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Avrupa ve Amerika 

Cihan harbin111 hitammdan beri 
Avrupa ile Amerika arasmda bir ne
'.i husumet ve rakabet başgöstemıiş-
1"· liarp esnasmda iktisadi bilyük 
tlıcnfaatlar temin eden Amerika, son 
!öııııanda harbe iştirak suretile de si
~ası bir hegemonya tesisine muvaf
fa.Jı; olmuştu. Fakat itilaf devletleri 
~~l?ıan tehlikesini atlattıktan sonra 

Hayat -pahalılığı~a karşı şe.dit bir mücadele açılacaktır 

.. Dört dava , j Balkan sulhu 

Tevfik Rüştü Be• 
yin Belgratta 

beyanatı 

Tavassut mu 1. ·. 
Müzaterm kat'i 

-· ~ Tütlf.:.. İngiliz ·· 

·· · mahkemesinde 
•lson\.n safi yetinden istifade e · 

.trek Amerıkayı da atlattılar. Ame· 
''ita küskün bir vatiyetle gene kendi 
lrabuguna çekildi ve Avrupa millet· ' . . . ' tınin çok kurnazca o1an kombine-
'-onıarlna lfıkayt kalmağı tercih etti. 
h· Sununla beraber gerek cihan har· 
, 

1 Ve gerek onu takip eden iktisadi' 
~hranlar cihan siyasetinin merkezi JL t h l l v •ı •• d l ~:let noktasmı eski dünya<lan yen aya pa a 1 ıgı e muca e e 
~ Unyaya kaydırmıştı. Başka r<lemle
'tlcrde buhranlar tevali etukce A 

ııı_crika ze.,ginleşti. Amerika .sana 
)tınin son derece inkişafı ınahre1s 
!lı:-a'elerine yeni bir ehc'flırıyet ve 
~iyeı verdi. Bütün dünya nufL 
~nun ancak yüzde altısım • .. şkit e· 
~n Şi.mali Amerika cümhu rıyttleri 
Vletı dünyada ki bütün banY.alar 

;•tınayesinin üçte ikisine sahip im· 
~ltınaktadır. Dünyad~ mevcut oto-

Obillerin yüzde 80 i, ! ı! ~cfon ve te! 

~f hatlarının yiizd~ 6il i domir yel 
~ '•nın yüzde 33 ü, Amerikadadır. A· 
b·"ikanın ihra"r.tı b<!ş sene z.ıı!mda 
ı'.' llıilyar dolar nisbetinde artmıştı•. 
ı•c lıö 1 b' · • · <l' k d d Ye ı-.· .ı.1:\ı~a ı u ret a.cze-
~~ Amerika, (,_·tt..:lc.~ c.ı~Jn ı h:!km~t-

d .. te alışmış olan ,\v,- ·p•yı riJrkıı 
u.·· 
•llrıdürmeğ: b;s 1rdı 

'\ A.~rupa m\1.1.~t:f"~ri ıçir.dc A:ncrtka

ı:..: ıkti~d\ ve siya.;~ h•.!:'.1n,J.}:lStn· 
lıi en zıyad" endişe ede:ı ınmlo:lr•: 
~Üphesiz İngıltP.rcdir. Anglo· 
~ on familyasının lıüyük oı;lu o
:~ İngiltere, geı.<. An,c!İkanı~ ho
~lade inkişafını gördükçe bu ail• 
Ilı ru.:atırun b!t ,;:i~ kendı r:indcu 
lı-~~hileceği düşilncc•lle mı.ztarip 
~~nrnaktadır. Son zımetnlar!:ı en 
ilt tUk •iyasi muammar, Amerika 
"ıi1ıllgilterc arasındaki münaseb-::tın 
'ilıa l:ıa!d~ alacağı ekıldir. Rakabrt 
l;t Y~t bır harbe müncer olacak mı? 
'a~ahut dünyayı kendi aralarmı!a 
dj~· ıın cı!ip uzlaşacaklar mı' Şim· 

' hatd · ·ı · )UJı c sıyaset a emının en bü 
lu~ -rrı ':ıu suallerde mündemıç bu

llıaktı:Jır. 
it ·ı 

Bu mücadelede ihtikarın önünü de almak 
için büyük bir faaliyet gösterilecektir 

~ . 

Aşağ, ımutavassıt ve oldukça mükellef 
bir hayat yaşıyanların gündelik 

masarifi nedir? .. 

