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lL\ R.icl sı y !\SETİ \1İZ 
li Cun:ıhuriyet Türkiycsinin, harici 
Yasett ·ı · ... h . • 1J:ıı. e ı tızam ettıgı vuzu , samı-, 

Meclisin laaliyeline ~air reis ıazıın rasa Hazrellerinin UMilliyet,, e ınü~iın ~eyanah 
----------~--····---------------------------~ ,_'Yet ve ciddiyet, gün geçtikçe da- ' 

.. e . 
~ Yt anla§ılıyor. Yazık ki, bcynel-
lleI ınünasebctlcrde dürüst ve sa

llı' 
ta•~i davranmak bir devlet için, mu 

belediye :· int·habatına iştirakleri meselesi 
-~~~~~~~~-~~~~~~~~~- .... --~~~~~~~~~~~~~--~~~~--::-~ ....... Kadınların 

~;fa~ıyetın temınine kafi değildir. 
• <ını de bu dürüstlüğe, bu samimi
"te . 
ltnı ınandırmak ıazımdır. Harici a-

''Meclisin ancak Mayıs nil1ayetinde yaz tatiline karar vereceğini zannediyorrıırr· 
-----------'=------ - --------""--•••4 '' 

lc. ~··-bilhassa Türkiye için-böy-
t' bır iman yaratmanın güçlüğünü 
1111tıae ınkiir edemez. Çünkü ge~e o 
~'"'de aleyhimizde çahsan bir çokl 
llınsurıar mevcuttur. Biz, geçirdiği
dı~ Yolda dürüst '.re samimi davran
"· Ça zaman ve hadisatın her müs· 
··ı- . 

"Kadınların Belediye intihabatına rey vermek suretile iştirak etmelerine şahsen taraftarım,, (~:~:~:::~.~e:::r~0n) . 

t u halledeceğinden emin bulunu-
:•dult Hariciye Vekilimizin son 
-:ahatr mü,,asebetilc bazı garp 
Pı:leketlerinde ve matbuatında ya
L. n tczahurat, bu emniyetimizi da 
"t ~· 

HAY AT SlGOR'fı\:SJ 1 H. Şinasi Pş. 
- ........... - ... 

Yeni tarife on güne 
kadar vekalete 
gönderilecek 

Dün Ankaradan 
şehrimize geldi 

-...... ..... . 

İNKILAP ~iÜZ~~Si 

Hazırlıklarına pek 
yakında başlanacak 

Bir ay sonra müzeye 
eşyalar konulacaktır 

1Yade liuvvctlendirdı. 

1 ı;;n cıddi ecnebi gazetelerın hak· 
,,~''':'ki hiıkümleri §Udur: Tür ki 
ti' tog:rafi vaziyeti itibaril e, birbi-

1 Komisyon reisi Zühtü 
· Bey izahat veriyor 

1 

d' k' ve ıyor ı .. 

Emanet memuriyet
leri in~iliil ettikçe 1 

genı memuı· 

alnugacak 
Gazi Hazretlerinin Şişli 1 

caddesindeki evlerinde açı
lacak olan lnkıUip müzesi 
için hazırlık başlamıştır. Bir 
aya katlar müzeye eşya ko
nabilecektir. Milzede şimdi
lik mütarekeden sonraki son 
on senelik lnkılilplara ait 
eşya bulunacaktır. Blliihara 1 

lbrahlm Müteferrikanın ilk 
matbaa tesisinden itibaren 
olan inkılaplara alt eşyada 
tedricen müzeye konacaktır. 
Bu lnkılabata alt ellerinde 
eşya bulunanlar bu eşyaları 
komlsycn.11 götürdükleri tak· 
dlrde kendilerine para da 
verilecektir. 

n, 
ıJ · :Zıt iki alem arasında, Avrupa 

'/'"Ya arasında bulunuyor. Cum
ı01'Yct .idaresi, isabetli görü~ü ve ma 
la Po_lıtıkası sayesiude bu müstes
r.ı/"•ıyetinden azami derecede isti
:~irıc etmesini bilmiştir. Türkiycnin 
~!<le bulundugu mevki ve vaziyet: 
tııl;ınttıasınr bilmiyenlcr iç niha-
4~ •ız bir tehlıke, bir isti rap ve fe-
;ı ttıenbaı olabilirdi. 

tı~ Uhterem Tevfik Rüştü Beyin 
ııı0:rcı. ettiği memleketler matbuatı, 
'i l~fıkan tasdik ediyorlar ki, Ye
.ııı Url<iyc harici politikasında dü-
1~ hvc vazihtir. Türkiyenin dostlu
t~ <t İtibarla kıymetlidir. Elhasıl 
~Uriyct Türkiyesi, beynelmilel 
~~c ""beılc.rde ve sulh muvazene· 

'1;ı . kcmmıyet ve keyfiyet itibarile 
·~i 1httıa1 olunamıyacak bir kud-1 

tcnı . l 
h sı ediyor. 
~"eu )it . nkü siyasi vaziyetimizi şö-
~~ edebiliriz: Akdcnizde, Ka
~~ l.Zde, Balkanlarda ve alelınnum 
'Jıııa• ada bir sulh ve intiz.ım amili 
~ır ,<!.an başka bi gayemiz yoktur 
41;( aına~lar, Lizc isnat etti Heri gi
Iı;1 ~'.k ve garp devletleıi arasında 
~lle ır '.•rk gözetmeksüin her dev-
1•ıı, ey, bir münasebet tc5is i 11 ~ ca-

ıor · 
~lt llı. Karadcnizdcki b{iyük kom 
lı~1: l'tusya ile olan dostluğumuz, 
«t~a &elıniycn bir inkisaf halinde 
.\Ilı •diyor. 

ı,,,~dclliıd k. b" "k d ' • ·""I.)~ • c ı uyu O$l ug t ~uz 
~biı •le olan rnünascOO.tın, nıuf:e
~lt i llıenafia ve en kuvvetli temel-
AL. 'tinat ·-. ·"len· cttıgı ve bu dostluktan 
~~z ve dolayısile umumi sulh 
~ı ti; Pek ço faydalar bulun<lugu 
~nı'' daha eyi anlaşılıyor. Son 
I; ''-n ard~ Almanya ve Bulgaristan 
~ l;f d tııunaı;cbatımızın yenı bir irı 

~<la ••resine girmesi ele aynr..l 
llt,~la ~Yan görülmelidir. Eski dos-
~ '• Verd"' . h . k ) Ytni ıgımız e emmıyet a-
~""'· 'l'·~Ostluklara .Ja h'irmer edi 
~~tin Utkiyeyi, bu mür.tak:mane 
~·bin "'den alrkoya ;nk hiç bir se
~". iıtj~~Uduna kani ucğil!z. On..ın 
ı.."~t\ a!c, ve Türk ncktai na ..::a .. ..,. auı1ı .. 
ıft •bilir· un devamına e:n,,iyctie 
, 1ah,·ı·" Bu emniyet hJv~·;ı lci:ı-
..,.' l . .. 
I; '"ı-vttı'd~reıni z i ve mılli müdaf-

"' C•ı . , ti ·""a;,; : tnızı tanzim hususunda-
•ı.,.. tıııze d ., .. .. 1, cvam cttı ,~t n"!ı z ı de 
ı, ge l" " 

ı;;"ıit• Uzum görmiyonız. 
ı,,,_ ıy•tııizin t k' .• . , ""'lll.n a ıp ettıgı müs-
lr ' a· 
'Ilı L· 'Yasetten bahsederken 

• ~t • 
Ilı: fayq rokıayı bilhassa kaydet-
ı. '~i aı, olu . T" . 
.. 11 Ilı b r · urk •io,ı,uı;unun 
1 'ıq· ıı hus · . i, 'Yet 'l'" usıyetı vardır. Bu 

Şehren. L.I .\1ıffilltfn Bey son belediye meclisinin ıçtı
malna girerken aza ile ekmek ve pahalılık mee

eleslnl ıt"örüşüyordu 

Bir nevi e~ınet ra~oru ~ön~eril~i 
............. <leHı---

Za~ire ~orsasının ra~oruna ~öre ~~ randenıanlı ~ır 
nevi ekmek çikarilnıası ıııusi~lir. Bu e~ınekler 

14 kııl'u~a satıla~ilecetlir 
Bir nevi ekmek ~aouno ~ıklıklao sonra lrancalalar ancak 

rııhsalnanıe ile cikarılah!leeeklir ----··---Bir nevi ekmek raporu 
ıstanbul Ticaret ve zahire borsası tarafın<lan tek ekmek kanun 

ıayıhası hak kında hazırlanan rapor dün iktisat vekaletine gön
derilmiştir. Raporu ihzar eden borsa idare mecl!sl reisi Murat, 
zahire mütehassısı ve Emanet iktisat müdürü Kemal Ömer Bey
lerden müteşekkil komisyon, vekilletln gönderdiği ltlyıhayı nıuva· 
fık görmüş "e bu esaslar dahilinde ekmek yapıldığı takdirde 
nıemleketln mahsulatından çok istifade edileceğini tespit etmiştir. 

Bir 11evi ekmek nasıl olacak? 

Tek ekmek 7~ kiloluk çuvalı (il) liraya çıkan 85 randemanlı un
dan imal e.dılecek ve 14 kuruşa satılabilecektir. 
Vekalet, mütehası~ların mütalaalarını nazarı dikkate alarak 

kanun Ulyıhasının kat'i şeklini yakında tespit edecektir. 
HUkOmet, bü meseleye layık olduğu ehemmiyeti vererek mem

leketin her tarafında tetkikat icra ettirmiş olduıtu için B. M. mec
llslnln bu devre! lçtlmalycslnde tek ekmek kanununun menu bahs· 
olacağı anlaşılmıştır. 

~u ucuz ekmek işinde memleket mahsulünden ne kadar istifade 
edıleceğl ııncıık bir ııy sonra tayin olunabilecektlr. 

Mütelıassıslar111 verdiği izaltat 

yek ekmek mes'eleslie meşgul olan bazı mütehassısların izaha· 
tına göre bunun lntacile hem halk gıdasını daha az para ile 

temin edecek ve hem de millt istihsıııaı şimdikinden fazla revaç 
bulacaktır. 

Tek ekmek sisteminin her tarafta tatbik edilemiyeceğl ve bu 
ekmeğin nefis olmıyacıığı iddiası gayrı varit ğörUlmektedlr. 

Ekmek biraz esmer fakat nefis ulacah 

yek ekmek unu 85 randemı.nlı olacağı için buğdaydan çıkan 
razmolu da muhtevi bulunacak, bundan dolayı rengi biraz 

esmer olacaksada nefaseti bozulmıyacağı tecrüoc neticesinde ta 
hakkuk etmiştir. Bu yeni ekmek gıda Ulbarlle şimdlkl lıalltadan 
yüksek olacağı beyan edllmektedlr. Yeril mahsul yerine !Uzum 
görUldUkçe ecnebi memleketlerden gelen buğdaylardan alınacak 
unla da tek ekmek imali cihetine gidilecektir. 
Şimdiki ekmekler nasıl? 

Ekseri fırınladıın çıkan ekmekler fazla miktarda çavdar kanştı· 
rılan 83 randemanlı unlardan yapıldığı için şimdi şehrimizde 

tek ekmeğin terkibine bir halita ile çeşni tutulduğu muhakkaktır. 
>t.,, ıle•ı 1 Urk dostluğunun baFka 
~.... •ltyhind b. ı · 

~ı. "'•&ıd· e ır ma ııyet <u· 
... L ır D" 
ı. "ftJıa . · ıın §arkta vey,, ırır-
"'' ng, b' , ~ıı,lı: _ .. it devletle dostluk ve 

Binaenaleyh yeni kanunın tatbiklle ekmeğin terkibinde bUyUk bir 
fark olmıyacaktır. 

, " . .,una b lı.t1· 1Jgurı sc atını tcsi.i etme~ 
,~ '1«iı.-:-1 ali meseleler yü ·.ünd·n 
... , •htil f . ' 
tı z devı a halınde hı lı:nd:ı -

~ le . •tlerıc d 
~n '''c m 0-aynr mıinase. 

I•· lq anı d • ·ıd· ·~ İh .ve 'iun . cgı ır. M :sel~ : 
ıı...ı 1 •Iaıı anıstan ile ola:ı. kü 
Ilı;, ·•tı arı hail , . . 
"llıııtt'le de t ettrkten snnra bu 
' ıı.ıu, ,, Cfrıkı faaliyet etmek 
ı I~ • o ı . 
•ıı; •tc !:ot" 'tnılletleri sulha ve 
~ h" Uren h • ...__ lir..... • er tc<lbire her "''ita '"Ct C d . ' a larrııa erız. T ,;~;, ductlL-
~~i, a'••trıı k karşı tecavüıkar bh 
~t, '•ti e ten k 
ıı... ·•~ı atred uza trr. OM bu 
""lıı, •a,İY•tt•n!er hakikatten ve 

'nda~ •!hen değil, Tılr~ duş 
aın alıyorlar. 

MAHMUT 
Siirt \leh'u•u 

1'rancala ancak ruhsatiye ile çıkarılacak 
- -

Layıhaya göre, bir nevi ekmek imaline başladıkdan sonra fran 
cala çıkarılması ruhsatnameye tabi tutulacaktır • 
Mamafih, bir nevi ekmek ununda razmol bulunması sıhhi bir 

mahzur teşkil etmiyeceğl tebeyyün etmiştir. Alakadar bazı muta· 
hassıslar, Emanetin değirmen ve furunlar üzerindeki kontrolunun 
noksan olması yUzUnden ekseri mıntıkalarda PO den daha tazla 
randamanlı unların kullanıldığını işaret ederek tek ekmek 
kanunu tatbikatında mühteklrlcrin faaliyetinin önüne geçınek için 
mUrakabanın teşdldlne !Uzum görmektedir. 
Buğday ve un flatlari düşüyor 

Umumiyetle cihan piyasasına tabi olarak şehrimizde buğday ve 
un flatlarl düşmektedir. Gerek bu vaziyetin ve gerek bir 

kısım fırıncılar arasında mevcut rekabetin tesirlle, tek eğmeğin 
13 kuruşa satılması kuvvetle muhtemel görutmektedfr. 

Zahire borsası reisi ile borsa komserl Beyler, tek ekmek mes· 
elesl hakkında ketumiyeti muhafaza etmektedir. Borsa erıianı, bu 
bapta mUtehassıslıırın mütalaasının sorulmasını husust mahiyette 
added!yorlar. • 

----- 4. Sigorta tarife tiill komis
yonu dun alfıkadar şirketle

rin vaziyetle 
rlni tetkik et 
mek suretile 

toplanarak ye· 
nl hay:ıt si

gorta tarifesi
! nl hazırlama-
ğa başlamış
hr. komisyo

nun reisi Zül:· 
tü Bey bir 

muharrlrlmlzo 
demiştir ki: lliıWiiiiiiô 

- Geçenler- .1.iihtii Be11 
de hazırlanmış olan yangın 
sigorta tarifesi henüz Veka
let tarafından tebliğ' edilme· 
dlğl için bu hususta malıl
mat vcrmeğe salahiyettar 
değilim. Hayat sigort~ tarife
si on güne kadar bit Herek 
lktısat vekiıletlne göndcrile
cektır· Bunu mutealöıl nak
liye ve kaza sigorta ilcretle 
rlne alt yeni tarifeler yapı
lacaktır. tctklkatımız henüz 
bitmediği için hayat sigorta
sında tenzilat lcra edilip e- ı 

dilmeyeceğl belli değildir.,, 1 

1 
--· 

Alınauyadaki merasim 
\ 

Müze müdürü Halil Bey avdel elli J 

Alman Asarı atlka enstitll- 1 
sünlln 103 u~~u yıl dönüm • 
mUnase betiyle 
yapılan mera
simde hukllmc
timlzi MUzeler 
MUdürU Halil 
Bey temsil et· 
mlştl. 

Halil Bey Al· 
manyadaıı şeb· 

rimlze avdet 
etmişlir. 

Alman Asarı 
atika cnstltl!-
sündekl mera- l l.1lit ney 

sim cidden muntazam ve faldell 
olmuştur. 

ilk celsede, merasime iştirak 
etmi\I olan mıırahaslıır birer 
nutuk irat etmişlerdir. Bu me· 
yanda Murahhıısımız Halil Bey 
de bir nutuk söylemiş ve ilim 
mllesseselerl arasındaki kıymetli 
mOnasebattan bahsetmiştir. 

Diğer celselerde de muhtelif 
memleketlerdeki ıısan atika 
faaliyeti mevzuubahis olmuştur, 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

ı- Tarihi tcJrikaıuı ı; ·rcpcdclcnU :\11 
Pa~.a r e \"a~il ilı.: 

-- -·--Fukaraya nasıl yardım 
edilecek? Dllerıcilikle mil

. cadele ı•e 111uhtellf işler 

Bir mOddet evet Ankara· 
ya giden Fırka müfettişi Hak· 
kı Şinasi Paşa dlln şehrimize 
avdet etmlş,ve evlıide bir mUd-
0det) istirahat ettikten sonra 
'Fırkada meşgul olmuştur. 

· C. H. Fırkası müfettişi Hakkı 
·Şinasi Paşa muhtelif mes'elcler 
hakkında bir muharrlrimlze şu 
izahatı \'ermiştir: 

l_!::::.!.._P·-halıl ı ~ ı nır. ·ete. 1 

" Bu h~sııstıı Emanet ıa-
zım gelen mesaiyi· sarfetmektc· 
dir. Arkadaşlarım, yani lstanbul 
meb'uslarıda lıııyat pahalılığı 
hakkında tetkikat yapmaktadır. 
Bu faaliyetleri her halde yakın· 
da iyi neticeler verecektir. Ha· 
yııt pahalılığının sebeplerinden 
olan paranın istikrarı meselesi 

JfaKkt :)i11asl Pş. 
ile ılükOmetl merkezlyenin meş· 
gul olduğunu biliyorsunuz. 

Dllenclli l!; ln men'i 

Dilencillğln men'i ve fakirlere 
yardım edilmesi için fırkanın 
yeni teşebbüsleri var mı? 

- Fırka Kadıköyünde, Top· 
kapıda Beyoğlundakl fukara 
perver cemiyetlere yardım et· 
mektedlr. Ayrıca birde kadınları 
çalıştırma yurdu açtık, Kadın
ları çalıştırma yurdu için yeni 
yaptırdığımız fabrikanın birinci 
katı ikmal edilmiştir, ikinci ka
tın inşasına başlanmıştır, fahri· 
ka llç aya kadar ikmal edile
cektir. Yurdu yeni binaya nak· 
!edeceğiz ve binada asri tesisat 
vllcude getireceğiz. 

Fırka, Emanet ve Ticaret 
odası azalarından mürekkep 
olan yurdun heyeti idaresi tet
kikat yapmakta ve bir proje 
hazırlamaktadır. 

Kl'1 rcılık ye çorapçılık ma.lJncle rt -Fabrikaya kl\ğltçılık, çorap
çılık, makineleri yeniden alın
mıştır.Yurdun tesisindeki gaye· 
miz içtimai sefaleti ıızııltmaktır. 
Kadınları fuhuştan muhafaza 
ve bunlara sanat öğretmektir. 
Fabrikanın inşa masrafı yalnız 
30 bin lirayı tecavüz edecektir. 

