 
"!sakit nahiyesi, Feyzlati lisesi, Ankarada 

lktısat VekAleti merkez laboratuvarı, Tahmil ve 
Tabii~ şirketi, Samsun hastanesi, Fcriye, Kum
kapı tütün inhisarı depolan, Sinop hükômet 
konağı, lzm!r memleket hastanesi,, 

Yazıktır, günahtır, sıhhatimiz 
gibi servetimizi de koruyalıın, 

Evlere , ticaretanelere veresi ye veririz, 

harmanlar için taksitle satarız. Her NEVi 

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

MECANEN bir kutu IREM slMON to&let podruı alm&k lııerul
ılııl• ? ZAMAN Ecza depoHndıp SOi kurutl•k 

ltJlyat mubayaa edini1. Her nev tunltt eo~ııı me•ca.ttar .. 

lıt~nbul, 809,t Ko11,;, No. :t7 (Sabık lllıç110• Ecıoull) 

MaMa 
Dr. Hakkı Şinasi 

En sıhhi çocuk gıdası 



iNE 
illiy~t\ 

fiazi n:ı.,;u:ıc ç:flfğlnln 4 üncü yıl 

ismet Pıı~al:H' Hazretleriyle birlikte 
döni.lmü merasiminde: ~İcumhur ı-i;;retlcrl Mectts reı~i Kizım v;-Baş~k 1 

4. üncü keşide 11 Mayıs 1929 dadır 

Büyük ikramiye: 1 

• 

Hayôarpa~aôa Denıiryolları nıu~ayaa ~oınis1onunôan: 
Bin bc~ytiz metre düre milimetre kııte ,. g. a marka bakır 

izole tel :ılına.:a~ıııdan ta~iplerin ~ \in\ çarşamba günll aat on 45,000 liradır -
~ - ikiye kadar komi-yona miiracaMları. = Ayrıca: 2C.OOO ıs.ooo 12.oo;:ı 10.'XlJ ııraıık = 
=::: ikramıyeıer ve 10.000 ııraıık bir mükıuııt. ~ M k"' .b .... 1. ··b k · d r 
§ . . • § e atı ı a ıye mu ayyat omsıyonun an: 

Bu keşıdede cem an: 3,900 - ;\eli Xc-uretle münakasa!~ ihalenin 

- ııı•OOiii;OOIDiffimmnıl ~:.:::;~"· . ., ...... , ~:;:?: 
Enıoiret san~ı~i enıla~ ınüza1e~esi ~~~~~~ae~:~~~:~"2~~ü •lcri m~ıı·k· .. 

:.\lüddetl 

hir cenc 

• 
" 

Tarihi 

27 5/929 

• 
• 

" • .. 
Kat'Aı kar!lr ı'laAnı .\rpa, saman, kepek 

U .\lakaın._ şartlyr, un, nişasta } 
• • 

\r l\ ut ko} ndc <;aı;ı nı.ydanında e,ki :- 1-:',l ,.c yeni 4J-45 

:\'.ınıar:ılı ımıa ,Jtikkan bir hane clye' m bir kıt'a ar<anın ımıf his
,c i oda'ıa,tnda \Iacunrn mahalle iııdc koruk :\lalımut çeşme i 50• 

ka;,ınıi.ı c. ki 1 umaralı ııçyuz doksan duküz nıcırc yirmi ,ekiz desi. 
m. tı·c murah' aı;-ıdiln ibaret bir ar>anın tn.mamı 

lıu~o' için ı, kireç burnunda "ultan llayazit ınah1ıllc>in<1c Tarahya 
L~ d ek c ' i l ı :\u:naralı iki dcınıınıdcn ilıar• t bir kıt'a funılıılık 
mıh ·n ı t~: ı ;ı 

• \e ~ n ne 
t·:p /. r 

g ı:ı' 4"' 

il!a 1. .n .. t r 

ı W<arr ıı.,<la olup mc\ ".•i mu 'Ldcdc hulü 1t1 

mc,.J.,ıı ~ııbrc! ı ~ tcrılcn em a · ayrimcııl' le: in 
iri': 1 ı \J~~ıs 'JJ•ı ı.ırılıi. • rıt acıf C'ııınHtc i 
1 k ·ı k ırl ı·: un· çd..ı'm • : , kcrrcr bu' u· 
1 .rın ıı , k[ır ur ;c aat -ıı ıı t a kadar.- -;a ıdık 

Pirinç unu irmik 

Pirinç. tı;z, fasulı·e nubuı soda} 
kırmızı mercimek, siyah mcr 
cimck. çay 

Patati>, yumurta, kurusoğan 

beyaz, ve kaşnr pc\ niri, ("'züm l 
erik, lı~ ısı J 
\'aş s~bt:c 

.. 