Pahalılıkla esaslı mücadele 

HUkOmetlmlzln vllAyetıere bir tamim göndererek hayat 
pahalılıöı ile esaslı ve cazrt surette mUcadaleye 

karar varlldljilnl, va ilk icraat olarak ta her vlUlıyatta 
haddi azaml ve haddi asgartl maı,etınln tayin edllmİl-
slnl talep ettljilnl yazmı,tıK. ' 

Bu tamim üzerine hayat pahalılığının en mühim unsur
ları ile ve bu meyanda lhtlkarla da ciddi surette müca
deleye başlanmıştır. ,Şehreman~tl iktisat mfidilril Kemal 
Ömer bey bu hususta bazı tetkikat icra etmiş ve bazı 
rakamlar tespit ederek hükQmete izahat vermek ilzre 
evelkl gün Ankaraya gitmiştir. Kemal Ömer bey bilhassa 
vasatın dununda ve lüks hayat yaşayan bir adamın bir 

gilode sarfına mecbur olduğu meblat hakkında izahat 

verecektir. 

lstanbulda asgari haddi maişet 

0 "'tere kendi c.ıdişesini lıuyuk 

ı.:.lıurna ıkla d ğer Avrupa mi!let· ı 
ın{'o -

tııq· 'clkin etmekten halı de-

B ir muharririmizin yaptığı tetkikata nazaran nüfus başına 
l~tanbulda haddi aszgarll maişet yevmiye 75-80 kuruştur. 

Bu yevmiye ayda 24-25 lira lutmaktadir. En aşağı bir hayat yaşa· 
mak mecburiyetinde olanlar ayda 4-5 liraya yatacak bir yer tedarik 
etmektedirler. Gllnde elli kuruşla sabah, akşam yemeği yemektedir 
ler. Bunların aldıkları gıda peynir, ekmek, zeytin, piyaz ve buna 
mümasil şeylerden ibarettir. Yirmi beş lira maaş alan nezafeti 
fenniye amelesi bu zümrenin en bariz bir misalidir. • '. •r Daha vn, on bes sene evrlınc 

" lfl • 
i _ 1Yc kadar c.hana siy.ıseten v~ 1 

''aden ı. k' .. ·ım vlan Avr pa mil-
·erir: 

lqhr.ı, · n guru. ve ızzcti ncfi sleriri 
h: , •<!erek Amerikay.ı karşı müt

,.1ır 

'aıı cephe teşkili İngiltcrenin en 
~., 

1 
hayal!erindendir. Amerikada 

~ Var 
lır ı\ sa ı\vrupada da nufus var-

lııı ~«ikalı şiştikçe kemerini gev 
eg, b'l' 

teı.tik 1 ıyorsa avrupalı da sıkıntı 
lı, eyi Çe. ~nu biraz daha sıkmağı da-

'!' . hılıyor. 
. arıh; . 
1~, llıed '_le, felaket ve saadetleri 
tı ile d nıyet ve kültürünün eskili
l<ıt,11111 ~ha ziyade pişkin olan avru
ttıır t erdi kudret ve kabiliyeti 

• ter·· • 
lııuı der ubesiz ve asabın111 taham-
'i$ 

0
;:,si hen?z imtihandan geç

lı;, Ylik .ımerıkalıaın kinden da
'-~er /\ "<k tahmin edilmektedir 
lthit kuvrupa da Amerika gibi müt: 
tj 1 . YVctl . ı e ·. crın müspet ve temas 
~•ı "' c • bir m 'h ın, /\. e umu olursa vazı-
lUph "· upa ı · r y ,_ e ıne de •işecegi~ 

l> l Or;;t.., ... 

tı1;1 "llt nıuamnıa k . 
ı ır il o adar basıt de· 
ar, L_ Unun m 1• 
~· ""dar a unı olan unsur-
' /\ıneriknıeçhullcrı de vardır. Ye-

ııııı a Reis' .. h Ö •tcıe ha • ıcum uru Hoover 
•. ~ •ınuzd•k'ngl 1 Yolu gösterece ktır 
• 1 1 ' 1 '1T 
•-

0rııayuıd ~· ız htihabatı han-
""tu c bır İn ·ı· h" • ~ r <:.ıkı , go. ız ukumeti 
,,"~ de o:s .r · Avrupa milletleri bü-

' Ya'- auzakb· h ~ "'n v , ır te likcye kar-
a~! Unut 

0
, ı""Şılıklı husumetlerini 

b' ıııa§ıl ' eccklerdir? 
ır d. 1Yor ki b . 

11,,. 
1 dişnıe eşerıyete daima 

·~om· mevzuu la 

Bunun fevkındakl bir insan yevmiyesi 150 kuruştur. Bu züm· 
renin tipi aşçılarda yemek yiyen adamdır. Bu aşçılarda bir adam 
sabah akşam tOOkuruşa doymakta, ve bir porsiyon yemeği 10-15 
kuruşa yemektedir. Bu zümrenin yevmi 50·60 kuruş ev kirası, 
çamaşır, elbise ve sigara, vesaiti nakliye masrafları vardır. Bun· 
ıarın eğlence, gezme paraları hesap haricindedir. 