'!- s,1n h:ı.lıcrlcr, 
3 üncü sahifemizde: 

ı - ILtt .,di h..irckctlc r 

Fırkamızın bu faaliyeti fakir 
ilk ve dilencillğln önüne geçmek 
için şüphesiz ki karı gelemez. 

4 üncü sabifemizdc: 
ı - 1 la.\·,1 rJp ılr uj 
2· Fckl. 

3- !'}11)f 

4- Mekteplller mUsabaka~ınıla 
beşinciliği kazanan yazı 

... 

Şchrc :rıan ctlnln \·az ifec.. t 

Dllenclllkle mücadele Şehre· 
manetlnin vazifesidir, bu mUca· 
delede evv•ll\ para mes'elesldlr. 
Emanetin borç tedlyatı ve maaş 
faslı kabarık olduğu için dllen
clllkle mücadele için kafi para 

mahadl 3 llncü sahıfada 

Yaı ın Galatasaray Fent:• 
arasında şampiyonluk maçı 

var. Bakalım bu büyük lok 
mayı Kim kapabilecek? 

'ı ':ı~ıs ı dı irduncU ahi' "mi1.Jc 

Pa~alılı~ ınüca~elesi 
Mesele· ~arısı~ ihracatın .men'i .ôo~r~u del it, 
-~!t yunıurla lıcaretı ne a1eın~e1 

Tamirat ınüzakerafı ~orgun lstanbul Ticaret odası hayat 
~, ~ jd d' pahalılığı hakkında tetkikaı 
uır ua ueuır yapmaktadır. Bu tetkikat neti· 

ccslnde, havaylcl zarurlyeden 
sayılan bazı gıdat maddelerin 
tcnebi memleketlere ihracı malı· 
zurlu görutcrek bunların barice 
çıkarılmasının menedilmesi için 
te,ebbllste bulu nuıacağı ,öy
leniyordu. Ticaret odası reis 
vekill Hamdi Bey, bunun doğrıı 
olmadığını ve tlca retl takyit 
etmenin faideli olmayacağı ka
naatinde bulun duğunu söyle
miştir. 

----
Paris, 7 ( A.A Schacht 

muhtırası mütehassıslara henüz 
tevdi edilmemiştir. Resmi su· 
rette cereyan eden mUzakeratta 
M. Young ile M. Stamp serd· 
edeceği ihtlrazi kayıtlara ala
caklı devletlerce müzakere edll-
meğe mllsalt bir şekil vermesi 
için M. Schacht musırrane teşeb 
bOslerde bıılunmuşlardır. 

M. Schachtın ihtirazı kayltlerl 
havi muhtırasını yarından iti
baren tevdi edeceği Umlt olu
nuyor. Almanların ödeyeceği 

taksitlerle bunların ıılacaklılar 
arasında taksimi hakkında uzun 
tafsilatı havl olan Young muh· 
tırasının da ayni zamanda ~eri· 
leceğl zannolunuyor. 

İşşizler gittikçe çoğaltyor 
Londra, 7 (A.A.) - 29 Nisan 

tarihinde lngllterede işsizlerin 

miktarı 1,16.3,800 e baliğ bulun
makta idi. Bu miktar bir evet-
ki haftaya nazaren 23,087 ve 
geçen senenin aynı devresine 
nlsbeten 27,798 fazladır. 

Şeıı/illier 

Paris,8 (A.A.) - M.Doumer. 
gue, J\1, Polncarl! Ue nazırlar 

ve ceneraller "janne d' Arc 
şenliklerlnde hazır bulunmak 
Uzre, Orleans a gitmişlerdir. 

~ 

Mektepliler 
Müsabakası 
ikinci hafta 

ikinci haftanın en mühim 
haberine alt mektupları bugün 
akşama kadar kabul edeceğiz. 

Üçüncü hafta 

l·-4-, Mayıs Cumarlesi 
gUnUnden yarınk , ---

~ı Mayıs Cuma gü. 
~ nUne kadardır 

Bu müddet zarfında ga
zetemizde çıkan en mu. 
him haberi 200 keli. 
meyi geçmemek Uzre 
yazıp, müsabaka me. 
murluöuna gönderiniz! 

Birinci haftaya ait haberde 
5 inici/iği kaıanan yazı 4 ilncil 
sııhifanıııdadı. 

Oda erkanı, bu tarzda bir 
memnuiyetın , memleketin me

nafii ile telif edilemiyeceglnl be
yan etmektedir, 

KUZU ETi FIATLARI ARTTI 
DUn Hasır iskelesi tarıklle 

gelen kuzuların flatl ( 80 ) den 
(100) kuruşa çıkmıştır. Kasap· 
tarın bazısı, hldrellezl takıben 
baş gösteren bu tereffUlln Ema
netin yeni tııkyldatından ileri 

geldlglnl vo muvaredatın azaldı· 
ğını, emanetin, Hasır iskelesi 

kuzularını baş ciğerleri ayrıldıktan 
sonra satmağa mllsade etmesi 
flatlara tesir ettiğini söylemek· 
tedir. 

lstanbul civarında havaylci 
zaruriyenln bir kısmı daha 
ucuzdur. Kartıllda fiat farkı 
ettr 30, ekmekte 2 kuruşu bul
luw . : • .. dır. 

POLiS ALAYf 
• • Jtosikletlc bisiklet 
yeniden ısmarlandı 

~lr polis taburu yakında 
Ankaraya gidiyor 

Polis alayı için mevcuda il!.
veten 7 motosıklet ve 20 bisik
let alınacak ve bunlar taburlara 
tevzi edilecektir. Polis müdürü 
şerif bey dUn taburları teftiş 
etmiştir. 2·3 gUne kadar alay 
mUzıkası da talime başlayacak· 
tır. Vakında taburlardan biri 
Ankaraya gönderilecektir. 

, ••• 111111111110111111, 

AYH1\N ın 

en güzel eseri 
Tepede/enli 

Ali Pa~a ve Vasiliti 
Buğü11 başladı. Bu tarihi 
romanı iki11cl saltlfemiz

de okuyunuz 
1 • 1 1 1 1 1 ' 1 1 •• ·~ 1 • 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 '• 



~ TEPEDELENLI ~ 
6-A_Lt_P_l\S._A_vE V_A._Sl_Ll_KI_~ 

AYHAN 

~ana rı ce t ~aca~ı l 
!ecenin ~O. ~ ~Ö r. ~j u lı an kara h~l 

ı~ı. a BJB h ı0uın e~iliyor u!. 
BiR l\c\(,: :,oz ! 

Vasiliki ve Tepedelenli "A 
P~şa hikayesi cıhana L1n salınış 
tır. 

Ali Paşanın şöhretı, hala bir 
efsane halinde ihtiyarlarımız
dan bizlere kadar ulaşıyor, ve: 
dillerde dolaşıyor. 

Güzellikte misli menendi bu-
1 Iunmıyan on dokuz yaşında dil

ber bir kadın vardır ki, Tarihte 
Ali Paşa ile omuz omuza yaşar. 

Bu kadın: ince uzun boylu, 
çekik ve çok beyaz yüzlü iri si
yah gözlü "Vasiliki" clir,dizleri
ne varan saçları seksenlik "Ali" 1 
P~şamn ihtiyar kalbini örüm-! ı~ı~~~~~ 
ceklcmişti. 

İ te bu kadın: (Kıça kunda
kçı) adlı bir köylünün kızı idi. 
"Vasiliki" diye tarihlere geç-' 
miştir. ve: hali öyle anılır! Eşhası tanıyınıı: Vasi/iki 

Ali Paşanın demirden kalbini «Sırp» isyanını bastırıp yatıştı
yumuşatıp eriterek kendi gözle- ran adamdı. «Yanya» da da ko
rinin karanlık uçurumlarına a- !ayca muvaffak olacağını san
kıtan V asil iki için bazı tarihler: mıştı. 

Ali Paşanın «metresidir!» Morada isyan eden Rumları 
derler. bu, şüphesiz hakikatten boşlayarak Yanyaya yetişmekte 
çok uzak olan bir tavsifdir. Va- acele göstermişti. Çünkü ihti
siliki daha on üç ondört çağla- yar «Tepedelenlinin» namı dil
r:nda Ali Paşanın nikahı altına !erde dolaşan haznelerine bira-
ı;irmişti. yak evel kavuşmak istiyordu. 

Nikahlısı ve ya metresi olma- Hurşit Paşa aylarca savaştık 
sının ne kıymeti var? Yeter ki, tan sonra ancak «Yanya» kale
kalpler karşılıklı birer aşk kay- sinin ehemmiyetsiz istihkamla
nağı gibi birinden ötekine akıp rından birini: «Litariça» yaka
sızarak. birleşsin. . . sını lağımla atıp zaptetmeğe 

Vasiliki ondördünde iken Ali muktedir olabilmişti. 
Paşa yetmiş dört yaşlarında bu Asıl büyük kalenin kılma bi-
lunuyordu. le keder ulaşmamıştı. Tepede

Tepede/enli Ali Paşa 

Tepedelenlinin son günlerile 
birlikte yaşatmaya karar verdi
ğimiz « V ıuiliki» Ali Paşadan 
sonra onüç sene daha yaşadı. 
Gençliğinin en olgun ve ateş

li devri seksenlik ihtiyarın ma
temi, aşk ve hasretile sarhoş
luklar içinde geçti. 

lenli Ali Paşa beşon sene evel 
kendi gözleri önünde kendi öz 
canı için yaptırdığı koca kalede 
savaşa devam edip duruyordu. 

«Yanya» kalesi «göle» uza
nıyordu. arkası uzun bir hen
dekle kesilmişti. Hendek çok ge 
niş idi, içi: su doluydu. Hurşit 
Paşa ordusu «göl» tarafından 
kayıklarla hücumetmek mecbu
riyetinde kalıyordu ki, buna da 
imkan yoktu. 

Arkadaki geniş Hendeği dol
durup aşmak hayli pek gözlü 
olmaya bakıyordu. 

«Ali» Paşanın yanmda bir a
vuç silahşur kaldığı muhakkak
tı. Bunların yüz yiğitten artık 
olmadıkları çoktan anlaşılmıştı 

Bu haberi veren «Ali» paşa
nın Tapçu basısı Venedikli as
ker kaçağı (Karetto) idi: 

bitmedi --· .......... ~ 

Peşte elçiliğimizde 

lllLLIYE'l' 9 MAYIS 1929 

HARİÇTEN ALDIC.IMIZ TELGRAFLAR 
~ S'o11 Haberler I@ 

Meclis reisinin "Milliyet,, e nıühinı beyanatı 

Alll.man.;rada 

Grev var 
----··· .. -- -•• • Olen amelenın 

cenazesi na4?tl 
kalkacak? •• 

Bcrlln, 8 (A.A.) - Bir ma
yıs günü çıkan kargaşalıklar 
esnasında vefat edenlerin 
cenaze merasimi bugün ya
pılacaktır. Bir çok amele ve 
müstahdemin saat 13 30 hn 
14 te kadar çalışmayacaktır. 
Umumi nakli vasıtaları 5 
dakika lşlemlyecektir. Bir 
mayısta ölenlerin akrabasın
dan bir çol{u katil davası 
açmışlardır. Sol cenah gaze
teleri kordon altına alınan 

mıntaka haricinde bulunan 
bir çok kimselerin de öldü
ğünü yahut yaralan ı~ını 

yazmakhdır. 

Berllner "(agblatt gazetesi 
lğtlşaş esnasında neşredilen 

zabıta tebll ,1 in haklkatı 

tahrif ve tağyir ettiğini kay
detmekte ve ancak bir zabıta 
memurunun yaralanmış ol
masının müsademeler hak
kında ne düşün111mesl lazım 
geldiğini gösterdiğini ilave 
eylemlştlr . 

Kargaşalıkların vuku bul
duğu mahailelerdekl tüccar
lar tazminat istemektedir. 

Hambourg , 7 (A.A.)-Za
bıtaca faaliyette bulunması 
menedilen komfinlst teşkilatı 
merkezlerin de ta har rlyat 
yapılmıştır • 

Berlln, 7 (A.A.)-Saksonya 
hükOmetl komünist sabık 
muharipler cemi yeti erinin 
faaliyetini menetmiştir • 

Berlln, 7(A.A)-Blr Mayıs 
rünü tevkif edilen bin kadar 
kişiden ancak 117slnln mev
kufiyet! idame edllmlş, bun
lardan da 72 si bugün salı· 
verllmlştlr . 

Bir ziyaret 
Berlln , 7 (A.A.)- Roman

yaııın Londra sefiri M. Tltl1· 
leseu , bugün M. Stresseman 
ile beraber yemek yemiştir. 
Mumaileyh öğleden sonra 
reisicumhur tarafından ka· 
bul edllmlştlr , 

Avusturgada yeni kabine 
Viyana , 8 (A.A.)-M.Stre

lruvvltz milli mecliste hükQ
metln beyannamesini oku

muştur • Bu beyannamede 

eski kabinenin fikirlerinin 
takip edlleceğl beyan olun-

maktadır. 

Iwagl.l.$ere!!!!?. 

Yeni intihap 
Haziran sonunda 
muvakkaten top

lanacak 
Londra, 7 (A.A.) ~ Tlmes 

gazetesine nazaran, yeni parla
mento 25 Haziranda iki hafta
lık bir celse akdedecek ve bu 
müddet reis intihabına ve aza-
nın tahllflne tahsis olunacaktır. 
Parlamentonun resmen açılması 

merasimi Temmuzda yapılacaktır. 

İngiliz - Mısır itilafı 
Kahire, 7 (A.A) - Nil suları 

hakkında lnglltere ile Mısır 
arasında akdolunan ltllAlname 

bugün lr.ıza edilmiştir. 

/randa karışıklık oldu 
1 Basra, 7 ( A.A ) !randa 

kain Abadanda inglllz-iran pet
rol ıasflyehaneslnde geçen Pa
zar akşamı vahim kargaşalıklar 
zuhur etmiş olduğu rivayet eall
mektedlr. Kargaşalık çıkaranlar 
şirketin blnalannı taşlamışlar 

ve büyük hasarlar ika etmişler
dir. Mamafl telefat yoktur. 

Hindistandaki hadisat 
' cm"~ 7 (A.A) Bombay 

. ....-------------~~-

1 n ta c edilen yeni kanunlar 
Yeni maaş 

~ezaların tecili 
Kanun müzakere 

ediliyor 

ve meb'uslar 

Küçük menıut" 
tara zam var 

bük meli 'pll«haneler patronlan 
ı,. _ ... ~11:;;. .ırasında bir ltilllf 
vücude getirmek maksadlyle 
bugün öğıedın sonra bir kon
ferans akdetmiştir. Fakat bu 
konferansın bir netice elde 
edemediği ve sanayi erbabı 
arasındaki lhtllllflara müteallik 
kanunun yarın tatbik mevkllne 
konulacağı zannedilmektedir • 
Bu takdirde ihtilaf telifi beyin Kanundan 10 bin kişi 
mecllslae sevkcdllecek ve bu istifade edecek 

(Her Tiirk) 
tabiri 

Encilmen maaş lagı/ı8sJll' 
bugiln intaç edee6J 

meclisin vereceği karar her Ilı! ,,. 
tarafca kabul edilecektir. Ankara, 8 (milliyet) - Mecll- Ankara, 8 ( Milliyet ) ·"' 

Bombay, 8 (A.A.)- Madras sin yarınki ruznamesinde müza. Adliye encilmenl ta- a·· .. nl b Ü u b"' 
eyaletinde Mangolore do mecu- kere adilecek hiç bir madde 1 utçe encüuz':ı: ug ~ı~tlrp ~ 
sllerle müslUmanlar arısında biri muhafaza arını m ere etu"" . rci 
vulcua gelen musademede bir yoktur. Barem layıbası ancak Cu· laythası ile bizzat encümen 
çok kimseler yaralanmıştır za- martesl günu müzakere edfle- ·· etmiştir meşgul olmaktadır. ...M 
bıta, asayişi iade için sllllhla cektir. Eecü ı nnJd J tiıııJI"". 
mUdahalo mecburiyetin do kal· A . 1 d k b b tlann afh Ankara, 8 (Milliyet) - Bole· 1 b men n yaedll eslç til' 

ynı ce se e a a a diye layıba11nın dahiliye encD· ayl anın lntae m ·-~_:Aıt. 
mıştır. bazı cürümler takipat ve ceza- meninde müzakeresi ikmal edil· hakk.alı: nazarile baltılmu-:,.ıı 
Jngillz imparatorluk kon- !arının teciline dair layıhanın da mlftfr. LAyıba umum encamea· Memurların dm.akta old~. 