• 

., 

• 

• • 

• • 

" 
2<1 5 929 

.. 
altı •l'lık • 

lnlki)c 'c Yuksck muallim mcktqılcri içııı 1 !aziron CJ29 iptlda<ından 

\fa\I, •ı.10 nila;ctinc kadar lüzumu ôl•n b ld:ı mufrcdatı muharrer Erzak 

, .• sair "izalatır la giJ- tctılcn gunlerdc Fındıklıda Yük<ek mektepler muha· 

sibi mesu . 0 indc ılıale edilcrcktır. Talıplc:rin ş raıtl anfatl'ak uzere rr>ulkiye 

m J;ıe> ı mud" lugune müracaat •) lcmelrr YC i<;tirak edecekler:lı ihale 

gıır.·Jndc" cHl temınatı mu• kkate~ i mu lbi nıesullik veznesine teslim 
1c makı.uz almal.1n !uzumu ilin olunpr. 

-

Telsiz telgrf ücretleri tenzil edilmiştir. Fototrafımız telsiz merkezlnd:
çalışanları göstermektedir 

Ankara mektepliler bayramı pek neş'ell geçmiştir. mektepliler hep 
birlikte mesirelere çıkmışlardır 

ıııJI 
Ankarada, Devlet demtryolları ve limanları umum mildilrl!lgilnün yeni binası 

inşaatı hitan bulmuştur. Bu münasebetle bir rosmlnl dercedly~rıız 
ı-

ILA'.\1 ILA'i kadar. :ıo d•n 
Trabzon ,-il~yetinin :\laçka ve Pl7.ar gönleri; 9.-

Eskişehir vil:lyetinin :\lihalıçcık 

kaza• ı dahilinde <.'atacık devlet or-

manından <ene\ 1 ~!105 metro mik-

Apıan JO senede ~8000 meır<> mik:\p 

gayrı mamul ~arı \C kara çam cşcarı 

kaı \'C ihraç olunmak üzre beher 

metro miklp gayrı mamulü 552 ku· 

ruş bedeli muhammcnle ve kapalı 

zarf usulilc· 21 \isan 929 tarihinden 

25 \la\'b 929 tarihine kadar 31 gün 

müddetle muzayedeyc çıkarılmıştır 

·r3Jiplerin ve şeraiti müza,cdCyi 

anlamak ,5tcYenlerin An karada Orman 

müdüriyetı unıumi\'csile l'tanbul, 

Eskişehı , Ankara. ·\drna_ orm~n baş 

miidüri' etlerine ,·e tithya, 1" nya or

ma" müdc:iıe·lcıino ve_ ,\J,halıçcık 

nrm:ı.n idarciı~c mtirJCa<1t'~, iiJ.n 

Santa ormanlarından müzayedeye çı- kadar. • tı ,;· ı 
karılup talip zuhur' eımeye_n böcek 2 Beyo~lu ~u co. d3n ,ıır 
istiUsından kurumuş 24000 meıro E yamı •divede; 

1
16 a k:, 

k 1 d.. b' fı d kadar, ve l 4 ren •O ıJ.•n 
mi :ip a ın eşcarı ır sene zar n a Pazar günlerı: <ı,,, ~.~ 
kaı ve ormandan_ çıkanlmak üzre k d P'! ~ 
beher metro mik~bı 2 lira bedeli 8 ar. ' ııı• , 1>1' 

Muht it .H•k•"' ""'' muhammenle ve kapalı zarf usu!Jle lerl TUrklY• ""' _ 
11 

,, 
şeraiti sabıka dairesinde 21 Nisan 929 ıı' 

tarihinden 21 Haziran 929 ıarlhine lı§ından: -· ;\lunıelı'hu~4 
. Türk - lngılıt. ·,ıtcrc "' '1·ı 

kadar iki ay müddetle müzayedesi mahkemesinde lııg "'bust''" ; 
d. d·ı · ı•·an " •'11'~ ı tem ıt e ı mıştır; •lcyhinc dav•• . 'd;ıcrlc ~ al<l 
Taliplerin \'e şeraiti müz•yedeyi \'e Hiisevın . c,fcn ceiniı·c\ft~ ' 

anlamak i;teyenlerin Ankarada·orman Tahsil :Vlü;Jilman 
1 

f-ladı d ıt1; 
müdilrlyeti umumiyesile f'rabzon ve dava açan :Vlehme 1 tal ' 1 ı 
lsıanlıul orman baş müduriyeılerine açtıkları. ddav• 1~,51!rdikl'ı''ı 
müracaaları ilAn olunur. . l:\vıh•lnrın • "~ti do a 

İl An 
Osmanlı Bankası gişelcrı, \layı<ın 

15 inci Çarşamba günı:lndcn itıharen 
lş'arı ah:re kadar zirde mub· rer ~a· 
ıılarda açık bulunacakt:r: 

1 (;ahta ldaf<! mcrkeı11 e<i il · 
lstanlıul :;.ubesi: 

; Eyyamı adiıede: 9 .. 10 dan 16 \O 

bulunamadıklann :ı'ıını ı< ı 
rıne mahkerocndiı~;ıata • ~ 
memHlr. Bu d r 1 !. 
\ı'an11

1

kra ml'.''11 u • • . kanı n ı 
muhakeınclcrı · 
ınaddc'i mudbinc~, . ı 
al~k:id rlar111 l nıu . aını• _.rı 
c.ıatl.1 '111 rını 

olunur. 