Orta maişet hf!.ddi 8,5 lira 

Oldukça mutavassıt ve orta halli blr hayal yaşamak için günde 
3-3.5 lira ıaznndır. Mutavassıt bir hayat yaşıyan adam 

bir lokantada sabah akşam 200·220 kuruşa doymaktadır. Bu 
lokantalarda bir porsiyon 20-50 kuruştur. Oturulacak bir oda 
13-17 liraya tedarik edilmektedir. bu zllmrenln tipi ayda 25 lira 
da elbise ve eğlene parası vermektedir. 

Oldukça mükellef yaşamak içiıı -
Oldukça mllreffeh bir hayat için yevmiye 10 lira lazım bulun

maktadır. Bu zümre günde sabah, ikindi kahve altısı ve öğle 
akşam yemekleri için yevmiye 5 lira vermekte ve diğer, elbise 
yatacak yer, eğlence ve \esiıltl nakliye ihtiyaçları için de 5 lira 
sarf etmektedir. 

Yukarıda da )'lızdığımız veçhile hUkOmetln hayat pahalılığı ile 
mücadele azmi yakında müsmir neticeler verecektir. Bu faaliyette 
sonra, yani llıtikArlıı amil ve sebepleri izale edildikten sonra , 
bUtUn lıayAt zümreleri hiç olmazsa beşte bir nlsbetlnde tenezzül 
edecektir. 

Aile başına düşen masraf 

Yokarıda nüfus başına düşen yevmi zaruri masraflar aile haya
tında yüzde 25·30 nispetinde tenezzül etmektedir. Aile haya. 

tında bilhassa ev ve yiyecek masrafı çok tenakus etmektedir. 
Ylmeğlnl pişiren, elbisesini kendi diken bir aile şahıs başına isabet 
eden masraflarda yüzde 30-4-0 tasarruf edebilmektedir. 

Vilayet, Dahillyenln tebliği üzerine mllllıakattan hayat paha· 
lılığı hakkında malOmat istemişti. Tanzim olunan istatistikler 
Vllay.etc gelmiştir. Bunlar birleştirilerek netice tespit olunuyor. 

'alta •den zımdır Harbı 
1~ bet; Ye evelki Alman-İngilız 1:· - - - - - - -
~a~İltcre d~~ne şimdi Amerika _ Smei paşa hz. iade/ afiyet etti 
• •t'lı• llosu cihan •fk" · \ k 13 ( • \ ) iki · d l "a ,, ' a 

1 
' arını ış- ı n ·ara, .~ .ı - uç gıin en K'"İ hafif hır griııtcn rıı-

~ti•y,,,.. şadı. Bak l b d -· .. n ba • un an hat~ız hulu'lan ha~nkil 1 met paşa hazretlere tcmamcn iadci afiyet 
şı a neler gelecek> 
2~~1 MESUT etmi~lcr ve hu~n köşklerinde"! çıkmı)anh . 

.• _:':::_ n_":::_::: Afgan tacı için mücadele 
l · KalkUta, 13 (A.A) Röyter ııjıınsı bildiriyor: Afgan hududundan 
ıur/ciyc ı•ıüsteşarı gelen hab ı 6 Af · • er ere g re ganıstan taht ve tacı için vu ku bulan mll· 

( n l l \, A. ] M. cadeleye iştirak etmek mak adiyle ahiren Nlceden mDfarekat eden 
r , ·ır · 1 ndlr hnn kardnşlarınd.ı'I birini Afgan talama oturımnğa karar 

vermiştir_ 

··-Yııgoslavgadakl Türhlr i11 
hukuku temi11 edildiktCıı 

so11ra dostluğa mani 
bir .<Jeg kalmaz .. 

Belgrat, 12 ( A. 4. ) 
Tevlk Rüştü bey buradan 

, . 

sallıaJa ~iriJor 
- ----

M. Rivas tavassut 
haberini doğru 

bulmiyor 
- .. .,__ -

geçerken mat

buata beya- •• 
natında Tilr
klyenln Mos
kova misakı· 
na memnuni

:\J. Uol~tat ve Rivas davet 
vukuunda ı\nkaraya 

gideceklerdir 

yetle iltihak 

ettiğini söy
leyerek de
miştir ki: - , 

- Bıı misak 
Briand-K<:llog 
misakının sade 
iatbi kında ıı Te~fik Rüştü Bey 
ibarettir. Balkanlar hakkında 
hiç bir maksat ı•e emel takip 
etmiyen Türkiye kendi mena-

fiine dokıınmamak şartiyle sulhun 
takı•iyesi için her şeyi kabule 
amadedir. ,, 

Müşarünileyh Yugoslav 
Tfirklerlnln emvaline alt 
bazı meseleler halledillnce 
Yugoslavya ile bir ticaret 
ve dostluk muahedesinin 
akdi için hiç bir mani kal
mayacağını söylemiştir. 