I'. !erden lklter aza olmak ıurottıı b .ııeı;>~ 
,eransı müzakere edilmesi ihtimalı kuv- mubtllt bir encUmendı muza. maaşlar lr emsalle zarpeouiJ' 

Ot Vll, 8 (A.A.)- 1 Mayısta vetlidir. Adliye encümeni layıha kere edlleboktlr. tir. Bu emsal. küçük mem11~ 
!(anada. avam kamarasında so- esaslarında hiç tadilat yapma· LAyıhada "HER TORK. tabiri yUbek olacak. dereceler_~ jt 
rulan bir suale cevap veren M. mışur. Yalnız maddelsri halkın muhafaza edllmlftlr. Bu tabir dültçe ltUçU!ecektir. NetiCC"1~ 
Mackensl• Klnng, Kanadanın ki . dil . ti ile kadınlann intihabata itti· !dl.metin teklif etdgl ş~-.ı.ıl 
divanı adalet nizamnamesinin anlayacağı şe e ırca e ınış r. ralderl temin edllmlftlr. Bu sa- 1 ldl. il bu P: 
lhtlyart maddesini imzaya mu- Cezayı nakdlfer tecile dahil retle belediye intihabatında maaş ann ye nu e kfllr y,J-
temayll bulunduğunu, ancak degildir. Matbuat cilrümleri tecile Türk kadını hem intihap edllı- arasında büyük fark yo "yı4' 
evvela bu hususun bir kere dahildir. cok, hem de intihap edebilecektir. ruz küçük memurlar daha ıl 
önümüzdeki lmperatorluk kon- Kanun meclisin tastikinden bir Meclls mabaflllodelıl kanaata terfih edilmektedir. 
feransında müzakere edilmeleri göre belediye ıayıbası Bu sene l tf 

hafta sonra tatpik edllcekdr. ktı"' talı:dl d dl hl bi Bu•00 ma ktlm 8 .• ~ lllzım geldiğini beyan etmiştir. çı .,ı r o ğer ç r •'"" tll' 
j - · ·-~- Öğrendiğime göre memlekstimiz• kanununun tadiline IQzum gO- Bursa, 8 (Milliyet) - B~ .... ~ 
ısvJerede de (!O) bine yakın mahpus ve rUlmdeo kadınlarımıza bu hak ldlmlannın muhakemelerin• IS ~ 

iktisadi komite toplandı mevkuf bundan istifade edecek- verilmiş olacaktır. ta başlanacaktır. V 
Cenevre.; 7 (A .. \) - Akvam ce- Jcrdir. - j" •h b• db• • bhl 

mıycti ikıisadipl i>tişari komitesi M. * * * ttı azı elzem ır te ırı Si ~· 
Theunisin riyasetinde toplanarak ı 927 s lı d d d t 

1 
Uk sıcaklar basar basmaz mide buzuklukları ve sair ınJde ~I' 

korf, ınsının ıcra Ctti.;i tesir er hak· uriye ııllulluUDua re e er lıkları gittikçe artar. Avrupada memurini sıhhiye bakkalları.~~ 
kınJa mt:z'akeraııa lıulunmuşrur. Leh V cfleri, lokantacıları, ve sütçüleri, hastalıkların sirayetine en ıdle'ı 

mur~hlıası :\l.l'opolos'<i konferans tara· Ankara, 8 ( A. A. ) - Killsten amfi olan sineklerin muhrip tesiraundan yemekleri vikaye '•rııe-
fınd•n t:ıvsiı·e edilen hususoııa zirai b.ldı·r·ıd1'•lne ga· re 4 Nı'•an gecesı· ı d f k d r " ' ' " ' için her gün mağaza arını ezen e te etmelerini, icbar e e · ,fil' 
vezl ·eı üıtnndc pek az tesir yapmış Surlyenin !<'.bu nsaf aş·rcrine mensup rika, lngiltere Lransa, ltalyada ELlTOKS haşarat öldürUcÜ !il 

İstanbul mahkemei Asliye bi- oldcgtıııu •öı lem ştir. altmış müsellah şaki hududu geçerek dir /. Ali Paşanın perişan kalan dul 
kansının «Romanını» yazacağız 

.\facar uiurattlu. ı M. Denicke l\Jusip koı·unü basını~ ve 243 koyun istimali mezkOr müesseseler için hemansheman mecburi · 1't' · 
Pe•te muhabirimiz yazıyor. rinci Ticaret dairesmden: Mah- · ı b h h kk d FLlTOKS hem k••arau o"ldürmek. hemde ha dezeofe .ı•"' v zıraat A emindeki u ran • · ·ın a gasbcderek cenuba sıvuşmuştur. Kôy· ·~ vayı ceu"" 

ken1ece ilinı iflcisına karar verilmiş h k ı· k t 1 k "b" b" ··k f aldi dır M kO sıbbİ f1l1 "lu gibi «Roman» şeklinde 
:.a .ılan tarihi tefrikalar herhal
de yazılmak istenen devre dair 
daha faydalı malumat ve tafsi-
15.tı topluyor. Biz bunu bit çok 
tecrübelere neticesinde anladık. 

Şimdi: Aziz okuyucularımız
dan ( 111) sene evelki « Y anya» 
kalesine inmelerini ve .. bu gün 
ancak hatıraları kala bilen ha
yaletler arasında bizimle bera
ber dolaşmak z~hmetine katlan 
malannr rica ediyoruz. 

AYHAN 

Türkiye elçisi Behiç Bey ve ta kı at yapılma>ını istemiştir. · ransa den bir kişi yaralınmışnr. 7 Nisan me ve aze eme gı ı uyu ev var . ez r d 11 • 
refikası Hanım efendi son gDnlerde olan Galatada Topçularda 224 nume- murahhası i\I. ~erruy~ iktisadi vazi- d d 0 1 0 !erin memleketimizde dahi tatbik edildiğini görmek cid e ~ 

roda L. Ağostini ve şeriki ticaret· 929 gecesi hu u u e i sm•n el· ~ ... 
elç!Uk konağında bir kaç ziyafet yette görülen geıi ve tersine gıd~in hetinden geçen onbeş klşil!k bir edilir bir keyfiyettir. ;...hııı" 
ve müsamere vermi~lerdir. Da- hanesinde mevcut şarap ve şarap i· sebeplerini .ıırayarak sun'/ s•navü N C b 2 ı-r 1~ vetlller meyıtoında Macar vezir- maline mahsus atat ve edevat ve şi· keı fi ve indi olarak himaye etmek Suriye çettsl 9 isan gecesi e eU- latanbul İcrasından: Belki• ı mahalli ve ahçı odası 11 :tJ1'11ıP ; 

f h k ·1 gı'bi zararlı bir adetin idame edildi- bereketin Hacı bebekli köyünU bası· h. la zevci İhsan Abit b. in Kırzade 25 ar•m terbiindedir. SaJı.l...,ı·" ~/ teri, Ayan ve meb'usanı, devle- §elcrin ru tuna arar verı miş oldu 1 , • ,.. 
ltini ispat evlemiştir. rık bir çok para gasbetıniı; er ve ık! Hu"ıeyı·n b. den ı"ıtı"kraz eyledikleri miiatemilatı harem ve ~l ·~· tin yüksek memurları, ecnebi ğundan mezkOr mağazada mevcut .,-. , ' 1 1 K 1 1 -. ·-• P 

f ti ka M il ıvl.Louche rbimaye usu ünün git- çocuğu kaldırmış ardır. öy U erin mebalıg·a mukabı"l vefa•n fera"' ey'te- relen· muntazam mu"rte. fi-' dtı' •: se are er er oı, acar as za- .,.1ap ve emvali saire 14 Mayıs 929 ·k ·g· i ka d ı d'k k b 1 ıi ki rl • " ""' • 
deıloı bulunmuyordu. Ziyafet- ,... tı ·çe ıevessu ettı ın l' eye ı · mu a e esı üze ne çocu ar ge dikleri Boğaziçinde Kandillide Gök- !arla ve mutbah dairesı de ,.d-.r.ıP~r 

tarihine miisadif Salı ve kahil ola· ten sonra Amenka "kabetine karşı alınmıştır. ayni çete ilci yolcunun e • f 
ler esnasında büyük Gazimiz, madiği taktirde anı velyeden gu"n- koyabilmek içın Avrupalılar arasında b su sokağında atik 67 cedit 25,22 No. şuf tat duvarla müfrez v diıl'f" 

ı ı H th fkl d t ·ıı t psra ve hayvanlannı almış ve on lr dilf e am ra or Y ve os mı e l<rde mahallinde saat on ikiye kadar iktisadi bir teşkilat vücude getirme- S Cebelin ve bir çuvaldız mai lezizin da emsaline nadir tesa . ,·lif ' 
şerefine idare! akdab edilmiştir. Nisan gecesi urlyeye geçmiştir. · ı ın ~,r 

fıuht olunacağı ilan olunur. sini tavsive etmiştir! M. Loucheur havi olduğu elyevnı Göksu caddeıin mi ayak tq merdiven e ~· 
Çinde muharebe oluyor mtişkıılaıı bazıranın izal<si iktisadı Askeri kanunlar de cedit 25 No. bir bap ııahilhanenin manın tavanı kıımen t01106 ı' 

latanbul İcra dairesinden: k h k .• 91 Hou ... kon•, 8 (A.A.) _ no ta! nazardan bir Avrupa ü Oman ve 22 No. bir bap ahırın 400 hiase i· men naturel kayadır. _.., Y" •• ır 
• " Bir borçdan dolayi Galatada Yük- d 1 1 Ankara, 8 ( Milliyet ) - Adliye k s-· il". 

Çanton-Kowloon demlryft'u mOttehidesınin vücu e getiri mesiy e tibarile 88 hiHeıi borcun verilmeme- llllezkOr aahilhane 1 tar~ "' ıek Kaldırımda Lüleci hendekte encümeninin elinde ulceıi ceza lıanu- u * * • boyunda, Kwan ... slnln kuv mümkün olıbileceğinl ve bu teşkl· sinden dolayı 30 gün müddetle icra sair zinet ağaçlarile "' , Birinci {.asıl • Langozi haninda 4 numarada mah· IA k bllAfı 1 _,_ nu ile usulü muhakematı ulceıiye (<iıı• ,IJ 
vetlerl ile milli kuvvetler a- 11 siyası no 111 nazar na 0 aru. kanunlan vardır . .Aıkeıi usulu muha· kılınan müzayedeıinde 300 lira be- çeden girildilrte uJDC tJlf1ıll ,el 

1822 1237 [ *] · K"" cüz ve satılması mukarrer bulunan ı hl hl ·· k"I ı -er ,. - senesı " anu rasında, •lddetll muharebe- .esas ı ç r muş u mevcut o mı- 1 · dl b 1 delle talıhi uhdesine ihalei evveliye· !er iki antlre Uç "'. e.·~ tıl< ıfJ1> :~ . "ki . . Y hane esyasi 18/5/929 r .. ~·rtesi gü- dıgın ·ı· 1 '<tir keman ceza yeye göre vanı arp e· -- ~ ,. 
nusanı» ayının oru ncı gecesıy ler olmuştur. ı 1 .ve ey emı, · si yapılarak ihalei katiyeıiçin tekrar sofa altı koridor ıkı ":~ •-'l•' •:ı ·t 
d . V ki ak! nü saat onda alenen •de su- N ti d M. H nn hapsinde daimi bir slvll haklm b r ,., .,,.. 
ı; a t gece yarısına Y a- Yeril gazetelere nazaran, e ce en • oover bulunacaktır . Bu memleketimizde 15 gün müddetle müzayedeye konul me aydınlık ma1ıatıi 1 to11 ,r 

şıyordu. Kuvvetleri Shluhln&-1 zaptet- reti!e satilacağından taliplerin ma- memnun yeni bir şeld.ldlt muıtur. Hududu cepheıi tarik, arka· milrlük çifte kurnalı ~t•~" .ı-
Eteklen.nde sa k la k"' halli mezkurda hazır bulunmalari i· ' (A. A.) b le• 1 J"' rp aya r u- mlşler, Cantoo üzerine yürü- N'asblngıon, 7 - M. sı lebi dery;ı. tarafları Kıbrıslı Muıta hamam dairesi ve e dit' .,e il"". 

melenip kararan «Miçkilıo [**] mekte bulunmuşlardır. lan olunur. Hoover, Cenevre konferansında tah· Bir kiJglilniln vasiyeti fa paşa ve Abut Ef. aahilhanelerile minleri l<keıis merıll"r ~tıf ,.~ 
dağının alt başından •Yanya» Changhal , 8 (A.A.)-Rr _ llın didi ıeslihaı sahasındı elde edilen Ankara, 8 (Milliyet) _ mahdut 4000 küıur artın murabba· han 10 bela 28 oda "e ger•" il'~ 
kasabasındaki ışıklar seçiliyor- ter ajansı blldlrlyor: Cen neticelerden ve bilhassa başlıca bıhr! A k d 1 hl d A ında bahçeler derununda ve bu ker- maa teferruat ve tara~ ıerirıd• . 11· 
du J 5488 takım kışlık elbise ve 7000 devletletin bahri ıeslihınn tenkisi n ara a yen şe r e, ra- 1 k ı1aıre t•~ 

· Chlanıı: kalshek ile cener, ı·anclırma '<rpuşu ,.e 7000 çift do· A , . af d rım köyünde bir köylü ölür- re küşat ve tevsi edilmekte olan ve ve gerek selam 1 
• i pıulı•• ~ 

Daha kenarda «Yan ya gölü» F h 1 için ıneıikan hey etı tar 10 an ya· Göksu caddesine kalbolunan atik 7 merdivenler ve aaır•Y tı· -ıı""=-ııl' 
d .. 1.. b" f d - ·d· engyn s ang arasında pek lak kapalı zarf usulile imal edile· pılan teklifleri kabul etmiş olmala- ken 25 liralık Kazan ve kat kıyın• - 11 v· 

var ı. go un ır tara ı ag ı ı. yakında mühim bir ihtilaf nndan dolayı fevkal!de memnun - cedit 22 No. ahır mahalli hariç ol- mamı 18000 lira 11 ııı..,,C ııJıf 
Uç yanı alabildiğine dümdüz o- zuhuru muhtemeldir. Milli- cektir münakasa 14-5-929 salı günil olduğunu beyan eıml~tir. Her ne nısının Türk ocağına verll- ınak üzre caddenin sağ cihetinde neli içi dışı yallı boya .ArıAdoı;ır Jf 

vadan ve sebze bahçelerinden i- yetperver hüROmet mem , _ 5811 14 ıe lstanbulda Gedikpa.şada kadar yeni bir bahri konferansın iç- ~esini vasiyet etmiştir. bulunan Cebelin tahmimen 6 dönüm tacı tamir. ahşa~ 0 1
1
°':.,iiste'i' -• f. 

1 · Jandarma imallthanesınde icra edi· ı el ti · i k ·ı lh d es µ• do- cı Jarettı. ları Fengyuhs'ianga gönde- t mu ave ıç n at ve sar ter- Mevaddı mil•teile miktarında olup sağ tarafı Abut ef. rı dairei bele ıy 26•59ıs ,.v 
Y k 1 · ·k· leccktir. Şartname imallthanede tevzi 'b ı · d M H b v t 9 eQ .. « anya» a esı ı ı seneden tı at a ınmış ıse e . oover u sol tarafı Atiye h. arksaı Cemile ha fazla mal(lrna uraca•t r•*'"' 

heri sarılıp kuşatılmıştı. Neden rllecek mühimmat ve silah- olunur teklifnamenin ıarn lmlAsı s1hada pek yıkın bir istikbalde seri Ankara 8 (Milliyet) -- Mevaddı sultanln dağ mahalleri önü tarik ile undadır isteyenler rn ·ın ıft' ~'' 
k . d 1 d M lann gönderli memesi emrini şartnamede mündeıiçtir. içraata Kirişileceğl mutalaasında bu· müşteile lwıununun birinci madde- . .1 . k·' hissen ~ıı . ıı 

sonra es ı sa razam ar an o- lunmıktadır. mahduttur. Sahılhane ve milştemı a· Jırler. Mez ur lı'p ol•'" .••• ,... · almışlardır . sinin tefsiri hakkındaki tezkere üze· ta ıı .. 
. -a valisi Hurşıt Pasa Yanya Ü- --- 1 BOMOWfl labrikaSI 1 tine iktisat vekAletl mazbatasını bızır- tı alelmüfredat meaahası berveçbi- yüzde bet zamla . ınubaırıı"'ıısı-' 
zerine serasker tayinedilmişti. Cebelüttankta tünel Sırbistanda bir iştial lanmış ve çifliklerde traktörle yapılan zir beyan olunur: Sahilhane 981, Li· seye musip kıyıne~ı de p•Y • . .,e 

Hurşit Paşa daha evelce Madrlt, 7 (A.A.) - Kabine DOPPEL bı·raSI Zagrep, 7 (AA.)- Hususi her nevi ımellyan ziralye için sarfe- man s10, Selamlık bahçesi 1567, Ka- yüzde onu ntsbetl~"' ,ııneıe~ı 
C b ıutt k b "' it d bir müessesede dinamit l"tlall · 1 k 108 · ımealne te• 1 d .,.. [•] 1822 senesi yeni girmişti, hicri e e arı o., azı a ın a y dilecek mevaddı milştellenin resimden yıkhane ve harapça Lımon u , ıcra ve . "bill e 
bl tu 1 1 1 1 ti 1 1 k dl 1 S 929 C marteaı tarı Rebiulahir ayı.. . r ne nşasına a t o an k t ne ces o ara ye ame e muaf olacağı hakkındaki kanunun Taksim ıu hazneai 25, Harem bah- I u . ~ ıer& 

[ ••] (Mitil) dağı : melek daii;" ı~de;_;·l.JP~l!:I a~n~ı~n~I h~z~a~r!:,!ı_!l~l!,!:n!_!I a!!:z~ı~m!!,..!0-!!:.,.1.l ___ Ç:_l:.:,::::_:m:.:..:.t Ş.:.:.:l:.:r ____ l..l..!Ö!!· ı!:m!:ü:!,Z:.,.!l!k!.l _:l_ışc::;l~d::;e:_:a:!t~ı~r..!s~u~r,::e~tt~e~.....:iiır.ilı......ı~..W.:iiuwıııı!ılli....Wm&ı:iıtı...L'"~IL"'llili.ı.tıli!.lk..ıva:e..ıham!!!!!!a!!mı.;da2!!!,i ·~e;:.· .ı,;ka~da:::.:_r ..:;ih::;a:.:1•:;1_1ca_ u.._r_e_._ 
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~ele~iye Meclisi 
~.,.f:~~.·..,, Em~n-ette -·- v;1iiJ;tf; - - - -Ma;;:j/te- - Adliyede Sermayenin taazzuvuna doğru 

Mektep ve yol Mette~ inıti~anları Av~n~~~ Za. Yeni gümuük tarifelerinin tespiti arifesin 
Denaet! 

7 Ya.'jın·d;;b~ir- kızın 
bih.,ini izale etmiş 

\r·t•) U\ • s a 
•lıır·ın \gny:ın U. 

tın• d.1 ı t.ı ı •ı;ında bir 
tın ~ rn·W'Lhıki kı11 :'ezanın 
tini ızale t•tti.!!"İrı zalııt:ı rn 
ır Ltmi' \;11...:ap;ız muayeneye 
ktdilıni; Rcıptn de dcrdc,t 
'·' ·ı1ı':ti r. 

, ICl'ıııl hırsız 

S1Jl~ııı \hmcttL oturan tcd.:if
fıunc haıkıııc,iııdaıı 1 lacı 

ı\;nnı~llin C\. !1l' rirt:"ll t ):5n1an 

'·t.:'t•i çal:ırl en \'ak:ıl:mmı;tır 

Yiiziik/eri çalmış 
L ~leli apartııııanıııda oturan 

l.ıı ac·ddiıı -;:ıit il.in hizmet
.\) uzcn en ~Oll !im kıy ıııe-

'lıl .. 
c iki \ ut.t k çalarak kıı~ıııı, 
~ zalııtat:a dcrdc»t ı •lunar:ık 
'''ıkı ·, tT ırcri alınm1.:.tır. 

~ ' 

•\'ııra ;ıtaıı sarhoşlar 
~ l~'llatyad:ı rıturan \ıızif. Ra;im. 

· -ıhiııı ı c \rti~ nanıııida 

- _....,.. .. __. 

üstüoar tramvayının tenıoi
oini ~a~ul elli. Bor~lar 
itilaf namesi pazara 
müzakere eoilecek 

Cemiyeti belediye dUn blrlnçl 
reis veklll Sadeddin Ferit 

beyin riyasetinde toplandı. Büt
çe ve idare encıımenlcrlnln ma
zbataları okundu. Bu meyanda 
tlskUdar l(ısıklı hattının Hay
darpaşa fakutteslne kadar yeni
den inşa edilecek olan 6,5 kilo 

metroluk kısmı için 160 bin Hratık 
tahsisat kabul edildi. 

Murakabe cacllmeol için in
tihap yapılarak Sadeddin Ferit 
Emin Aıı, Avni. Sadi, AbdUlka
dlr beyler intihap olundu. Şeh
remaneti ile TUrklye Milli ban. 
kası hamilleri arasında imza 
edilerek tetkik için muhtelit 
encümene havale edilen ltllaf
namenln dUnkU hey'etl umnml
ye içtlmaıoda müzakeresi mu
karrerdi. Bu hususta içtimada 
hazır bulunan Şehremini Muhl 
ddln bey 'unları söyledi. 