Tevfik Rüşta bey beyana: 
tını bitirirken Türklyenln 
siyasi resanetınl temin eyle
miş bulunduğunn ve lktl· 
sadi programınıu talµıkku

kuna başladığını . il 1 ml:;ot!r. 

Ateş pahası! 
Balık tutmak sokak
ta altın bulmak gibi 

bir şey oldu .. ----.·--
Halbuki balığın en <·oh 
('ıkıııası lllzım bir mcıısiuı

deyiz .•. Et te buııun 
için palıalı 

Bu sene lltarmara ve Boğaz
larda hemeıı hemen hiç balık 

;;:tutamamıştır. 

3u yüzden 
sehrlmlzde ba· 
İık ffalları ıııÇ 
düşmemiş ve 
diğer senelere 
nispetle dalma 
bir kaç misli 
pahalı olmuş· 

tur. 
Erbabının 

verdiği malQ
mata göre bu 
mevsimde ba
lıklar Marma· 
rııdan Kara-

1 ' denize doğru 
1 Kıızu eti /!O /.:cırıış! geçerler. Hal· 

buki hiç balık tutulamıımakta , 
tutulanlar da pek yüksek fint
larla satılmaktadır. 

Balıkçılara nazaran bu sene 
et fiatlarının pahalı olmasında 
balık bulunmaması da sebep 
oluyor. Ba!...i:.., bol olduğu se· 
neler et flatlım da düşer. Dun 
bu hususta bir muharrirlmlze 
balıkhane mUdüril Rıza Bey 
demiştir ki : 

- Balığın bol olması lılzım 
gelen bir mevsimdeyiz. Şimdi 

Çiroz zamanıdır. Halbuki bir tek 
Çiroz bile yapılamamıştır. 

Mamafl havalar biraz daha 
düzelirse balık çıkacağını Umit 
ediyoruz. __ .... .._. __ _ 

Celal B. geldi 
Geçenlerde tetkik için 

Avrupaya gitmiş olan iş. 
bankası umum müdü(il Celal 
Beyfondl evelkl gün şehri· 

mlze avdet etmiş ve dün 
akşam Ankaraya hareltet 
eylemiştir. 

Atina, 12 (Fos. - Yunan 
hUkOmetl, TUrklyenin teklifleri· 
ne verdiği cevapta Tllrk-Yunan 
ihtillUlarının teptan tasfiyesini 
lı:abul ediyor. 

Bu maksatla Türk· Yunan 
murahhaslarının ve bitaraf mU· 
badele Azasının iştirakiyle bir 
konferans toplanacak ve eıı 
muvafık çare! lıalll bulacaktır. 

Burada mllkalemelerln neti· 
cesl hakkında nikbinlik göste
riliyor. 

M. Riras 
Atına , 13 Aneksnrtitos) -

M. Venilelos burada bulundu
ğtı sırada bitaraf azadan M. 
Vikunaya Yunan nnktal nazarı· 
nı uzun . uzadı~ a TUrkiya ile 
samiml surette itilaf ve bir 
ademi tecavUz misakı aktı 
arzusunda bulund~ğunu anlat· 
mış, hüsnil niyetinin bnzı ma· 
lıafllce şüpheli göstcrllınesinden 
beyanı teessür etmiş ve M. 
Vifi.unnyı hUtUn bu husıısatı 
ismet Paşaya şifahen arz etme· 
ğc ve • ostca bir tavassutta 
bulum; a_~u memur etmiştir. M. 
Vikuna bu maksatla bir kaç 
güne kndr.r Anknrayn gidiyor. 

[ Mabadi UçUncU sayfada ] 

Haftanın 
en mühim haberi 

Her Türk talebenin 
iştirak edebileceği 
müsabaka 

1201 :::nr::.;~-.._ ___ _.. 
baren başlıyacaktır. 

Her şeyden evet talebenin 
fikri faaliyetini ve memle
ket işler! ile olan alakasını 
temin için açacagımız bu 
müsabakaya iştirak şartlarını 

3 üncu sahilenıizde lekrar ne~
rediyoruz. Bu ~arlları kesip 

saklar ız .. 

D.ü!' bir müspet ve 
üç ademi salahiyet 

kararı verildi 
Muhtelit TUrk-ltalyan hakem 

mahkemesinde 4 dava neticele· 
nerek hllkUmler tebliğ edilmiştir. 
Davalarla verilen hllkUmler 
şnillardır. 

ı Eczacı Risar Lılfonteo 
harpten evci bir ~ukavelename 
için llltın olarak verdiği temi
nat akçesini aynen istemekte 
olduğundan hllkOmet aleyhine 
dava ikame eylemişti. Mahke· 
me bu paranın kağ"ıt olarak 
iadesine karar vermiştir. 

2 - Matmazel Dervlna Vitol 
mütareke esnasında Hıızlnel 

hassadan kiraladığı lkl çlft
liğln kendisine tesllml için 
hllkQmet aleyhine dava açmıştır. 

Mahkeme mütareke senele
rinde akdolunan mukavelena
melere istinaden davalara bak· 
mak salllılyetl harici oldutuna 
karar vermlttlr. 

3 Mütarekenin ilk günle· 
rinde lngillzler Seyrlselain ida
resinin Uç bUyllk vapurunu ki· 
ralıyarak buradaki Almanları 

ta~ımışlardı. Seyrısefaln lnglllz 
lıUkQmerinden vapur kiralar;nı 

dava etmişti. Bunun hakkında 

da gene mukavelename müta
reke senesinde yapıldığından 
ademi sellhıyet kararı veril· 
mlştir. 

4 - Davil Sason isminde biri 
de harpte Bağdatta bir çok 
kambiyosunun zaptedlldltinl 
iddia ederek hllkOmetfmiz aley· 
hine dava açmıştı. Bunun hak
krb a (la salllhiyet harici karan 
verilmiştir. ----
Ticaret odasında 
Yeni değişiklikler oldu 
Oda 'etleri dUn tayin 
edlldl, yeni raportör

ler kim?. -- ·---lstanbul Ticaret ve Sana-
yi odası katibi umumlllğl 
büro teşkilatı 
değlştı. ılerek 

işler dört kıs
ma ayrılmış
tır. 

Bunlardan 
neşriyat kıs

mı şefllll;lne 

eski ticareti 
bahriye şefi 

~ 

Ali Rıza Seyfi Ali Riza Bey 
tercilme ve neşriyatı ecne
biye şefliğine lsmall Hakkı, 
istatistik şefliğine , 'ecme~
dln Osman, bilro ve zabıt 
şefliğine Avni Beyler, Ticaret 
raportörlüğü muavinlitlne 
Sami, Müdevvenat ve 
vergller raportörlüğil mua
vinliğine Hilmi, Sanayi 

raportörlüğü muavlnllğine 

Seyfi Cenap ve Tica-
reti bahriye roportörlilğü 

muavinliğine Turhan Celili 
Beyler getirilmiş ve odaya 
hariçten memur alınmamış
tır Müdevvenat roportörü 
Alileddln. Cemil ve Ticareti 
bahriye raportörü Ali Rlza 
Beyler dün işe başlamışlar
dır, 

--~-··---
İrmaklar ekinleri bastı 
!"ivas, ı 2 (.\ .. \) - Coşan ir

makJac mezruntı basmıştır, \liiyük 
zarar \ardır. --
Urfan111 kurtuluş bayramı 

Liman İ('iıı getirlleıı ro
morkörlerdeıı biri,çi ııapur

dan çıkanlırhen 

Liman işleri 
İki ron1orkör geldi. 

Bu hafta bir dane 
daha geliyor 

Haziranda 4 su tankı 
ve 8 çelik duba 

gelecektir 
lstanbul liman şirketi tara· 

fından Azrupayı; s p rlş edilen 
mazotla mUtehar. ... iki kOçUk 
romokör dlln gelmiştir. Bu haitıı 
içinde bu şekilde bir gemi dnha 
gelecektir. KUçUk olması, ica
bında her mavuna için bir ro
morkör kullanarak işlerin çu
buk yapılması içindir. 

Bunların tecrllbesl iyi netice 
verirse ayni sistemde on romor
kör ısmarlanacaktır. Bur•'lr, 
iskelelere dağıtılarak tlll a n 
mavunnlarını çekmeğe bazı, ,,p. 
lunacaktır. Liman ş"rketl umum 
mlldllrll Hamdi bey, bu vesaitle 
tahmil ve tahliyedeki şlkllyet
lerden bir kısmının l!nDne geçi
leceğini söylemlştir. Şirkete ait 
motorlu 4 su tankı ve 8 çelik 
duba Haziranda getirilecektir. 
Buharlı Uç bllyUk ronıorkör 
siparişi de bugllnlerde neııcc
lenecek ve bunlar lıalyada yap
tırılacaktır. On tonluk son sis
tem bir dubalı vinçte ıı.mnr'an
mak U;ı:redir. Şirket, mnvuna· 
!ardan (6 ı sınn motor ko dur· 
muştur. Kullanılamaz bir hale 
gelen eski bir romorkllr tıımir 
edilmiş ve dUnki tecrübede il 
mil sUr'atı olduğu anlaşı"mıstı • 

Şirket, llman vesaitini tecı! ı 

etmek ve çelik kısımların tek
neleri yapmak ıızre atelycsini 
•lnşaaı ve tamirat. fabrikası 
haline koymağı karala~tırmıştır. 