Yeni daimi encümen 
mühim kararlar 

verdi •• 

Vııayct yeni daimi encümen 
azası dUn Vali Veklll Mu

hiddin Beyin riyasetinde ilk 
içtlmaıoı akdetmiştir. 

Bu lçtlmada yeni yapılacak 

mektep binaları ve inşa oluna
cak yollar hakkında bazı ka
rarlar verilmiştir. 

Kazaııç ııergi.~l 

Kazanç verğlsl emsal komls. 
yonu vazifesini bitirmiştir. 

Tanzim olunan cedveller Del
terdıırlığa gönderlllyor.TUccarın 
1929 senesi kazanç vergisi bu 
cedvellerdekl smsallere gör• 
tahsil edilecektir. 

Muaııenet sandıkları 

Vilayetimiz Hususi Muhasebe 
memurları için bir muave

ııet sandıtı tefkll olunmuttur. 

Te~risat nıüo~eti lstan~ul
~a teın~it e~ilnıiyecek 

--· • 
i lk, orta mekteplerle liseler 
tedrisatının Temmuz niha

yetine kadar temdit edilmesi 
kuvetle muhtemeldir. Bilhas

sa hastalık ve muhtelif vesi
lelerle mektepleri tatil edilen 

vlUlyetlerln tedrisatı temdit 
edil ece ktlr. Şehrim iz deki 

mekteplerde sene ortasında 
tatlller yapılmadıtı için ted
risatın temdit edllmeyecetl 
zannedilmektedir. 

ftiehtep nl:ıamnaıııeleri 

Bazı mektepler program vo 
tallmatnamelerlnl maarife 

tasdik ettlrmedlklerlnden. ma
arif idaresi bu !Uzumu kendile
rine tebllt etmiştir. 

Talimatnamelerde tadfllt ya
pılsa dahi bunlarda maarife tas
dik ettirllecektlr. 

Edlnıe sa11at 111ektebl 

Alacaklılarla uzlaş
ma esası bulundu 

1 
• 
}kinci Ticaret mahkemesi tara· 

fınclan. geçenlerde lfln,ına ka
rar verilen \ vunduk zadeler. 
alacaklılarına konkordato teklif 
etmişlerdi.Bu tekliften rnnra konkor 
dato ıçın mlizkaerat h:ışl:ınıı: 
ve bir kısım miızakerat ta itilafla 
neticelcnmi~tir. Bu meyanda ala
cakltların ekseriyetini temsil c:dcn 
metr Şabellc de uzla 1 ı!nıı~tır. 

Hııyllk bir banka i'c yuzdc 
30 üzerinden yapılacak konkor
datonım yuzde 20 ~ini tekelfiil 
etmiştir. Miıtebaki yut.de ili a 
gelince alac~~ıııar lıunu da hlr 
şekle raptetmişlerdlr. 

IJlln konkordato ~artlarını 

\'eni tarifenin llk tesiri sermavemizin taazzuvunda görülecek! 
' . ~m. aitmiş derecede hi~aye edilen maddeler prohibi 
r, .. dan dolayı memlekete glrmiyecekler. Nelicede ccn 
rakr.b eıten !:ıırfulan mflll sermaye dahildeki rekabetlde daralını 
ve bertaraf etmek için taazzuv edecektir. toplanacaktır. 

Himaye usulunun tatbik edildiği başka memleketlerin tekam 
lerlnebakacak olursak aynı hadiseye tesadüf ederiz. Fransa 
sanayi slndlkaları, Almanyada karteller hep lıimaye gUmrUkl 
rinln muayyen bir hadde vasıl olmasından sonra teşeklı. 

· etmişlerdir. 
Memleketimizde sermaye azdır. Tecezziye ugramış olan 

sermayeden istifade kabil değildir. Sermayeler toplanma derce 
lerlnc göre nema getirirler. Taazzuv demek ıoplu sermayen 
muayyen maksatla idaresi demektir. Eğer az sermayeler toplan 
ve taazzuv ederse çığ ğlbl bUyUrler, 

Banun için vasıta şlrketlerdtr. KUçUk sermayeler şirketler 
bUyUrlcr. Şlrketlerln te,killnl ve devamını temin için kanuni 
lazımdır. Şirket bazı cihetlcrce tetkik• muhıac tarafları vard 
zannederiz. 

Anonim şirketlerde idare hey'tlerile hisse senedi hamille 
arasındaki temas meselesi gibi. Bu teması daha sıkı hale ko 
mak kabildir. içtimai umumilcrln zabturabtı daha keskin olalılll 
Diğer taraftan, hl~se hamilleri ayda bir değllRe mesela Uç ay 
bir tlrketln "azlyetl hakkında idare meclisinin neşredeceği ko 
trandU yl görcbllmelldlr. Bu hususlar hakkında garp da c• 
usulleri blzdcde kllkleşdirecek bazı kanun mlldehalelerl dD~ 
nUleblllr. 

Ve nihayet çok muhtac oldluğumuz esham ve tahvilat bors 
sının yeni ihzar olunan kanunu vardırkl bu kanun mevcud esha 
borsamızı baştan aşağı tekkemmDI ettlrecek mahiyettedir. Esha 
ve tahvilat alım satımının bu gUnkU ~ekllle kalamıyacağı tablldl 
bu aıım salım ne kadar knlaylanırsa şirket teşekkülU de okad 
kolaylar. 

, ~ ~abtır kafa\ı adamakıllı 1 

Jlcıd,ktrn -onr:ı "'J..akt<ı nara 
~·ı h.,'.a<lıkbrından k:ırako!u 

• rıııaınamenln müstacelen 
müzakeresini bizzat ben talep 
ve rica etmiştim. Çok tefekkOr 
ederim muhtelit encümen tetld
katını intaç etmiştir. Yalnız 
mazbatalar azaya biraz evci 
dajtıtıldıjl'ı için mUzalı;cresi an
cak gelecek celseye l<abll ola
caktır. _ Bu izahat üzerine Pa
zar gUnU içtima edilmek llzre 
cel. eye nihayet verildi. 

Muavenet sandıtının Hususi 
Muhasebe memurları ile ilk 
mektep mualllmlerlne faydası 

olmu,tur. Diğer vilayetler de 
bu gibi muavenet sandığı tef
kiline lba\jlamıştardır, Bazı vl
tayetler Vll&yetimlze müracaat 
ederek muavenet sandığı tali
matnamesinden lstemişlcrdlr. 

Tefflz işleri 

Edirne sanat mektebinin ka
panması takarrUr etmişti. 

Maarif Vıklletlnla ve muhtelif 
' vilayetlerln yardımı ile mekte

bin ldamcsl kararla~mıştır. 

Edir11ede leftişat 

imza i1=in bir celse akdcclilmi~tir. 
.\!acakiılarla vekilleri bu celsede 

hazır hulunnıu~lar 'e üzerinde 
l tilaf edilmiş olan şekil iızerinde 
nihai müzakerelerde lıulunmu~
lardır. Fakftt hazı şekle alt ııok -
sanların ikmali için konkordato 
~artlarının cliln imzalannıa~ı katil 
olmamıştır. bazı alacaklıların ve
killeri i'timlıal etmiş olduğundan 
2:- l\Jayısta lıir ccl,e daha akde
ı:lilcccktir. 

Kadriye H. ı11eselesl 
M iı:;tantik llikmet ve Nazım 

Yeni GömrDk tarifesinden sonra gelmesi mantıki olan firke 
tere e esham borsasına mDteallllr tekemmuıat ile, millet serm 
yemlzln taazzuv hareketi çok' kazanacaktır . 

D. /\'i;zanıettin 
• • • 

Yerli malı 
Sergi Haziran sonuna 

do§ıru açılacatır 

rord ınüme"ill dun hır m 
hArririmizc hu htNHa ~unl~ 

söykmi~tir: 

ıı .ardır 

te/Jf'/1u.~111da kaza 
lı . 

u 1 .~LLc :--l.lı.:j inaı ~r1:ndi 
'~ ·ıı 
t' •;ındaıı ;;q·en 1 ~ l ıı nu 
,'

11 L~ı·nwlııliıı :ıltındıı kalarak 
1 1 or;ıJanıııı;tır 

E 

~ Portakal !Welımet 
111 ıh ır ı a•" ~-idkrLl~ıı l'MtH· 

l ıl \.Hııııct ( :·ılat:ıcg tr:ım
ı ı . 

1 
'ır ınad mıı.ı i~ındL· ı.oo 

l • 

~I 1 '~ıiı l .:ınta ... 1111 n;ırrrken 
111 '.lı~tır 

le. - _...,._.~ --
it ''"ban bagra11ıı 
'\~~ban bayramı M~y~~ın 
ı.,Q~ ııcı pazartesi gunune 
tQ k<llftır lstanbul müftillil-
1tqi eHlyeu ilan etmek üze-r. 

~it h ?11.ıgarlar gitti 
~~ı~'tıldanberl şehrimizde 

<I ilan Bulgar mualllm

cıQıı ntemleketlerlne av
llılşlerdlr. 

p 
.~it 011:~ miltelıa.~.~ısı 

I 1 1.<1~ llıuddctten beri şehrl
~~ıs bulunan polis müte-
11kık~ .'ı\ · Giinlg polisteki 
'<leı tıııı bitirerek An karaya 

eııııışur . 
.\ıı.b. 
~'tb;·\lıı11daili e111lcihi111lz 
•ıt''ıı~~llrıda hüKümetl sahlp-
1 1 l'Q iadeye karar ver-
1~11'rıı ti( ernfaklnl tahliyeye 
1ıı 14kı~Ştır. Tahliye edilen 
11 <IJıııııı listesi sahlplerlne 
~l~~ll'e ei( için peyderpey 

t~ıed~ekaletlne gönde
r. 

"ınde 

Harap haneler 

Emanet lııırııp lıir halde lıulıı
ıı"n \e içınde tıttır.ııılar ıçın 

hir tL·hlike te;kll eden hanların 

;;ahıpkrirıc hıı lnn tamir i>iıı 'On 
bir •ııiılılct vcrnıqti k:ırarla~tır

nıı~tır. \'ıkılnıai.. ıızrc f>ııhınan· 
lnn da tahll\·c ettirilnı.:kt,·dir, 

1 erhost11n şlklif}et 

Son ~iıııkrde Terkı» ıiılctiıı 
dc:n ~ik:hetkr ço!(aldııtıııdan 

t•:manet hıı 0ikayctlcri \afül ı c 

kılletinc bildirecektir. 

Bakırkögde toz 

B akırki.h Baglar ı:adde>ı toz
dan ıı;~çilnıez bir hale ı;elı.li· 

ginden o cirnr halkı caddenin 
tamiri için lıir mazbata hazırla

varnk cm:ınetc n~recaktir. 

Aıılraramıı imar pilıİ111 
irin ye11I iiiyıhalar 
\ııkıl'ı ~ l \1illi.,et \ıü,ua 

şehri J>IAnlrnnı mkll için intihap 
olunan jtiri hc\·etint" dıtıha hızı n 8 

Jar ilhc oiunıc>ktır. l'il~ııın tatbiki 
için i J,ıhiiive YrUleıi nıedi;e ııkt!ım 
için ,·eni llyıhılar hazırlmır. Ku IA 
,·ıhal:ır \iedi;in hu içtimıındı mü 
zakcrt: Ye int:u,· olıın:tcıktıı. 

( Birinci sayfadan mabad 1 
bulamamaktadır. Onun için dl
lenclllk mes'eleıl tedrici surette 
halledilıcektlr. 

Lm.1ncl ıııemı r!;trıııın tcıı ı~• 

Eaıanctln memur kadrosunun 
tenzili takarrür etmiştir. Bunun 
için bazı esaslar tespit cdlimlş
tlr. Bu csaııa göre mevcut me
mnrların vazifelerine nihayet 
verllmeyıcektit. 

Ancak bu ıiıemurlar herhan
gi suretle vazifelerinden aytıJ
dıktan soara yerlırlnı yeııJ me
mur alınmayacaktır. Yalnız fen 
mımurları vazlfelcrlnden ayni
salar da yerlerine yeni memur 
ıılınacaktır. 

Bu suretle memurların hakkı 

mUkteıeplerl de ihlal ıdllmıye
cek ve bir kaç sene sonra 
Emanet bütçesinde tasarruf ya
pılacaktır. 

\ c.: İ...~DUD J.1ı\ Jh~Jarı 

- Yeni kanun llyihaları ? 
- Yeni Belediye kanunu Da-

hiliye EncUmenlnde müzakere 
edilmektedir. Kanunun bu sene 
yetlftlrllecelnl zannetmiyorum. 
Haren ıayıhasının mUzakerealnı 
yarın (bugün) ba~lanacaktır. 
Pazartesi a;UnU de bDtçe kanu
"" mazakıre edllecelctlr. 

Tefflz komisyonu dUn Vali mu
avini Fazlı Beyin riyasetinde 

toplanmıştır. l(omlsyonun faall
yetlni MUlk.lye müfettlflerl de 
takip ediyorlar. 

İlıtida talimal11a111esl 

lalam dinini kabul edecekler 
hakkında tanzim olunan tali

matname Dahiliye vekAletlnden 
vilayete blldlrllmlştı. ihtida işle· 
rl ile mUftlllUklcr meşgul ola
caklnrmdan, nizamname vllA
yetlen lstanbul MllltUIUğUne 

tebllt olunmuştur. 

B ir aydanberl Edirne mektep
lerini teftiş eden Vekalet 

mUfettlşl l(adrl Bey şehrimize 

gelmlşllr. Bu gUn de Esklfehlre 
giderek buradaki mektepleri 
teftlş edecektir. 

Toionyada k01ıser 

B u akşam saat 9 da Totonya 
kulDbUnde bir konser· verl

lecektlr. BüyUlr orkestraya pro
fe•llr HeryUnk riyaset edecektir. 

Jimnastik bayran11 . 

Beyler dün de Kadriye ifa. 
nımı i'tiçrnp ctmi~lcrdir. Kadriye 

H. ın btiçnbına bugün de de
·am olunacaktır. Bundan sonra 
Nasır Reyin istiçı·abına lıaşlana
ı:akttr. 

Beraet 
B ir müddetten hen iıçuııcti 

ı• ceza mahkemesinde :ıçık 
rc>iın teşhirinden do!aı·ı '·Foto

franse ~ hakkında ikame edilen Eskiden ihtida için vilAyete 
istida verenler bundan soırra 

MUflUlüğe müracaat edeceklerdir. 

daıa netlceleıııni~tlr 1 ley.eti Jıa. 
Ayın 1? -'linde gapılaca1!ıt r kime tarafından tablolar mii>teh-

Fatih birinci sulh hukuk mah 
kemeaindcn: Fatma ah ter hanımın 
Cerrah pa~ada sinekli bakkal kar§tt
sunda kundiraci Cemil beyin dük
kanı ittisalindcki hanede sakin mi
mar Tevfik efendi aleyhine mecu
run tahliyesi ve icarın tahsili hak
kında istihsal eyledigi 23-3 929 ta

rih ve 928/ 3472 numaralı hükmün 
neticesini mübeyyin ihbar namenin 
mumaileyhin hali hazır ikametkihı
nın mc~hul olması hasebiyle ilanen 
tebliğat icrası tekarrur etmekle ta
rihi ilindan itibaren yirmi gün zar
fında temyiz edilmedigi taktirde 
marüz zikir hükmün kesbi kat'iyet 

edeceği teblig makamına kaim ol
mak üzre ilin oluıu~r. 

17 Mayıs Cuma gUnU Tak- · cen !("üriilmemiş ı e Foto- Fraıı,e 
sim stadyomunda 1,200 lı.ıı ıve sahibi '.\J. Y cynhcrgiıı lıernetinc 
J,800 erkek talebenin lftiraklyle karar verilnıijtJr. Tablolar birer 
yapılacak jimnastik bayramı 
hazırlıkları devam etmektedir. >an'ııt c'erl olttrnk telckki cdil-

BufUn öğleden sonra bayra miştir. 

ına lftlrak edecek olan erkek Od_u_n_._.l!._.e_k-~-·m-u"r 
talebe Taksim stadyomunda u 
umumi tallmlcr yapacaklardır. 

Hafta içinde diğer bir gUn de 
kız talebe talimler yapacaklar 
ve bayrama hazırlanacaklardır. 

Acaba neden ? 

Trakyadakl ormanlar
dan istifade 

J>taııbul l\lahrukııt e>nafı cemi
yeti yeni idare he~ 'eti diin 

intihap o!uıınıııittır. 

h.llise eı11ası111 gollagorlar ! Cemiyet. odun ve kiinuir fi
atlcrini indirmek ve memlekete 
Bulgari>t~ndan nıal g·clnıe>inin 

'<inime geçmek iizere 'frak!'adıki 
bazı ornıanJarı iölctmrp;e Dl\11 a
lık görmektedir. 

Is tan bul İcra dairesinden: Fu
ta Arif beyin ccAydmı> vapurunun 
dörtte üçüne sahip Mustafa Zeki 

!:'ehrimizden h•ıı ı..ıyınetli ldisc 
C~)a.ı Yunıııi,ıamı Kiinderilmekt<
dir. Hy ıncy•nda gümrük n»mi için 
k11 ınet taktirine lüzum ~i.ırülen hir 

kı~!Ü1 e~\-a <lÜn tlcarrt oda ... ında tetkik. 
()lunınu,,nır, 

-~· ··~-

İmtihanlar 
beyden alacağı olan 1700 liranın te-' ilk mekteplerde ay nlha-
rnini tahsili için borçlunun mezkur yetinde ba,lıyacak 
vapurdaki dörtte üç hisse ve hem • 

· . .. . Jlk mekteplerde hu 11111 't>!•undı 
hamule ve hem yolcu naklınc musaıt den.ferin k(~ilerek imtihanları 
200 ton hacmi istiabisinde ve içinde bı~lınına;, ınuhıeıneidir. \lımalih 
600 beygir kuvvetinde bir adet Tir- henüz imtih•nlarııı KÜnü hellt değildir. 
pin makina ve bir kampavont kazan Yalında · \lıarii" ınüdtıri; llırdır 
V<. bir müotamel zais çift dürbün üç Be,iıı ri•-.seıinde ilk tcdri,at \lecli~I 
admiralti demiri maa 13 demir zin· toplınar•k l 1-tihatılara ne \ 11kit hış 
cir 1 grivafişka mataforası bir ırgat lıtuı.ca~1n1 tcsp1r l'decektir 
iki vinç maatakım birisi 3 ve diğeri ~ - • ·-
2 çift c•n kurtaran sandal 131 can idam kararları geııe 
kurtaran yelek ı roda lif halat 2 o- nakzedildi 
tuz kulaç tulünde lif halat bir adet 
lıarometro bir termometro bir parc
kete maatakım 30 muhtelif harita bir 
divar saatı 30 muhtelif anahtar 2 

mengene bir pafta takımı maakula
vız 4 çekiç ve sünı.ıü gelberi ve tır

nak ve ate~ kürcti ve 48 battaniye 
19 yorgan 51 çar4af 30 yastık yüzü 
2 sofra örtüsü 2 kadife masa örtüsü 

3 muşamba örtü 10 beyaz kanape ör
tüsü ve muhtelif ve müteaddit çatal 
bıçak kaşık tabak bardak kadeh ten
cere tepsi tava ve ottan 30 yatak 8 
kadife salon takımı 12 sand.,liye bir 
konsol maayna vesaire e~yasiyle 

Aydın~ vapurunun dörtte üç hisse· 
sınin fruhtuna karar verilmis ve i
kinci müzayedesi Mayı~uı lb ıncı 
Per~cmbe günü saat 10 dah 12 yr ka
dar Sirkeci Rusumat dairesi önü~

c'c bagh bulunacak mezf:Cır vapurun 
içinde icra edileceğinden talip olan 
farın ycvm ve saati meıkurda vapur 
da hazır bulunacak memuru Halil 
Rifat beye 800 lira pey akçası ile 
mi.iracaat rylemcsi tir::t olLtnur. 

Bur,a 8 ~Vlilllıeı' ·ı aJ.libi lıiı-

k.Umec ııHı7.nunlarına ait idam katın 
ikinci defa Teııı~ lzce n•kzedıluıijtır. 

E,Tık ınuddci umumill« tcadi 
edijmi~tir. \'errni ınuhüeıne lıenu 
tayin edilıncmi1tir 

l11glli:ı lirası: 996 

Dun Ron;adıı lng"ili1. lira>ı uze
rindt: hararetli muamele ol· 

mu~ Ye <l91ı kuru~-. ':ıtılmı~tır. 
tıornı koın.iscrl!p;indeıı ft!dıll;ınııı 

ıııaiı\mata göre, lııgiliz lira,ınııı 

terdfuu g,e~id nıkhi) etıl' olup 
mııvakbtcn ihracat iskelelerin

den kambl> o gelıııenıc,indcn 
ileri !!;tlırıi~tir.~ 

\ uıi ıı;umruk tarife.i <lıılayı. 

sile itha1'\tın artması da bu tc· .. 
reffude amil olduıı;u ,;iykniynr. 
Yükselnıegc h~jltt) ;ııı Duyunu 
muı·fthhade (20~,:;o) den, l•tik-
ruı dahlll ( ıı.+,~o ı den muamele 

gormti>tiir. 

Fabrihaları11 11111a111ele 
Vergisi 

Tc~vi~i >anayi kanunundan 
i>tifade eden lahrikalardah . .,. 

muamele Ycr~ı,ı :ılıııma,ına karar 
nrilm~ti. 

1 !iıkOlnct fahrikalHrn prım 
verifnıekte '" 'er~iler de tedl 
edilmekte idi. 

Şimdiye kadar tedl edılcn lıu 
nrgiler muhinı bir yekıln tut· 
mıı;mıdan fabrikaların hıınu Ye

rcmi~eı:eP;i nazarı dikkate arze· 
dilmek ıızre \nJ..ar•ıa lıir he' 'et 
gönderileı:ektir 

Gaz fiatı arlımyor 

Şel;.er , ~ Petrol inhlsa~ mııdurıi 
J lü>cyiıı Hey, :\1tıskırat mti

diırlüglirıe uyiıı nlıiece~i do~nı 
olmadıp;ını. :eker inhi,Rrıııın il

~"" ;inıdilil nıeızuh"hs olnıadı
jtmı siiylenıi~tir. 

lnlıi,;ar idaresinin tRbkil,:ıtıııı 
ıı;öre 11,az ı e benzitı Hatlarının 

yukscleı:ejl;i ~nıası da a'llsız 

çıknıı~tır. 

Kasaplar şirketinin ı•szlyeti 

T
i<.:arct miıdiriyctl. ka,aplar 
~irketinln yaziyeti hakkında 

~:ıııanete göPderdi!(I rnpnrdı hu 
~irketiıı kasdplık ctrucdi~ını. kıı

zııııcı').'ıı deri ve haımAk ihrnc~tile 
nakliye ı e dlrı hn'Y,·an satı,ı ı~iı:
rindcıı ilen ,_e!di~!li hildirmi~tir. 

ff alk fırka<ında 2~ f fazir~nda 
3çıtacak olan sergiye lştırak 

edecek olan falırıkala;ııı sahip

leri dün sanayi hirll~indc ıçtima 

etmi~lcrdir. 

Cünku i~timA<l:ı grup nıiııııes 

sillcri i 'Itihııp edilmi,tir. 

Sergiye :-'.! ıtrııp i1tirak ede
cektir Ser!(iye v;ctirilccck c~ya

ldar 15 :\Jayı;ta te,pit edilıııi~ 

bulunacak ı·c 1 O l lazirnııdan iti

baren sergi tertip edilecektir. 
'l'lirk oca~ındı ycrfi mallarını 

korumak için b!r içtima yapılmı~ 
ve lıir ihtisas cııciimeni ayrılmış

tır. Rıı ilıti:;as encümeni dün top

lanarak raporu hazırlam1~a ha$ -
lamı1tır. 

lJfüracaal edeııler 

Tupanede te>isat yapmaktı 
olan l"ord nıiıes>e>eslne şim· 

diye kadar ~~.000 kf~inin çalış
mak ıızerc müracaat cttiP;inl bir 
ıı;azcıe yazıyordu. 

- FnbrikJııııza mıır:ıc;ıatıd 

vardır, fal..,ıt yazılılı~ı bc!ı 

çok de!!;ildir 

'.\luracaat eden .sııı«ıtk:\rl 

namzet ka 1"dedilıııcktcdir. 

İlıracatta hile yapa11lar 

aıızı Jlmıı:at lmtia-ııı:ı hile J,;ı 
rı~tırıldıj';ına dair ~ik;\yctlc 

uzcnnc Tiı:ar~t ıoJa,ı ı~hkikıı 

yapmı~nr . .\lenılc'ketin ibrac:;ıtııı 

fena tesir l'llctek m"hl\·ette ola 

bu hilelerle ul~k:ıdar olanLır Jı:ıl 

kında takibat kr~<ı t:ıkarriır et 
mlştir. 

Bazı .,,a} ri °l'Lirk .konıbyoııcıı 
ların kırmı;ı;ı tıibcre hora-an ilav 

etmek Ye deri >anLlıkiarııı atA 

koYmak 'urcti!c Turk tUCLa 

zararına olar"k hilek~rlık ~ Hptık 

lan nnla~ılını; ve iıniıııc ~eçii 

mi~tir Bunu yapan ycıbuzlıı 

anıillerinin bimlcri tc~hlr olu

nacaktır. 

* ~ • 
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Istanbul gümrükleri baş 
müdürlüğünden: 

l•taııhul ( :ıımriık 1.alıııratouı ıçin .111 lirn nı:ı:ı~ı a,fi fle hilın ı 

ı.abak:ı bir t..inıı·aker ıılınactktır. Oiploması Ye knnu:ıl eı •afı lıaiı 

olanlar l·iiı iyetlerini nıiı;pit evrakı hsrnilen '.\b!"1'111 yirıniııd µ:ıınu 

ık~amııw \..atlar müracaatları. 

Istanbul maarif müdürlüğünden: 
l\ilAmezunİ\ et 12 ı\"llııden heri ı :ızifcslııe de\·anı etmeyen ın:ıarıl 

idaresi ketebe~iııden l liclayet he~in tarihi ilandan itibaren hir lıaft• 
zarfında , azllesiııe ı;clmt•di!(i takdirde miı:;tafa aLldedilcceıti il;\ıı 

olunur. 

Muhterem zürraımızın nazarı dikkatine: 
Tnpragı sürmektl'n ııı:ıh,ulu harnıar edip kaldırıııcaıa kdJır 

zirnatin her >alJ.a;ına .ıit makinelerin kuçiık w hll}iık ~e~itlcri ile 

koylu \ e ha, un dt~irıncnkri ve • ;.ıtçıılııp;e v} arat! 'ulaın•ğ• 
ıııahı;~s makine[\.r Ttirkiyenin en zen~in depolarını llıth·~ cde'ı 
1 lofer ~raııtl;\.t' :\ıfacar zınat nıaluııclerı ~ırkctınde :ı.ı oh\en \'e <' 
mlı•alı ~eraitle teYzi edilmektedir. T!ırkiyenln hemeıı her tHnfınd,• 1 
82 ötıbe Vf ac;ııtcınlz nrdır. :;.ırkctiıı Tiirki)'~. ?P~tk'e1; ~ulıc~ 
ı~tAnbııl Anktta eı~de,indl' ı '1·2.+ ııumarııdır. ~ elıtraf M,lrc,Jınlz 
Isı:anbul Ho!•rfcm 'f~ıeroıı hı:ıınlıtıl ı 14h-ıl~?~. \-_ 
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~glam olmadı~lna in.anmık lölıım •:•ıaı• • • • •• ı ı ııı ııı ıı ıı ı ı r 1111 ı • ı ı ı . ..._- ..ıtıııııııııııııııııuıııııııııı ııııııı. 

;.eı.cektir: l)ehremaneti ilanları ıı ;: .............. A"""'N"""'A" ...... 
0
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"'";; 
Galoıtaaarayın bunuan evvelki Pe~ t _ ı :: :: 

nerle bı-şılapnahırm~ m;ıneyf bv-ı Şelıremanetinden: Üsküdar 55 55 
A~RIN l"!>!nE51 °Mlı.LIY!T. n~ vetinin yükıeklığıne sebep nedır? da Çakırcı Hasan mahallesinin :: • • • :: 

Bu awıle cevap vermek gayet lı:ola- Yunus bağı caddesinde 180 eski 55 SJGQRT A ŞiRKETi §§ 
ydrr: kuvvetini Fenerinkine faik hiı 8 yeni Emlak No. eski mu tasar- :; :: 

setmeai, mlıtevali muvaffakıyetler nflık binası arsası pazarlıkla sa 5: Türkiye lf Bankası tarafından teşkil edilmiştir. §§ 
7 .\ılıy.. 1 <ı29 

ve hiç mağlup olmaması bu manevt tılacaktır. Taliplerin 14 Mayıs :; :: 
kuvvetin yegane sebebidir. Geriye 929 Salı günü saat onbeşe kadar :_;_ \'angın • Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobll - meıı'ullyo- :: 

Hnilen fa7.lı l:ıaıa ret 29. en az 

14 derece idi Hu ~un havı açık 
'c rüzglt muıehavv\l olması muh· 

tlmallye sıcortalarını kabul eder. -1 manevi kuvveti kıracak muhalif se- levaznn müdürlüğüne gelmclc- :: :: 
bepler vukua gelip gelmeditini ted- ri. §! Adres: 4 anca Vakıf ban lstanbul :: 
kik kalır. Vefa ile berabere kalma- * * * :: Telefon: lıtanbul :>31 - Telgral: imtiyaz ;:; 

r 

Ş _ı.. • d B""yük d •ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. .ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. «meldir. nın •z çok Fener lehine olmasına enremanetın en: u a a ..,ııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. ..,111111111111111111111111111111111111 

'-----------' ragmen, Galatasaraym man~vi ku~- da Liman Çıkmazı sokağında Karacabev harası müdürıu· -
vetl luracak kadar oıtada mühım bır 12/10/8/6/14 numaralı dükkan C. 

:"ELEK detiti1'._Jil< !o~. y~. a;alibiy~t tarla nhtım üzerinde Motör ma- g"' u· nden-
'l'C maa;lubıyet cihetlermı nuan ı- halli kiraya verilmek için ayn • 

V•U ş.Juplr, Dag ı tibara alrruya~ak ~iyebiliriz ki Gala- ayn açık müzayedeye konmuş- Karacabey Harası hayvanatından 5 baş kısrak, 30 baş J ve 2 
Her kea bir şeyle mc:şıul 1 Kimi Uısaraym vu ıyetı ık•. ay evvel, ıe- tur. 30 Mayıs 929 tarihinde i- yaşındl tay ile 90 baş karası gır lnek ve düj!;esi 1 00 bas manda 

hayat pahalılığı, kimi lradınlık il.e-1 çen ııene, daha evvelki sene ne ''° halesi olacaktır. Tatiplerin şe- ine~ ve dugesi ve boğısı 26 :Vlayıs 1929 tarihinde açılacak Karaca 
mi, kimi rengarenk sayfalarla. Be- yine odur. Filhakilra evvelki sene de raiti anlamak için her gün müza hey panıvmndı bllmüzayed~ ~tıla- calmr 

• d h d b" · 1 hatırımıa da kaldığma göre flllllpi- yedeye girmek için mezkfir ta- (' l .. . .. d 
mm e oşuma gı en '4'Y ıu u:ım 1 ,_ da k" . n'hte levazım mu"du"rlu"g"u"ne gel .ayet ey ve muntahap damızlık cdlnmek ısteyenlerin muzaye e 

d . 1 · ş ,_, - · - b" b" · yon u.. va11 yarın ı şampıyonluk 
«e ıpıı erın e ... pır ıçm ır ınne da . "d' 0 d G melen', gunlerlnd4! Karacahey panavır mahallinde bulunmaları ll~n olunur. 
yan balı:ınaları. lıte Ahmet NurettİD vaomın aynı ı ı. ıene e ala- . • • • 
beyde Şekspirin aleyhinde. Halbuki tasaray berabere kalmay~p. y.alnı~ * * * 
başta vedat bey biraderimiz olduğu mağlup olursa Fenerle ılrincı bır Kadıköy Daire.inden: Kadı-
l:alde 20 den fazla genç te lehinde. maç mecburiyetinde kalacaktı; bu köyünde zahire iskelesinde 12-

aen d oo· ı d' M ğl ı ır · 24 metro mürabbar mahal 1/6/ O kadar ki içlerinde çocuğu olsa e e Y e ır. a up o mama - · 
sa Ş . d'y k d · ğl ı 929 tarihinden itibaren bir sene [Ali Sekspir] bile koyacak olanları ım 1 e a ar yıne ma up oma 

da var. Hem şu iki isim de hiç fena mıştır. Muvaffakiyetlerin teVllisi müddetle icar edilmek üzre u
ise, yenllmeg"i hak ettig" i maçlarda bi-ı· suline tevfikan kapalı zarfla mü ı;itmiyor. Şimdi bizim erbabı kalem 

böyle Şekspirin leh vo aleyhine iki· le yenilmemiştir. Vefa ile berabere zayedeye vaz olunmuştur. Ta-
•ye ayrilınca, Şekıpir mezarında a- kalmış olmaksa, Gazi Büstü maçında liplerin 30/5/929 tarihinde saat 

Fenere adamakıllı yeniliyordu, son on beşte Daire Encümenine mü rr.a güler değil mi? 
yirmi dakikada manevi kuvvetile racaatlan. 

Muhittin beyin yilzUJ yine vaz'iyeti kurtardı ve müteakip * * * 
Dünkü cİkdam• refikımzı gören- maçta ta Bilıtü kazandı. Bütün bun- Kadıköy Blediye Dairesin-

lcr elbette birinci sayfada Şehremi- ı • d H lin d · h · d ki ar manevı kuvvet mes'elesinde sarı en: a eruz cep esın e 
ni Muhyittin beyin resmine tesadüf k 17 d"kk' t vukcul l · - ırmızdıların hiç bir eksiklik his- ~ an a . .. a;a ve so cı-
ctmişlerdir. Bu resmin tam yanak aetmiyeceklerine delildir. Ye gine ı' hetınden yedı. dukk~n balı·k· cıl_a-
tarafında eski arab harfile eli san- k h d k 5 d kk-fark bu sefer Fenerlilerde geçen haf 

1
. r~ şar. cp. csın e .ı U. an 

tim• yazılı. Vakıa halk beynınde tadan eve! -ümit edilmiyon-bir ü- cıyercı ve ışkenbecılere ve ıske
makamı taktirde calnını karışlamak> mit şuleainin parlamış olmasıdır. ; le cephesindeki dış ve iç dükkan 
nazarıyesi mevcut idi ama cıurat Aeaba hakimiyete gelince, bu ha-ı lar. ka~zim:llara avl~ dahilindeki 
ölçmeln diye bir şey bilmıyorduk. kimiyeti göıteren tarafın tabiatil• saır dukkinlardan ;J4-12 numa
Muhyittin bey bu ölcölli resmi gör- daha şuurla oynayarak oyun tarzın-ı ı:aıısı ~ahvehane olmak üzre di

düğü •eman: da az çok bir tefevvuk kazanacağı I ge:len munhasır~ me".adı gı-
- Ben tahmin ettiklori gibi cufak şüphesizdir. daıye satanlara bır Hazıran 929 

yüzlü• değilimi demiştir. s. GALİP tarihinden itibaren bir sene müd 

Çıkıyor/ SPOR BAHİSLERİ ?etle ~leni -~üzayed: s~ctile 
Dünyanın hava işlerile meuuı o- _ ıcar cdilecegınden talıplenn pey 

lan cSemavi• dairenin başındaki :ıati Galatasaray - Fener maçl akçelerini hamilen 30/5/929 ta-
arttk değiştirmek umanı geldiği lsıanhul FUdhol hev'eıinden: rihinde saat on beşte Daire en-
fikrindeyim. Daha 15 gün eve! so- 10 Mayıs 929 cuma günU icra cümenine müracaatları. 
ğuktan titrorken bu gün sıcaktan kılınacak müsabakalar berveçhi ıddlr: 
nefes alamıyoruz. Istanbulun abu ha- Kadıkövünde darüıştfaka . Kı!lm· 
vasını methedenler gelsinler de gör- pışa saat l 1 hakem izzet Bey 
siinler. Jsıanbul spor- Hil!( saat J 3 hı 
Yanıyoruz! Allahrml

0 

Mayısla kem 'ecmi Bey 
Tcmmu7 u becayiş mi ettirdin? Beylerbeyi · Altmordu saat 14.80 

EELEK 

.\\ektt:plller müsabakası 
- -Kurak yerlerin 

sulanması 
Bugün de 5 lnclllğt kazanan 

Notre Oame de Slon franıız 

mektebinden Rikkat Hanımın 

yazısını basıyoruz : 
Ru haftanın en muhfm havadisi 

25 , isan 1929 tarihli nushasındt 

mtindcriç geçen seneki kurak yerler 
içb alınocak tedbirlerdir Nehirlere 
civar yerlerin cul~mhalar vasıı.asiyle 
<JlattmlacoA"ı yazıldıgına göre bo 
tedbirlerin es:ı:>lı olar..:a.~·1 ~nl:ı~ılıyor. 