Sirket programına göre beş 
sene zarfında Liman vesailinln 
yarısı yenileştlrilml~ olacaktır. --·-
Hayat palılğı 

Dünyada eşya 
fiyatları inecek 
Yoharbbıırg, ı 2 (r\. ) 

Barklays Bank umumi mLidtini 
:\J. Jud,oıı cenubi Afrikadn altın 
istihsalinin el re' m en yuR•ek 
hadde vasıl olmağ.ı ,· ak'.ı~t•0 ı 
ve gelecek sc-:~'cr /.Jrfmda a .. a' 
cağırı beyan eylem; tir 

Bu {l;oru~ th,ğru h: ,•-, ı 
l~tira kun eti .ırrnc1ğır _ ır C,> a 
fiatlarının tcnczzulc nıc\ !et .. i 
tabiidir. :\Jalumdur ki aİt:.ı kı ·, 
metinde bu madcr ., fazla ~ıkd. r 
da ihracmda:ı dola\! o;.1n senele 
zarfında hbsc!•' •..:r' den:cedc 1' 
OJasıl tenczz 1 hır ı,tur. 

BUGÜN 
ı inci sahifemizde : 

t- \·i ra ıı.ı mektubu; 
ha,s ıt1 geliyor . 

2- Son haberler 
3- T3rlbl ıe•· iumız, 

1trJit'e rnütr 

Temi.Jenk 

3 Uncu sahiiemizde: 

ı- Rlr l•cl., Beş 1:.1;1 boluldu. 

4 Uncu sahifemizde: 

t- f .. \·a "aı or ı 

2- I e!et 
1 - Kulcl.: '111 rı I 
4 ~ J3 Sı. nl.111. 

tın.~re. 

L'rıa. 12 (A.A) - K"rtu'. ı 
ba;ra.ııu ıkl t r:~re fllc our y:l da 1 
lştlrakilc park k lıir s:. cttı: tc. it l 
edilmiştir. L-~--------~-..: 

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



-_;--------------~------"!"""----~------'"!'"'--.~"!"""lml!!!!!!""!"!_.~Ml~I~.t~i~\~-E~:T:,_ __ ~P~l~Z~1~R~~ı~4----~~~l~~·~~\~·~""""!'---:~1§929;;;;;. .. ----... ------------------------------------~~::~::~"""' 2 

llARt<~TEN_A_LD_IG_I_MIZ_T_EL_G_RA_F_LAR __ VE_.;.__?\fEKTUPLAR ~~@ ~~S~o~11LJH~~b~e~rrıl~e~r~~f€ 
:FıPan•ada Almanya_!!!! ~l;c ~ 

İtfaiye mütahassısı geliyor Almanlara cevap Mahkum prens 

Yeni · cra an unu ıneclise se ke~il~i Türhiyenin Viyanadan istediği yangın 
nuitahassısı- Viyananın itfaiye teşkiliitı
!Jfiitahassısla nıiiliikat-Milli serı•eti koru

ına için mücadele lazımdır .• 

V 
1 

a 8 (Mılt.yet). Buraya ccldıgım 1 ustunde yangın mc lcczlcrı ufak elektrik 
ı: Vir.ına Elçıhk konagında oc11klar j ramba!a!'iyle gostcr: ·mi•tı. liang~ şube 
,. !en e ı vardı. Vıyanann;ı tanın."tlIŞ fa .. merkeze mı.iracaat ederse derhal dıva.r 

uıılyaları,-Avusturya nazırlannın aileleri, dakı lambası yaıııyordu. 
Vıya: d:ıki scfirlerın kadınları \c ç~ Bu sa.tonda nobetlc vazifelerıni de· 

;darı Turk konagında toplanmış ıdı.. &ı:..ştırır altı memur cordUm. Memurlar 
Vi.yananın şirın bir caddes·. de litif çalışmak, vazife gOrmek husu!iunda birer 

bıı: pa: kın heybet! i ag:açlarına bakarak makina olmuştardıı. Biz salonda dolaşı-
kuruhnuş olan Elçilik konaıı. genış o- yoruz, makinalan seyreyLyoruz, fakat 
:.al;arı ve çok gen1ş kablil salonu ile cc- bize kimse bakmıyordu, herkes makina
r:.lere kendisinı bc.:eudiriyordu. Türki- sının başında idi. İşte bu salondan veri-

ye Elçisi Hamdı bey ve muhterem refi· lecck ışaret üzeri.ne .10 sac.iyede bütün a 4 

kaları misafirlerinı nezaketle aıtırlarken rabalar yola çıkıyoı. 
t.ath musiki na~e1eri ortalıi::ı neşe Ye· Bu mütehassıs belki Viyana yangın 
riyordu ve konuşuyorduk. Lalnrdı ara- makınaSJnın en mühim bir parçası idi. 
smda bana ka11ıda oturan birisio; göster 4 Bana verdiği, tarihi, fenni, tecrübeye 
dile'I": mustenit malüm•t• bıı kısa mektuba sı-