1\i>1·llllcrim:z çifçidir , Memleke· 
timiz· ziraat mtmlekeıidir • zürraın 

daha i\·i çalışm::ısı için !=(ayinin serne· 
re:-ini alrı:'1.ı;ı ve k ırnının doyması 
lazımdır . Refah \"c adeclmiz çifci· 
lenmizin yUr.lcrınin ~u mesiııe bağlıdır. 

flpor 

Galalasaray- Fener~a~~e 
k. s ve r. H. Ma~ıJı'!oda manevi kuvvetin 
ıe ~ nd lakııı.ı,~ııa ueli~eye !esiri 

~UA tULıwdir. 
Yarın lııcm.aç1clrı.ıın en mühimi 

Galald&arayıa ~·encrbahçe araSJnda 
yapılacaktır. Bu maç miinasebetile 
e'·elki gtin her ikı takımın şampiyon 
luğa yakınlık derecelerini, dün de 
takımların tarzı teşekkülü ile müte
kabil zaaf ve kuvvetlerini mevzuu 
bahs etmiıtik. Bu gün de, umumi
yetle Galatasaray-Fererbahçe maç
larında neticeye ehemmiyetle mües
sir olan manevi kuvvetle asaba haki
miyet cihetlerinden bahsedecei;iz. 

Gayri kabili inkir bir hakikatbr 
ki dôrt beş senedir Galataaaraym 
Fenere karşı eldo ettiei muvaffakı

·yetlerde evvela manevi kuvvet, son
ra da asaba ha kimi yet en mühim rol 
lardan birini oynamıştır. Şu halde 
bu iki nokta yarınki maçın neticesi 
için de nazarı itibara alınmak lazım 
gelir. 

Galatasaray yarın. Fenerle yaptı
,, bundan evvel Fenerbahçe ile olan 
Jaçlarmda sahip olduğu manevi kuv 
.te yine sahip olacak mıdır? Filva-

. ı, Galatasaray bu sefer bir çok kim
lere daha kolay mağlup edilebilir 

4n.3.atını vermıştir, ancak bu takı· 
ıın hundan evvelki vaz'iyeti:e halen 
inde bulun<'uğu vaz'iyeti mukaye
cdccek {,1ur k tu kdnaatın pekte 1 

hıkom Necmi Rey 
Taksim stadyomunda Stilevmanlye 

Beykoz ... t ( 3 Hakem Sabih Bey; 
Beıikıaş Vefa sut 14,4.'i Hskem 

Mehmet Bey. 
Gılıta .. rıy· Fenerbıhçe saat 16.30 

Hakem Saim Bey. 
lıtanbut mıntıkası riJısetlnden: 
Kulüp hü,ivct varakaları hakkın· 

ds ~art 929 rerihfnde gazetelerle 
yapılın tebügıt mucibinde 10 Mıyıs 
929 tarihinden itibaren yeni hüviyet 
varakası esa~ı U.ıtrindcn Stıtyomda 

hlUp mensuplarına ıen>.ilAı icrı Ju 
lınıcaktır. Mektepll hlleti millgıdıı. 
Kulüplere ıit hüdıeı varakalarının 
şekli de tebliı':aumız dahilinde olma
dıkça makbul ve muteber olman· 
cağı berıvı malumat tebliğ olun;r. 

Haliç - lı.umkapı hadisesi 
Hıliç idman kulübünden gönde· 

rllen bir mektupta Kumkapı - Haliç 
arasındaki hadiseden bahsedilerek 
ezcümle d nhıır iti ; 

~lusabakaların hitamına kıd<r 

muhcelif vesilelerle haksızlığa maruz 
kalan kulübümüz mi\sabakalann ne
ticesini müteakıp kazandığı puvuan
lardan da birer surecle uzaklaşan!· 

mak istenmiştir. Bunu yapan bey'etin 
reisi bu haksızlık üzerine istifa etıııll 
hey'et Azası -ki Kumkapı kulübüntinde 
rüesasından bulunuyorlar . kulühü
mllzü ikincili~e ındirerek Kumkıpıyı 
birinci addetmiştir • 

Gerek hey'et gerek hcaabul mın
tıkası nezdlndokı proıestolımm!l 

Ce\i&psız kalmış hunun Uınrine ku· 
lübümüz birinciye verilecek kupayı 
ılarık küreş hey'eti müttahideı;ine 
roslim ve u hey'eun vereceği 
karara intizar etmeyi kıırarlaşunnışuı., 

:\.lektupta netice belli olmadan 
bir tıkım neşrivıuı bulunulmama•ı 

temenni ediliY<ır, 

!\ 0 ~A YEDE iLE SA TIS 
Mayısın 10 uncu cumı r;ilnil 

sabah saat 10 da lşantaşınds NJ. 
fll1taŞ coddesinde ekmek fıbrikası 

karşısında Saadet ıparnmınının 3 
numaralı dıir<sinde bulunan bilcümle 
eşyalar müzayede •ureıile aanlacaktır 
Asri ve zarif kanıp.: takımı kristasl 
masası ıle, gayet güzel bir büfe, 
koltuk ve kanapeler, yazıhane .,. 
Jı:iltııpbaneler, aynalı ve aynasız do· 
lıplar, etııer. port~ınıo ve karyola· 
Jar. şezl•ıng, elektrik lambalar. per
doler ve masa ortOlerl, çini sobalar 
lavabo ve buro aynılar. sandalyeler. 
tabure çin ve japvn vazoları tablo 
çay takımları, hava gaz ocap;ı, heykel 
biblo m3den ve krıstal eşyalar, mat 
bah takıml•n, muşambalar. güzel bir 
keman ve sair nefis eşyalar .. \nadolu 
ve ,\cem secc•deleti pey •lırenlerden 
100 do ".!5 ıorrınat ılınır. 

t Haziran yaklaşıyor 
Bundan sonra yalnız yeni yazı kul
lanılıcaknr. Onun için bir an evvel 

ADLER 
Vazı makloelerlal 

tedarik ediniz. 
ADLER maktneal 

Avrupadı ilk ımıl edılen yızı mı

kinesidir. Tarihi imali 1898dir. Bil· 
tün dün yadı tlıodiye kadar 38000 

ADLER maklne1I 
saulmıştır. Harflerin mu•ı.ti >U· 

ruşu bu markayı mıhsu> \c mün· 
hasırdır. Anadolu için oe)') ar me 
mur arıyoruz. Türkiye için vekili 
umumi RIŞAR \ OLF GıiıtaVoy
voda han 7-10 Galata posta kutu· 

su 447 

Satıhk hane 
Boj!;azlçinde a lıcada iskeleye 

iki dakika lloc•.tkde olup nıın 

yalı gibi ve neıarctl fcvkalAdeyi 

haiz gayet kullanı~h yeni boyalı 
hamam ve çifte tulumbası terkos 

teşkilAtı ve muşambalı, mikdarı 

un çiçek bahçe,;inl havi alu 

odalı hane sarılıktır. Taliplerin 

Balıkpazannda .\J3ksudlve 1 lan 

No 35 te sahibi Derviş beye 

müracaatları. 

Müddei Sezai Ömer ve Ali Riza 
beyler şirketi tarafından Atina ka
zaama tabi Viçe nahiyeıinde Hacı 
Şahin zade Kazım bey aleyhine i
kame olunan alacak davasından do
Jayi milddeialeyb Kazım beyin ika
metkfilıı bilinemedığınden alelusul 
ilanen tebligat ifa kılınmasına rağ
men cevap layıhasi verilmemiş ve es· 
nayi tahkikattada ilanen yapılan da
vete rağmen hazır bulunma.-nış ve 
hukuk uıulu muhakemeleri kanunu
nun 401/398 inci maddelerine tevfi
kan teblig olunan gıyap kararlarına 
rağmen de bir ıtirazda bulunmamıs 
ve ye'mll muhakeme olan 9 Mart929 
t;.rihindc mahkemede isbc!tİ vücut 

etmemi~ olduğundan usulun 406 in
e• maddesi mucibince hakkında gı
yap kararı ittihaz ve tebl f'na karar 
verildiği ve devamı muhakemenin 5 

Haziran 929 saat 14,30 a talik olun-
dugu ilan ol ur. 

Harı hayYanaundan ı 500 baış kuzu ufak ve büyük parçalar 

halinde pazarlık suretiyle saalacaRından talip olanların herglin Hara 

merkezine müracaat etmeleri iJAn olunur. 

f Bursa kaplıcaları Türk Anonim şirketi., 
Mecllsl idaresi 7 Mayıs ı 929 tarihli cclsc,;nde verdiği karara 

blnııen Hey'eti umumiye~i esas mukavelenamenin yirmi aluncı 
maddesine tevfikan 1929 senesi Hzlranının on beşinci cumartesi 

günii saat on dörtte ~irketin lstanbuida Bahçekapısında Ttirk tica

ret ve sanayi bankasındaki merkezinde yckdlj!;erlni müteakıben 

-ureti adiye ve fevkal:\dedc içtimaa davet eder: 

Ruznameı müzakerat bervcçhi atidlr. 

l - 2 Kıınunusani 1929 tarihimle mun 'akit Hey'etl Umumiye 

tarafından talep edilen :vleclisi idare raporunun kıraati. 
~ :lliitehns'1<ların raporuna nazaran tesisi mutasavver asri 

:\1iie,;se,;atın tahmin edilen hcdellerle in~asına muvafakat cdlldl~i 
takdirde: 

AJ mukavelenamtnin altıncı 

dijı;er üç rub'unun mutalebesi. 

maddesi mucibince s~rmayenln 

B) ermayenin tezyidi. 

C) Ve yahut birinci maddenin 
vin bir şirket tesisi 

ilçuncli hkra'1 mucibince muı-

Ç ) lstimlak meselesi hakkında karar itası. 
3 - :Vleclisl idare azasından Hüseyin Ktzım B. f nln vukuu 

istifasına mebni mukavelenamei esasinin on sekizinci maddesi 

mucibince muvakkat aza olarak intihap edilen Türk Ticaret ve 

Sanayi Bankası mlıdiri umumisi Hüseyin Şaban B. f nln kat'i 

Jntihabının icrası. 
. J · u - içtimalarda hazır bulL n ıcak hissedarların ticaret kamı-

' 

nuna tevfikan Şirket merkezine müracaatla duhuliye varakası 
all)lj\ları. 

Jandarma imalathanesi müdüriyetinden: 
KfLO ADET Klrfl" 

10000 lll 50000 O O Galvaniz telefon ıell 

100 • 1000 O O Bağ teli 
100 • 1500 ') O Kablo tol! 
100 • 1000 O O Nuşadır 
iO O O O O Mumlu milcerrlt 

3000 ill 25000 O Ma demir izoletör 
20 O O O Çavuş takımı 

40 O O O " mahmuru 
1000 O O O Otla mücerridi 

20 O O O Volt metre 
20 O O O Palanga takımı 

O O O 50 Katranlı şerit 

Kapalı zarf usullyle mübayu edilecektir. Münakasa 19 Mayıs 929 Çar
şamba güniı saıt 14 te lstanbulda Gedikpaşadı .Jaudarma imalathanesinde 
icra odllecektlr. Şartname lmallthanede tevzi olunur, teklifnamenin tarzı im
luı şartnamede e ünderiçtir. 

Devlet ~emir Jolları lstan~ul ınu~aJaat 
koınisJonu riıasetin~en 

Haydırpaıada dalgı kıran dshilinde batmış olan (~nadolu) mu~u, bat· 
mış olduğu vaziyette kapalı zarf usulile müzayede surenle saalacakıır. Müza
yede 15.5.929 Çarşamba günil saat onb~te Haydarpı~adı işlet:;;e müdürlü
günce icra edilecektir. 

Müzayedeye talip olanlar sauş şartnamesini Hıydarpaşadı Rıhtım idare· 
sinden alabilirler. Teklif mektuplan bir zarfa ve ınuva<kat temınat diğer 
zarfa konularak üzerlerlne ıcklifname ve muvakkat teminat oldukları i~ar<t 
olunduktan ve bu iki zarf üçüncü bir zarfa konulduktan •·e >On zarf üzerine 
ne teklifi oldujl;u ve kimin tatafından ve kimin namına yapıldığı yazıldıktan 
sonra en nihayec 15/51929 saat on dört buçuğa kadar işletme IT'üdürlilğil 
umumi Htipli~ne verilmiş olmalıdır. 

D.şleri ıuunataza etmek Jıayatı kurtarmaktır 
Oruz senedenberi tarzı ihzarın· 

daki nefaset ve kudreti fenni· 
yesinden naşi her kesin mem

nuniyetle istimal ettiği 

PERTEV DİŞ MA
CUNUveya PERTEV 

DİŞ TOZU 
hu mak•adı temine klfidlr. 

lngilizce bilir mühendis aranıyor 
Anadolu dahilinde inşaatta bir Amerikalı mührndise muavin 

olarak çalışmak üzre mesaha usullerinde tecrübe]~ ingilizce 

bilir mühendis aranıyor. Derhal Beyoğlunda lstilJM caddesinde 168 

numeroda Türkiye Otomobil. Ustik ve Traktör komandit şirke

tine bizzat ve ya tahriren mürac~at edilmesi. 

~----------------------~ Devlet matbaası müdürlüğünden 
1 lall hazırda matbaa ambarında müterakim ve bir sene .tadında 

teraküm edecek kırpıntı meşin parçalarlle on santim arzına kadar 

kenar kAj!;ıtları müzayede suretile sanlacakur. Talip olanların 30 

.\lavıs 929 tarihine mii>adif Per~mbe günü saat on dört buçukta 

rı.--:.~t, '3H) a m tıraCllH tf ft rı. 

>C<>C<>C<><><><><~•~><><X><X><X><~ 
Bugtııı 

MAJİK SİNEMASINDA 
gösterilmekte olan 

LARS HANSON ve JINA Jl.!ANTF.S in temsili 

GURUR 
Filmini •eyre ~itap ediniz. Cidden mahzuz olacaksınız. llAveıen: 

'iPOR v< c:F:NÇLIK serl•inden Senenin son maçı 
>e<><:<><><><><><><><><•>e:<><:x:><>=:>ô=C=C=();:()'-~ 

Ru akşam 

StNEMADA 
mizan.enli tabloları muhtev~ insanın sefahat yüzünden n< 

gibi uçurumlara ,urılklen«eıtnl musavvir 

KADIN KURBANI 
Bo muaazım e1er NlT A NALDI - AI\'NI ONDRA ve IGO SiM gibi 
üç bnzük anlat !ardından temsil olunmaktadır. lllveten gayet merak 
ıver bir varyete proğramL Aurupıda yaptıfı on ıenellk muzaffenn• 
bir turneden avdet eden dlefhur Türk dansözü SARA AHMET Joze· 
fln Baker l şayanı hayret bir ıureue taklit eden orijinal danslanndı 
arzı endam edecekti. 

Bütün şehir hılkı bu hafta 

.A.LHAMRADA 
gö,terilmekıe olan 

K~~IK PRENSES 
filminin mUmessilesl: 

Bugün gündüz talebe efendil~ 

VERDUN 
MUHAREBESİ 

BEBE DANIELSin Alelômum mevkiler ı O kuruştur. 

azim mahareti ~an·aıkAranesinden 1 
bahsetmektedir. 

Bu gece 
Komik lsm•il efendi t•msll hey"ed 

Hahz Ahmet bey ~az hey'eti 

1 :\latmazel TITTL' varyer.esi 

MELEK SINEMASINDJ l;i::.:d:az~ !n!d~ ~b~., 
KALLARA BO\ Bve ŞEARLNIROJE!' 1 C A S U S ' 

filmi başlıyacaktır t' 

' 
TiYATRO 

VE SiNEMALAR 

Zarif ve kibar komedide em
salsiz bir sureti mükemmelede oy· 
nimakııdırlar. Filmin Jllı: iki lıısmı 
Pıriste CANLI ML'M KUKLA
LARlNIN teşhir edildig meşhur 

1 GREViN müzesinde çevrilmiştir. 

Ferah sinemada · 
Sinema, tlyıtro mevkiler ZO IO' 

colar 100 

Millet tiyatrosunda bu ıkşıtıı ti 
KISKANÇLIKI Naşit Bey temsille 

Hafız Burhan B. tarafıneın korı6"" 
KONSTANS T ALMAÇ Afacan, komedi 3 P. Seytan klilsJl'o 

- Komedi 2 P. Dans. __....,._ 

İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER lNHiS~ 
ISTANBUL BAŞ MÜDİRİYET1NDE~: 

929 seesi birinci taksitine alt bey'lye tezkerclerlnln tecdidine ~ 
diden başlanmıştır. Açık kapalı şişelerle mtisklrat satan biJı)fllU 
bayılcrin yerlerindeki tezkereleri tebdil etmek üzre Galaıada H~ 
>cndiıtAr Hanında lstanbııl Baş müdirıyetine müraeatları IJ!n o~ 

ISTANBUL • 

Umum Sigorta Şirke~ 
lstanbul Umum Sigorta Şirketinin, merkezi idaresi bulunan Gılıtad• k şP 

"Sigorta Hanı. binasında 29 Nisan 1929 tarihinde sureti adiyede toplaJI 
hisseduan hey'eti umumlyesinde, aşadaki kararlar alınmıştır: ,1~ 

He>ahat tastik edllmiş ve hissedarına •hisse başını 125 kuruŞ reU •' 
müddeti intihıbiyelerl hitam bulan A. Panciri elendi, Mösyö A.?..Andr~ 
.Vlösyö E. Eliyıskonun telırar ıntlhaplırı Tıcaret kan.ununun .l2J uncu ~.rııl' 
sine tevfikan !irketle l"':ıyı . muımelAt eyl.emelerı .!çın ıdare meclisı "';~ . .ıl ~
mezunıy ct vcnimes~ :\ıyazı Asım ve Cemal Zuhtu beylerle, M< r 
Jlı<dlerin 19't9 senesi miirekıpli~inc tekrar intihapları karargir nlıııuşıu"rJll' 

lstınhul L'mum igorta Şirketi hıssedaranı hey'eti umumi)"enı~ .~Ş 
karar mucibince, kazanç vergisi ten7.il edildikten sonra, yukorıdakı tc ıııılİ 
leri tahsil eylemek üzere 14 Mayıs tarihinden itibaren Galıcadaki OF 
Bankası klşelerine davet olunur. ti 

lstanbul Umum Sigorta Şirk~ 

Cenubi ana(\olu n1aden türk anonin1 şır1''" 
tinden ; .,.. 

ııe1 
ı Mayıs çar~amba günil alelade suıette içtima& davot edilen ,..u\1' 

umumiyede nısabı ekseriyet hasıl olamamış bulunmakla şirket .,as ,.,,. 
velenamesinin yirmi yedinci maddesi fıkrai ahiresine tevliken ve ayn; vp,J. 
nameyi tezekkür eylomek üzre 25 mavıs cumartesi p;ünü saat 15 de c lı'ı'' 
hanındaki daire! mahsusasında <uretl adiyede akli içtima edeccğı '.,.ıııı< 
bulunacak hi«edatanın hisse senetlerini yevmi mezkOrdcn bir ha[1" Jt" b1 

ksdaı şirket muhasebesine tevdi etmeleri ve aynı gün alelade iç~'." 3 ~~ 
saat sonra hev'eti tmtmiyenin fe,kılade surette içtima edeceği ,,an 

AlelAdeye alt ruzname! müzakerat: .. ~ 
ı - 9't8 senesi muımelıı ve hisadatına ait meclisi idare v• 

raporları. 
2 - (\ilanço ve karüzarar hisaplannın tethlk ve ıuııld. 
3 Meclisi ldare 17.alığına movıkkıten Jntihıp olunan 

ve ücreti huıurlarının tayinL 
4 ı\lürıkip intihabı ve ilcretinln ta;1ni 
Fevkalade lc;tlmaa alt ruzname! muzakerat : 
i - TahvilAt ihracı . eti... oJı Pfl' 
i - Esas mukı velenımenln meclisi idare nlsiılıı ekserh' . ...il 

ı 4. üncü madıle11 ikinci fıkrasının atideki şeklide wltll : zınıfl bİ"' 
Mü:uıkeutın muteber olması Uakel nı<fındll1 bir fazlı 1 

huzuruna mınunur .. 1 
iiiıliııiiiiıilıııiiiıiiiııiııii--------~~·· ıa111ı.ı Halis meyva suvundan ve şekerden n 

OLİMPOS 
GAZOZUNU İÇİNlZ . 