- Galiba bu zat ta İtfaiye mutebassı- &aştırmak kabil deııildir. Yal_nız son mu· 
sı olara tstanbula gı.dccek dediler. Der4 haveremiıi naklcyliyecei,im. 
bil gösterilen adamın yanına sokuldum. - Türk.iyeye davet olunmaktan mem· 
kendimi takdim eyledim. İstanbulu yüz- nun musunuz? 
lerce senedir kasıp kavurup balkın elin· ---- Davet bir buçuk ı;cne eveı yapıldı. 
de ne varsa hepsini duman yapan buyük Bclediyemız beni seçti. Cok memnun ol
yancın bel.ilarına çareler gosterecek o- dum. 
tan bu mütehassıs ile biraz konuştum. 1 -- Memleketimize gelmenız :akarri.ır 
Viyane Belediyesinin itfaiye dairesinde cderne pilinınız nedir? 
ıkinci müdilrti olup ı; senedir bu vazife- - Bu işte iki cephe vardır, Bırinciıi 

yı yapan (Rudolf KOnig) ismındekl bu ya.n&ının zuhuruna mani tetbirler. İkin
zatla konuşmak bende çok alika uyaı:- cisi yanıın zuhurunda yapılacak tetbir
dırdı, Viyananrn Am Hof nıeydanındak: lerdir. Ve bunlar birbirine son derece 
İtfaıye dairesinde bulutmak u ... rc kendi- bağlıdrr 

inden randevu alıp ayrıldım. ·İşte bu - Y lıcm 2uhurnna manı tctbirler 
mektubumu He-r Königlc Vıyana İtfaiye demekJe- neyi mürat ediyorsunuz? 
dairesinde olan nWlikatımdan sonra ya. - Bu cihet mutlaka bir kanun ve ni 4 

zıyorum. lliç ştı:phe etmiyorum kı Av- zam ile tespit edilmek lazımdır. Her 
rupamn birinci derecede- İtfatye tqkill- memleketin haline. halkın seviye ve ve
ına rnaHk olan Viyana ,ehrinde bu hu- saıti.ne ıöre defi.şir. Onun i<;in bir ka

susta neler yap1!dı&ını .. Mi11iytf• in ka- nun projesi teklif etmek lizrm, fakat bu-
: eri merakla okuyacaklardır nu iki üç ay Tiırlçiyede tetkikler yapma· 

Büyük bir meydana nazır Vıyaıu lt- dan vucuda ııetiremem. Kanundan sonra 
faıyc merkez dairesi şthrio en e&ki. bi· kanuna yardım teşkiliİtı: 13.zımdır, halkı 
nalanndadır Biiyuk kapının önünde kır- yancııu karşı tctbir ittih..1zında adeta 
mızı boyalı itfaiye arabaları duruyor; mektebe götürür cibi öğretmek ic;ap e
kapıdan içeri girirt·e vasi bir caraj için- der. Sinema. benzin ve petrol depoları, 

de bulunuyorduk. Orası da araba ile do- filiıt' dükkinları, eczahaneler. yat: ve ke· 
lu idi. Her KOn.ig söylüyordu: reste ticarethanelerine mahsus tetbirler 

- Viyana.da, bura!';J merkez olmak tiz· alınacaktır ve nihayet her evde ve her 
re sekiz büyük ve yirmiden ziyade kÜ· ticarethanede kendine mahsus tetbirler 
ı;uk yangtn yardım şubeleri vardır. Bli· gösterilecektir. Ve bunlar da daimi su
yU.i: fubelerde yedi adet tulumba, hortunı rette kontrol olunacaktır. 
ve tahlisiye arabası bulunur. Küçüklerde Her Könicin elini sıkıp ayrılıyordum; 
tkişer t.;medir. Yolda gelirken ~ize cOs- o benim dü!}ündüklerimi ..-aliba his.c;et· 
terdiiim üzre hemen her sokag:a 'ıkıl· mişti. Bana dedi ki~ 
mış olan kırmrzı renkli yanım ihw.riye - Bu bir mücadele mes'elesidlr. Tür· 
kutularına halk alışmıştır; bir yerde yanı kiye Cumhuriyetini cehle ka"l't mücadele 
&ın olunca ahaliden biti.si derhil soka-11 heykeli addeyledii:im ic;in hizmetine kot
gm yangın kutusuna k0i3r. oradaki u maktan :zevk duyuyorum. Hükürnettcn, 
fak: Camı kırar ve yanıın çıngırak dlıg- Belediyelerden yardrm ıOrecei.imc emi
mesiae bıısarfl"'Cm&ırrak burada çaldıiı nim. 
zaman hususi makiruısı sayesinde hangi 
~umaralı çıngıragın çahndıtını anlarız. 