Kalbe ferahlık ve inşirah ver,.ır-~ 
--~~mll!l!----:ı~,,_ . Kağıthane sef erlerı 
Haliç vapurları şirketinden: ıııaııt ~ 

. .. d .. f . ·n, ra"men J{A~ 1-ct 
Jlıdırellezın iş gunune tesa u etm.sı c " ıı:j!;ı ıın""' ~ı 

resine gösterilen ragbetln Cuma ı<iimi daha fazla ol~c 
1 1.:ıııill 

olduJl;tından btitün vapurlarırı K~ğıthancye ugraına ar 
seferlerin tezyit edilmiş okluğu iJ;\n olunur. 
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j[ lstanbul Mebusu Sureyya Paşa 1 
l{ Hayat pahalılı~ mes'ullerlne 
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1 
Hüseyin Cahlt Beyin 

)[ hücum ediyor 1 .. 
lıaıyao edeblyahadan tercüme 

ettiği eafe& bir hikaye 
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1 
( Cumhuriyet ) gazetesinin 1 
Şehremanetlnl bombardımanı 

KARii<' TÜR 

j( Peyami Safa Beyin j[ 
·K· ateşli edebi makalesi ; ( Vanz 1 il 
][ diyen neall ) ve Nazım Hikmetin ir 
•;; -·--·--·~~===·~~~u~~. şı·~·-·-·-·-· ... ı;I ... ._.....,_,_ ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ... ·~:=.:~11:=;::- ... ..:::::~:~:==::>::::>ıc:>e~ 

ı•nr a ;;t:b-:.;;rkoca2tıu:'a~·.....-.ı 
gaflet içinde uyuyor 

1M u u u u .-.• n o •u o• 

==llll- TATİLLERThİZİ 
Su memlekatlerlnln Krallçasl olan 

Vişi (VICHY) 
Aten baları 

de geçiriniz 

hamam tesisatı 

otelleri 

gazino ve tiyatroları 

spor ve etlencelerl 
~'işi hamamlınnın mevkü cihanşümul bir şöhrcıl haizdlr. Dünyanın 
k er tarafından senede 100000 kişi ziyaret eder. Menba sularının 

1ı-ıııetf devalyesi vüksektir. F~n asri tesisatla mücehhezdir. En !Ati! v • 
e cazip sütun ve abidelerle muhator. Akar sulan, vasi parklan, 

"1eb>.OI çiçek ve bahçeleri vardır. Vişi hastalAra, hitaplara ve tedaviye 
mühtaç olaniann klffesine sıhhat bahş•der. 

( Eta)nın başlıca menbaları: 

GRANDE- GRİLLE 

HOPİTAL 

böbrek hastaltıı 
safra ve mesane 

mide üsreıl hazim 

CHOMEL 

CELESTINS 

tesiri milsekkin 

ifrazau klmyeviye, 
mesanede hssıl olan 
taş, böbrek ağrılan 
nıkris, şeker hastılığı ,, ' 

. 1,ulıyetleri hasebile vişiye gldemiyen ve fakat tedavi olunmak 
tiıen hastalarla \'işiye gelmiş ve fakat tedavi tarzına devam etmek 

~~'Yenler için bütün dünvada mehafili tıp tarafından istimali tavsiye 
hı· havası devaiyeleri mücerrep şişeler derununda Vlşl-Eta suları 
~ef_et kuvvetli ve 0afi bir tedblrdlr. Gayet saf, lezzeıl IAtif ve raıihası 
ııı " olan şeker ve tuT.I& mahlllt PESTiLLERi ise aynı havası şifai yeye 

•IJk Ve hamız! ve midevi üsreıl hızlmde son derece müess::.I 

ı.. 

~ 

~~,.._ fabrikalan hezaran sanc!aliveleri umumi satış depo•;lstanhuldıuı 
k~~ . 
'•i . ıu hanında 4-0.47 numaralı Joz. N. Aclman telefon lstanbul 24-09 
~ı~>nı. depod~ enni çeşit perde ve d~emelik kadif~ ~are ve fanıaz 
'li, 'lli tnUtenevvı ıstur, perde mlater, tül; keten perde, ortuler; maroken 

1•~na ç korniş masif pirinç ve Lake karyolalar ile çocuk karyolalan fabri-
1 

1•tılmakıadır. Fıat maktudur. 

s ı~mınıııııı1111111111II111111-
B Oy U k 

tayyare piyankosu 
4. 
I\:eşideler her ayın 11. ndedir 
Üncü keşide 11 Mayıs 1929 dadır 

Büyük ikramiye: 
45,000 liradır 

A)rıca. 20 . 
lk • ,<XX) f5,(XX) f2,(XX) 10.000 liralık 

~ taınıyeler ve tQ.(XX) liralık bir mükAfat. 

u keşfdede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

ııı mmıı ıııımıııııııııııııııımmıımıııı111mıınnımınııı 
1 
aKlk 'I 

. Her evde bulunmssı elzem cihanşumul ı 
bır şöhreıl haiz Klarfeld Alpaka Bıçak , 
ç.ıtıl ve kaşık sofra takımıdır. KLARFELD 
ALPAKA, dayanıklığı ve parlaklığı iti
barile ıtUmüş takımlan yerine kaim 
olunur. Güzel modelleri her sofra için 
bir zlnettlr • 

Bahçe ve birahanesi 

Denize, Boğazlçlnc ve adalsra 
manzarai fevkalAdcyi haiz şehrimi
zin en IAtil bahçesi 12 lctşiden mii
rekkep orkestra ve balalayka ko• 
dehle ve kiloluk $işelerde taze bira 
şehir fioana Mütenevvi ve nefis 
mezeler satan mafazası vardır. 

Etiket nıüsabakasının 
Keşidesi 

Keşide Taksimde Majlk sine

masında bu ayın ı 4 üncü Salı 

günü sabah saat 9,30 ta yapıla
cak ve ttiketler ancak ayın 1 1 -
inci Cumartesi gönüne kadar 
kabul ve tebdil edilecektir. Bun-

dan sonraki keşide ı ı Eylül 

1929 tarihinde icra edilecektir. 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
Mayısın 10 uncu Cuma günü 

sabah saat 1 O buçukta Şişlide yeni 
istasyonda Bahçe sokap;ındı Sebuh 
yan apanımanı arkasında Kari o A. 
manslı aparnnanının 8 numaralı da
iresinde bulunan bilcümle eşyalar 
müzayede sutetile saulacakıır. 

22 parçadan mürekkep Paris 
mamulAtı gayet güzel mat yaldızlı 

ı yeglne salon takımı, Alman mamu-
1.1.tı ve 16 parçadan mürekkep mü· 

• zeyyen yemek oda takımı, hskikl ln

giliz mamulAtı maroken kaııape ye 
koltuk takımı, bronzdan mamul ye· 
g.l.ne elektrik plafonie lamba, gayet 
güzel diğer elektrik lambalar, atik 
fran"z marketrisi gayer zarif bahü, 
mermer heyk<llcr, Aligatör markalı 

salsmandra ooba. cedit çini banyo 
takımı çini sobalar ve sair nefis 
~yalar. 

lbah markalı gayet güzei bir 
piyano mükmmel bir dahan halısı 

Pey sürenlerden l ()() de 25 teminat 
alınır. 

MÜKEMMEL PİY Aı~O 
Mefhur EHRBAR markalı 

mükemmel konser piyanosu sa
tılıktır. HergUn Oğleden evvel 
saat 10 dan 12 ye kadar Şişlide 
Terkos su k ulesl civarında 
Yervant kalfa apartımam kar
şısında Harsı a şalı (eski Ceıaı 
pafa) sokağında 8 numerolu 
evde gOrllleblllr. 

MÜZA Yı<:DE il E SATIŞ 
Mayısın l Ouncu Cuma günü sabah 

saat 10 da Beyotlunda Cihangirde 
Japon sefareti civı'lllda kaptan SO· 

kagında l ~ numaralı Riçço apan
manının 5 numaralı dairesinde bulu
nan bilcümle eşyalar müzayede sure
tiyle saolacakor . 9 parçadan mürek
kep gayet güzel akaju ası;l yemek 
oda takımı , ••ri akaju küçük yatak 
oda takımı , yemek odasına ait asri 
dresuar , ,·ienna mamulıı.o gayet zarif 
kadın yazıhanesi , oıomatık yemek 
masası , ycmelc oda sandalyeleri , 
büyük fransız kaloriferleri ,amerikan 
koltuklan , muhtellf perdeler ve san
dalyeler ile , böyülc bir elbise dolabı, 
portmantolar , aynalı dolaplar , çini 
•oba , komod - şifonier , somiyeli 
divan , kirstal kadeh iakımlan , çatal 
bıçak takımlan , çocuk sandaliesi , 
gaz !urunu , yeni halde muşambalar, 
ve sair nefis eşvalar . Anadolu ve 
Acem kilimleri. P~y sürenlerden 1 OOde 
25 teminat aiınır . 

KİRALIK KÖŞK 
Çifte Havuzlarda Cemil Pa$ı 

köşkUnün başıhdakl köşk ve deniz 
kenarındaki selAmlık kiralıktır. Talip 

acı llekir zade 1 !anında Hacı 

MAYIS it:& 

Dünyanın en leziz ve nefis ve saf ve halis yağıdır. Paris, L..ın 
dra, Romada en büyük mük~fat ve altın madalvelerile Fransa hari

ciye nezareti ve Türkiye Sefareti tarafından ~usaddak birinciliği 
ve şahadetnameyi ihrıt.C etmiştir. 

Mayonezde, ~alatada, yemeklerde, pilavda Hasan zeytin yağı 
istimal ediniz. Bilhassa mide ve bağırsak hastalıklarından muztarip 

olan kimselerle şilı:emperverler behemehal Hasan zeytin yağını isti
mal etmelidirler. 

Çünkü safur, kum, taş, böbrek, safra, sanlık ve karacil(er hasta

lıklarile zafı umumi yede Hasan zeytin yağını içiniz. 

Kllolnk şişesi IOO, yarım kilo 60, safi beş okkalık ve daha 

hiıyiik tenekelerde okkası 125 kuruşa Hasan Ecza deposunda top

5 

tancılara tenzilat, markasına dikkat ediniz. 

r'Emlak ve Eytam Bankası 31 mart 1929 ''aziveti 
Henuz .talep edllmeyen (8) hissesi T L 10,000,000, 1 Sermaye • • -~O ı ı , 

,1-"ıı' ~ •. 1, ...,ıo ' • r - • • • , .. 

. . ·-·' ' ,_ 

Derdesh ~ahsll (A) hissesi • • 4,432,512,65 ihtiyat akçelen • .ıı l,JO'ı,l2 
[~sseı ıştınk mukabili gayrimenkuller • • 1.985,869,- Vadelı ve vadesiz mevduar • • 2.~ll"!.'l~ I,l)7 
Kasa.ve Bankalar mevcudu • • 2,~58,010.70 Eytam Hesabıcarisl " s.~94,.< J4,l);ı 
Esham ve Tahvi!At cüzdan' • • 49,019,60 Harici muhabirler • • s , 174.~8 
Gayrimenkullerimiz • ,. 114,870,80 Muvakkat alacaklılar • • CJ~0.00,\30 
M:ıbilye ve ilk tesis mısrah 90,961,52 Nazım hesaplar • • 20,200,288,47 

Mobil ye 39,694,99 
ilk tesis 51,266,53 

ipotek mukabili matlılbat 
Hisei işrlıak mukabili 
~füdevver em!Ak saoş 
takasltleri 2,200,990, -
Adl ikraza kalbolnnan 
bonolar 14.792,20 
Gayriaenlcul mallar 
mukabili ikruat 5,650,355,80 

Senedat cüzdanı 
Muhtelif ıeminatlı avanslar 
Muhtelif borQlular 
Nazım hesaplar 

• • 7.866,188,-

• • 726,478,66 

• • 896,392,93 

• • 1,001,544,34 

• • 20.200,288,41 

T L 49,!>i2,081,67 

EmJAk ve 
Umum Madür 

Halılıı Safvet 

T L 41,922,081,67 

Eytam :ankuı 
l'mu-rı ınuhasebe müdilrü 

Ziya tahsin 
_, -,...,_- . ............. ... . ~ ;"~ ~ --

L·T·PIVER 
PARIS 

ESANS 
LOSYON 

ve 

PUDRASI 

PorfUmor; L. T. P 1 V E R A. Ş. , lstanbul Şubes(ı 

Şişli Ahmet Bey sokak No. 56 , Tel. Beyoljlu 3044 

ISTA:.!BCLa\i!fı".'.AYETl 
DEFTERDARLIK iLANATI 

• r 
KiRALIK DCKK \/, Tophanede mektep altında No 393, senelik kirası 

100 lira. mu>.•!<~< ;,o l\layıs 1929 perşembe günü Defterdarlıkta yapt-
lıcakar. (578) 

* KIRALIK DCKKı,:\', Tophanede * * mektep altındı N. 413, senelik kirası 

120 lira, müzs\'ede 30 Mayıs 1929 perşembe günü Defterdarlıkta yapı-

Jacakar. (576) 

i< * * KiRALIK DÜKKAN, Tophanede kışla altında N. 371, senelik kirası 168 
lira müzayede 30 Mayıs 1929 perşembe günü Defterdarlıkta yıpılacakıır(S75) 

* * * 
KiRALIK DÜKKAN, Tophanede mektep altındı N. 461, senelik kirası 

60 lira,müzayede 30Mayıs 1929 peroebe günü Delterdalıkra yapılacakur.(579) 
••• 

KiRALIK DÜKKAN, Tophanede mektep alanda No 397 senelik kira" 
96 lira, müzayede 3o Mayıs 1929 li:erşembe günü Defterdarlıkta yapılacaktır. 

(581) 

* * * KlRAI.JK DÜKKAN, Tophanede kışla altında No 351, senelik klruı 
220 lira, muzayede 30 Mayıs 1929 perşembe günü Defterdarlıkta yapıla · 
cakor. (513) 

••• 
KiRALIK DÜKKAN. Tophanede kışlı alanda No 367 senelik kirası 

340 lira Müzayede 30 Mayıs 1929 perşembe günll Defterdarlıkta yapıla· 
cakıırr. (585) 

Kiralik Köşkler 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Smdiğın ubdei tasarrufunda bulunan Cöztepede Merdiventarlkıile•kığında 
atik J, 3 ve cedlt 35,35 numaralı iki bap köşk müşıemelAa ::!: beraber 
tamamen veyahut ayn ayn kiraya verileceğinden talip olanlann oı ıyıs 929 
tarihinden itibaren on gün zarfında pey akçeleri ile beraber sandık idaresine 
müracaat eylemeleri i!An olunur. 

Maarif emanetinden: 
Sultanahmette Terzilik mektebi dahilinde hanımlar için terzilik:, 

moda, çamaşır, iapk:a ve saire derslerini ihtiva eden bir (Akşam 
san' at mekt~bl) açılacaktır. Talip olan hanımların her gün ( 4,30)dan 

(6) ya kadar mektebi mezkCır müdür!Uğüne müracaat eylemeleri 

Istanbul gümrükleri baş 
müdürlüğünden: 

l - lzmirde tamir olunacak: lzınJr ltha!At gümrüğu ambarlariyle 

rıhtımı hakkındaki münakasa neticalnde teklif edllen hat fazla 

görüldüğünden tektlfler kabul edllmeııı4dr. 

2 - Tamiratı mezkCıre yeniden pazarlıkla münakasaya konuldtL 

3 - ihale J 5 / IS/929 (on beş Mayıs) çarşamba günü sa'lt 

14 tedir. 

4 - Şeraitte delltilı:llk yoktur. 

' 5 - 'l aliplerln Ankarada Gfimrllk:ler mllbayaat komisyonuna 
müıacaatları. 

... Bevoğlunun en güzel bahçesi olan 

PANAROMA 
Bahçesi açıldı 

Cuma gününden itibaren her akşam 
MÜKEMMEL İNCE SAZ 

SU TULUMBALARI 

Su hayat va zanglnll~Un menbaıdır-. 
BAHÇEDE SU: Şiddetli :ter'lryat temin için ıazımı ıayn 

mufarllı:I olup bol lllr mahıulttn başlıca amallcllr. 
ÇIFLlt VE KÜMESTE SU: Çiftllk hayvanah için en kuv

vetli pda kadar bealemek ha88asını haizdir. 
MESAKlNDE SU : Sıhhatin muhafazası ve hıfzıssıhaya rla· 

yetin en başlıca amlll yine sudur. 
17 ~ BRlKALARDA SU: Allt ve makineler kadar mUhim 

bir uzuvdur. 
OTF.LLERDE SU: Muvaffak olmak için en birinci şamdır. 

TOrklye mOmessillerl 

•-~ BiRADERLER VE ŞÜREKASI 
.__... l•tanbul • Galata ~ 

Karaağaç M üessesatı katibi 
Umumiliğinden: 

Karaagaç '.\lüessesatı Paymahalli ahırlariyle :\lezbaha kar;ısındaki 

ahırlarda 1 Haziran 92~ dan l Haziran 930 tarihine kadar tera

küm edecek bil'umum hayvanat gübreleri ~raiti muavycne dahi· 
!inde müzayedeye vaz edilmi~ ve 3 J '\la)·ıs 929 tarihinde badcz

zeval saat ikide ihalesinin icrası mukarrer bulunmu~tur T:ılip olan· 

lann şartnameyi görmek tızre kAtibi ummili~c muracaat eyleme
leri ve yevmi mezkôrde teminat akçelerini hamilen mtıcsst·scde 

l,ar i!An olunur. ... __ 



PERŞEMBE 

9 MAYIS1929 

ıstanhul ~anavı birliği hey'eti uı11un1iyesi dün toplanarak açıhnası 
nuıkarrcr yerli nıallara ınahsus sergi hazırlıldarile ıneşg-ul oln1uşhır. 

-· 

~cmtı 
Ktzıh 1p • ~ 

'vlahai c-i 
ııacıha~ı 

Soka~ı 
fla!';daıl caddc<i 

\1. 
:=\7 atık 

11\J cedit 

'\evi 
·r:ıınamının kıyı::ca muhlrnmcnc!-i 

l.lra 
'la• bahçe knık ~00) c:,.k;ı tak itte 

\( 'Cm 'Arı iki kı::tıı m.:ı.a ... q[;ı on rd:ı ,.e kil:ır \C much:ık ,-c ~ki bela re m:ı3 tolumı..:ı s.ır11ç çama
ıırlıjtı ile .ı,ak ntı ı " ı olarak ba'ıçe,i~dcJir. .\ltı drinüın nrl..t.rındaki l1J!"ıçesi d-xt du 
urla mııhatıır. Bahçe>in~e ı·om ve l ai mer\a ·~açları \C lı!r milmr in ma;alJi \'C tu· 
:ıımhalı lıüyuk k~ ·u ~ ,·arılı ı:lektrık e kLmparva "' te,i;at ve tcrtıbatı v:.dır. 

de ; 

il ıldJ c 1 

1rf u l.- il 
uhammc:,ın 

··:ıar"ci ko~kün bedeli s;r!<iz taks.c c teJi\c edilme!.: uz~ 80').J Ji,.,ı bedeli ın· .. lı.:ımmc;ı ılc \C 

' 6 ()::'9 tarihi re mıi<adif ( • .nıar'esı "'' u ~aat 15 te müzayedesı mukorrerdi Taliplerin be
ı zdo yedi i ııçuğtı hesalıılc tem ~at .kçe:c i \C ıa mu•elıer lıanb mektuplarilc em,·ali metruke 

ı -ı.ı. ı "1Liraca1t!:ır:. 

* •• 
(. ada 1\ u luoın ıki"c. karında ılı num , alı oıl.ıd• mc\ t 6 lılem maıbaJ olat ve edcatı 

it .<J lar ıı ru,adif l'er.:embc !:""" ~•11 IO ıh mı~ 'len lıilm jzaycdc satıbcaktır. 

• • 
mL :ımmc'" c!tri 

• oklfı ·o . ·,\ .. cmu 
'.adıl.. 

\c 

l\: a 
R . 1 . l 'ı..IC\rtJlıı t-f ,·:H S mail içe ı a tamaı:c hı:ıc 

h":ı)metı 

IJra 
50o peş.? para le 

dCrt takc.frıc "'' çı \ a;ı • iskele ı 1 [) mu bahçe ah~ap 'ıane I'.i!5tJ 
\bş>emıi"·: Jç oda 1 ir mu:bak htr hail 

1 ... 'a L \ uh·-rrr emllkin 1'17.oleınd2 go<ıerıldıAı 'eçhilc ıntı.lki) etleri ~C 5 .:9 tarıhınc mcsaı.li[ Pazar 
~L. u o 
akçclc 

ı.1 d ' • ınuzııtede ile ·~ caktır Taliplerin hedeli rr.~hlm'.Ilenin vuı~e ndı bnçııgu l:csabi'e teminat 
m·t ukc 'lth komı<y nırna murac:ıatlar. 

l ı ~ rı:udc tindc-
\le, • ~ rr lci \cçhile 

~51,!;(1 rıdet l Lİ \ r ( 117'! 50 
:ıdc: 1 lJ ut.. Jr i.1U 1':1 cdi: cc~ir· 
den t. -. .,, ol~c:ıkla · 1 ~ 13\ '~ Pazar 
gunu • t 1 S ~" ı t "l!'go mtidurlü
ğı.indc ·nucccckkil m:.h:ı sac ku~i:l 
~on~na pe\· akçe le tı;riıktc mu 
r:ıcaat' ı ı oI nt . -----------J·, '\.\ 11~ 

:'il ı ı IO ı · ı cuma gunü 
sabah saat 10 d.ı . :iJc Eıfal has
uhanc,ınde I>Imt adis ap.mımanı 
knrş:,ındJ • • nun::. alı mahalde lııı 
latlJTl Ye m c er htr ıileı-~ Kit 
bilcü;nlc c" \ ıl:r rr. 2a yede retife 
s:ıtlla.:a'laır. Bufc drc,uar ma a 'e 

ad : aııdalycdm mürekkep ac:ju 
n. i ..,a,~t gu ıcl ~cwek (}d3 · ıkı_rı:ıı 
2 ... det aynalı dolaplar lavaho gıcc 
masa<ı 'c dulı'e lı • kırrol.JJn mti· 
rckkc--. a .. , \atak d.1 tc1kım!.ırı, ,) 
dlrç:ı po:nm'e ta1 :r.ı, kanapc ,-e 
koıtu!..l;ır, turk k.ı .. .'.lpc i, a.:rl ac:ıju 

por7m, ır ·l:ır. 4\ ~·ı hurr. 'ienna 
mamal ı •ı adet ·andalve. 2 adet 
çltıi ôlıalar, <1g.· J m~ ası, arabc<k 
tabure, ağaç çocu... k1r~oi·•<ı, ;i3t

droplar mıışam!>:t , pertlclcr \e 
tor~:!rJ\ad·c·'nr,bıl it 1 

;- ofra t::ıkımtarı, 

k1ı.!e~ t3kım!3tl 'c tıir ncJi3 c~\alar 
Bir cp\"cni bi ık!et RO\al \natlolıı 
\C \c rn h•lı!atı pey screnlrrden 
llJO de '.!5 tem., t alınır. 

Ka v:.erictc 7 nunıaralı 
Jan(hl'nııa ıııektebi nıi.i
.liri vct i ndcıı: • 

Mektdıi:nizin 1 Haziran 929 tari
hinde.., Eylul 92<ı gayesine kadar 
dört ayJıı, ihtıyaci ola:n ~sgari 35000 
ızami S ,QOO kilo ekmek 1 Mayıs 929 

":ırihinden 25 May , tarihine kadaı 
"llıin2L ı:.ıya va:: edilmiştir. Ekmek 
'irincı vi fabrıka unundan imal 
dilecektir. İhale 25 Mayıs 929 ta-
ihinc m-.,adif Cu.rıartesi günü saat 

lnda Kayserı j2:1darma mektebinde 
cra kılınacaktır. Ekmeğin bedeli mu 
ammini iizerinı.len yüzde yedi bu

:uk teminat müv.ık :ata için ya nak
•en yahut hükumetçe muteber isham 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

w---.JUBO 1~ 
Daima sıhhat ü-' 
zere olmak için 
her akşam bir 
:Comprime (Ju
bol) alınız. 
Par is hastaneleri 
müteahhitleri 

ŞATELEN 

MÜESSESATI 

Bilumum ecza
nelerde satılır. 

JÜBOL ~ 

Barsakları yeniden 
tamir ve ihya eder 

INKIBAZ 
iL TİHABI EMA 
USRETİ HAZIM 

MİGREM 

Ba~ırsakfarın nazımı olan t JÜBOL ) lt'Rıbazdan mustarip 

olanlara muayyen bir saatte defi hacet etmelerini temin eder. 

Krezival 
KuJlanmn,ı kolay ,.t> tP,•İl"İ 

kat'iyen S<Lşnıaz. Pı·k müz'iç 

olan öksürüğü keser • 

fi;wa lıc,ruların<lıı b'rikAn 

balgamlari söktürür 

Dıkkııı ı .. ~ayet M fabrikasi f 

e mustahzrrr.tı. 

havıd.ir • 

iM--.- • M ••• ı"b' . 
''~ • ;)tUl 101 
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lstanbul Sıhhi müesseseler nıiibaayat ko-
n1isyonu riyasetinden: 

~:mrazı :\!.:!iye ve asahiye ha,rane i için kapalı zarfla münaka
saya konulan çlmaşır makinelt.rinc verilen Hat muyafık gunilme
mediAindcrı ı-ı ~la ·ı> 92fJ tarihine mu•adi[ Salı giinli saat ı ~ .. JO da 
raz.1rlıkla muha\aa cdilecel';i ilıln olunur. 

• 

Sıcakların artıııası üzt:
riııe dondurnıacılar fa
ali yete geçtiler .. 
.. ıı;;ama.a-. .. _.11!11~ 

YELKENCİ 
\" ,\ r c n LA n r 

lznıir sür'al poslası 
1 ".üe~; '

0 fsmetpaşa · ,puru 

12 Pazar .~.iminden 
\layıs itibaren 

G 1 t tıhtııuın t . a a a dan doğru z n11 re 
1-:ı re kc t edecek tı~. 

kamaralar Ye ~en is son derece 

miıkcmmcl, fiatl:ır mııtcdildir. 

Taf,i];\t i~in Sirkecide ydken

ci hanında kain acentasıııa mLi

raca;,t. Tel. l,tanbul 1.51.'i 

,.c Calatada \lcrkrz rıhtım 

h.ınınd.ı Celipidi Ye Stafilopati 

acnntalıl';ına ıniiracant telefon 

l3cyogln R:ı-ı. 

Bartınıuks YC >c•·at postası 
F.Iektriklc mücehhc7. muntazam 

kamaraları ve gliYcrte yolcularına 

mah<us muferrah Aydın 
mahalleri hJi1. 

Yapuru Perşembegunü 
'lmayıs saat 

22 de Sirkeciden hareketle 

( 1-:rep;li, Zoııg-uldak, Bartın, Amas

r;ı, Kuruca Şile, ( id !) iskelelerine 

azimet YC aYdct edecektir. 

F:ızla tafsil~t için Eminönli 

Rıhtım han '2 numaraya_ mi;racaat 

Telefon : 268-t 

:-.ALTK ZADE lllHAT>El1-ı 
LEH YAPl'HLı\HC 

f{ A R A D E i IZ 
~ITJ:\TAZA!lf VE Ll'S)l 

POST ı\ S [ 

İn Önü 
vapuru 

12 Mayıs pazar 

günü akşamı Sirkeci rıhtı
mından lıarcket!e ( Zong-ul
{ak, fnebolıı, Sinop,Samsıın, 
Ordu, Kircson, Trabzon, 

S11rmcno vn Hiw iskelelerine 
azimet ve :n"let edecektir. 

T-ıfsil:it için Sirkecid() Mes-
atlot hanı altında aceııtalı
'.:1ına ınuracaat. Telefon: 
fşıanıh!ıul 2134 .............. ~. 

• 
FLiT. F!.lO \ . FLITOKS 7e tahvilat veya banka mektubu ita 

>lılnacaktır. Mil. akasa kapalr zarf 

~suli ile icra olunacaktır. Pey sürc- ı 
;ckicrin ticaret oda~ı ve~zsını ha· 
nil olmaları mcc' rı~I'· . .Lahp ol;:n 
•arın mektebe müracaat ve ,artila· 

Haseki ve Cerrhpaşa hasranelerl sinir hastalıkları 
mütehassısı 

Toptan ve perakende satış 

1 mabl!i 

1 Z
aman ceza ve ıtriyat 

deposu Bahçe Si~iH JlEKThlİ ŞÜKRÜ HAZJM 
7t!"Vi okumaları ilan o1uaL:JL 1 lstanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 2622 kapı No 37 

Bin Söz 
Bir Resim 

Cen1iyeti belediye dün toplanarak şehir işleri 
hakkında nıühin1 kararlar ittihaz etıniştir .. 

!Haydarpaşa demiryollarmü

bayaa komisyonundan: 

A •ağıda yaıtlı malzeme pazarlıkla alınacağından taliplerin on üç mayıs 
pazarıe;I saat onda komisyonda ispatı vüçut etmeleri il:\n uhınıır. 
J.'i()() metro çift kenarlı şerit numune Y<Çhile 

10 adet viln ~ite 
hO \'organ çarşafı 
,l() ., Yaıak çarşafı 

1 ~O mcıro Bez hortum 1>8 m m 
S50 kilo Don yağı 
:ı;;o seıı:aıi[ 5 kiloluk tenekelerde 

1 .5 adu konıak vidası 25 amper numune \cı·hilc 
l 50 cam \ Jarsilya kiremidi 

çıft llstik eldh"en :'\o 8 1 ·2 
160 adet Ye~il kalem 
\!O şiıc Istampa mürekkebi 

120 " Zamk 
25 tüp Pelikanol 
~ metro Oksijen için harid ttlli lastik boru ( iç kutru S ve !O m ·m 
15 kii<ı llemir tel S m m 
21 Pirinç tel ( :l, 4, .\ m m 

500 " l .am:t demiri -'0 20 
.100 ,.urarlrık demir ()~ m/m 

,l adtı \Tem ır masası ' kroki-i '°eçlıile ) 
1000 si;c h'ool :\o 1 

:ıo ad<t velkeo bezi inc<i ( numune gibi ) 
20 " ampul efüon nnrmal mat 200 V 200 V 

100 " nma çubuğu 
3()0 kilo lıc>.ız < ' :ın 

adcı man\at ılıı \C lıatarıalı ıele!on santralı No 100 
,, kfirlık rcstni 'cchiJc ) 

Dolap kroki \eçhile) 
75 kilo ıs si\'ahı boya ( '.lumunc veçhile) 

3000 dokmeci kumu kırmızı 

15 •<k< düz tenekeci makası sağ 200 m,'m 
297 • maden için üstih'ane başlı amerikan maska hı kalemi ( 2, 2 1 ·2, 

,J , + , 5 , 6 , 7 , IJ m/m kuturun da ) 
10 " yaılı kırma ıahta metro 2 metroluk 
50 paket garans boya 
3 adet pirinç damga 

20 kilo mastik mangane7. 
4-0 " otojen için pirinç kaynok teli 5 m m 

100 adet maden için üstü\·ane başlı amerıkan ma-kal•ı kalemi mnhıelif 

m.'m kuturlarında) 

300 kilo demir lavha (1 1 ~000 <ıooo) 

17 adet gemici el feneri · 
16 metro rnlan zinciri 

100 adet maden için mahruti başlı amerikan masbp kalemi (muhtelif 
m!m kutrunda. 

f • resim sandalya;ı 

tarih ,.c numerolıı madeııi kayıt d•mgası 
1 şişe nümcrotör milrekkchi 
17 adet maklnalı kılAsör 

4 • mühür mesnedi dört delikli 
ı ~ emaye büyük çayıLrnlık 

+2 " yatak çuşa[ı 2,20 ,(f,80 
20 " yatak yüzil 1 0.45 
10 adet çekme. demir gaz horıı;u için üç parçalı rakror 
r 5 çekmece kilidi 2~ m,'m 
10 kilo YU\ .. rlak başlı demir perçin çivisi (muhtelif) 
20 " çekme demir l(a7. horu su fiUnşi 3 '4 pus 
20 kilo . 'a(tılin toz halinde 
IO adet .\raometre bomc nıımııne gihi 
6 " Şapirograf mtışaml>ası No 4 

900 kılo Türk beıiri kaynamış 
4 adet l·'.golt tr<iriyc afeti tc!errüaıı 

6 metro Yün keçe 
95 adet maden lçin üstilnnc başlı \merikan maskabı (muhtelli cb adda) 
30 " çelik bilya 22 m 'm 
7.J _ 1 Telezoni burgu ( muhtelif kuturda ) 
24 takıl)! \itvort diş kıl3\ııı (üç parçalı) 
70 adet maden için mahruti başlı amerıkan maskap kalemi 
'.l • alimanta iyon rezervuvarı ana vana (~o 11 kroki•i vcçhife 

100 de<te ince yazı makina k~jtadı •di 
5 • •ustalı kılasör 

1 adet Larus iflustrc 
2 " Liıgat tilrkçc ve fransızca 

Orman ve arazii vakfiye n1üdürlüğünden: 
Lrrngoz vakıf çiftlij(i orııınnlarındakl kı~tl aj(açlardan kat edilmek 

üzere ( 1 ~00) metre mik;lp gayri mamul kereste miizaycdcye vaz 

edilmi~tir. 
Talip olanların (2S) \layıs Cumartr•l glinıi sa.1t on bc~c kadar 

Istanbul Evkaf mtidiiriyctindc Orman Ye araıi idar< ine mlirncaat 
eylemeleri . 

• * • 
Kadıköyündc Yoğurtçu çayırında karakol kar,ı.ında mLisdles 

şeklindeki vakıf arazinin kır kahveciliği :\layısın yirmi beşinci Cu

martesi günü saat on beşe kadar müzayedeye vaz edilmiştir. 
Talip olanların lstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman \ c arazi 

idaresine müracaat eylemeleri. 

. . l'l' 
J\1ahrukat. cenıiyctı ıl '1 

re hev'eti intilıııl ::ı· 
J 

Y:Ps;·y rı S e 1 al u ...1 
( • 1 ~n"' :\1crkcz :\ccncası; r3 :ı.tJ ~~t-

lı•şınd1 . llevoj!;lu ~:ı ı2 ' , 
. ·~ı' 

accnıesı: \Tahmudire 1 hn• 1 

J;tanhııl 2~+0 __,,. 

iz mir sür'at post a 5~ 
. . 1 

( GU.CE\l\f.) Yapıırıı 
1 

•;ıl3 
\Tay ıs Cuma ı 4,.30 d:ı '' r 

(• ııı' rıhtımıudan hareketle u ,, 
tcsi >abaht lzmirc p,id~cck re' 
Pazar l -t,30 da lzminJcn h;~ ., 

.t" 
etle Pazartesi s:ı ha hı gc lece b 

Vapurda nıııkcmmd 
. ·ııtı:u 

orkestra ,.e cazbant :ne'' 

Tra~zon ikinci rosıası ,,,, 
(Karadeniz) \'apuru '' · ti 

pcr~cmbe ak~amı Galata r~~3~ 
mından hareketle Zoııgu~0,c 
lnebolu Sinop s.ım>tlll l ~~ 

1·rabı Fatsa ()rdu Gircson . ,.,
3
1· 

Rize ye gidecek ve Ot Or<'ı~ 
zon, Polathanc Gire;on 

101 
Fat>a Samsun, Sinop lncl10 

· 

uğrayarak ge!eccktır-

Anf aly 1 post~s!,3,..-
(Anafarta) vapuru ı .. · 0,ıı 

Pazar IO da Galat~ rıhtııTl;,.,ıır 
hareketle İzmir Kulluk B lf' 

Rados Fethiye Finike Anta ~ 
gidecek ve dönii~t.: JTl~{St 

1 
iskelelerle birlikte Oal)'311 Gt~ 
m:ıris .'akl7. Çanakkale 

bolu a uğrayacaktır· - MaMtı. 
Dr. Hakkı Şiıt951 

.. da:il / 
En sıhhl çocuk y ~ 

1---Te-peb-afın-da:-:::HES::AiiTOI~ D O R ~-ıefiö 
Birinci sınıf mutb:ık . · 

öğle Ye ak<am warnlorı · Jı ?11 
' . ~knıe 

4 kap yemek 'c 

kuruş. bİrı' 
dainıa taıe . ıııc 

r ··t neV' ı "" ve'"-~ is ve mu t 

Açıldı 8 
BEŞ çiNA 

blhçe<I 
Her akşant ıi1'ıı · ı nıtı 

Mi.ikeınn1e. dans 
familva içın 

Satılık: 
1 

Jcmlr'' 
lımir - llandıı mJ 

1ı:azasının 
rinde kırkagaç 

1 
r 

Ta llp ı1ıt1: 
eczanesi satılıktır. .,,,.,<!:it 

b ye mv 'J' 
sahibi Scmscttln e d • rıf!: 

' tJJlr>" 
Mes'ul MUdUr: B 