li:ıngi numaranın hatliİ sokaktan ötecc
g uıalüm olduğundan c;ın&"ıraiın çalın

dığından JO !ianiyc sonra tulumbala'" yo
la çıkar. Ama bir merkezden de~il; yan
g-ınr1 başladıiı noktanın etrafındaki dort 
il\Uhtclif merkez birden koşar• yani 4() 

saniye sonra yangının sa~ndan. solun .. 
dan, ondcn ve arkasından gelen sokaklar 
dan itfaiye gorünur. İtfaiyenin elinde on 
sene çalısılmakh hazırlanmış olan fCh
r:.n itfaiye pıllnı vardır. Bu pilin sokak
lar. su!arı, boruların kuturlarıru. suyun 
dakikada mikdarın1 tekmil cb•adile gös
terir. Arabalarrmız bir yere gitmeden o 
yere lizım olan kuturda borularla yola 
çı1car. 

Her König beni dairenın yanıın ihbar 
dasına sokt\L Burası büyük bir salon 

di. Uç tarafı makinatarla dolu idi. Te
lefon, telgraf, telsiz makınaları sıralan

mış idı. Telcraf Mors makinaları, her
hanci sokaktan verilecek ışarcti sokaa:ın 
""imdat'" aletinin numarasilc birlikte bil 
dırmeı!e mahsu• idi. Telefonlar ''imdat" 
aletlerinin altmdaki telefondan söyle
necet S()zleri dinlemek içindi. Bütün yar 
dım .şubeleri birbirine v~ merkeze tele
fonla bağlı idi. Ta.bliıiye arabalarının 

uzerinde kendilerine mah$US telsiz ma
kinaları da bu!undugun6an tulumbalar 
çalıştıkları yerden muhtaç olduktan şe
yleri merkezlerden istiyebileceklerdi. Sa
lonun dordüncU dıvarıoda bütün Viya
nanın mücessem bir barıtası var. Harita 

-- --· - -

( Millfyel ) in Tarmi lelri~uı : 53 
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AHMET İHSAN 

l:11Jv:irrede 

Tahdidi teslihat 
Kimya harpleri 

men edilmeli 
Cenevre, 13 (A.A.J - Tah 

dldl tesllhat hakkındaki Al
man muhtırasında tahdit ve 
tenkis hususlarının sulh za
manında mevcut tesllhat ve
techlzata tatbik edllmlyece
tl beyan edilmekte, askerlik 
müddetinin, harp levazımının 
her sene askere alınan efrat 
mıktarının tahtlt ve meslek
ten yetişmiş olanların tescil 
edilmesi teklif olunmaktadır. 

Harp levazımına alt tahdi
dat azami mıktarı tespit e
dilecek stoklara şamıı olma-· 
lıdır. Muhtırada hava muha
rebelerinin tahdidi suretiyle 
kimyevi harbin men'i telkin 
olunmaktadır. 

TEM RLENK 
Su derdi en mühim dert! .. 

Tatar ordusu bir çok müşkülatla çarpış
maya mecbur bir halde ileriliyor 

Semerkant onu bundan sonra pteki devletler maglup edilince 
üç sene görmedi. Temir de Semerkande dönmüş 

Mamafi şunu da ilaveten söy- iki ay zarfında Çin seferini ha
lemeli ki Temir Çini istila etme 21rlamıştır. 
yi düşünüyordu. Temir her şey- Temirlengin vaziyeti şayanı 
den evel Cobideki Mogol Han- dikkatti. Bir kere düşmanlaı: 
larile ittifak edipÇine gitmekiı- ile karsılasa bilmo!k icin binler
tiyordu.Bu suretle ittifak ederse ce fersah ritesafe gitt;ıek lazı
Semerkantten senelerce müd- mdr. 
det ayrılabilecekti. Temir ken- Temir Napolyon' gibi maiye
disine en yakın duşman olan tinde emektar bir orduya mali 
Delhi Sultanını ortadan kaldır- kti. Düşmanları ayrı ayrı ku
mışh. mandalar altında iken Temirir 

Bir de Türkler Avrupada bu- ordusu yalnız bir adamrı1, yani 
undukça onlarla kavgaya tu- kendisinin kuınanda01 altınd. 
tuşmağı iste~ediği de a~i~ar- bul.ınuyordu Faıra gidıleccl· 
dı ·• Fakat T u~kler Asya ıcle-j yol h;r yerde bir de~t lı. G 
me doğru ıl rı e T m r de öl, " h d , ı r ı 

o 1 1 c 

Her' !jene alınacak 
para tayin edildi 

1 ari>, ı;ı ( \.A) - - \laclklı 

devletler n' ıtch- - ı lan71ın vasıl 

oldıığL. ııcuceıer 'ıu~un .mumt 
içtimada tevd; edilecek ln. ıı bir 
m htrada telhi olunacaktır. 
Kvn: re için hazırlanmı~ t~hriri 
bir tebliğden ibaret olan bu muh
ııra Almanyanı~ı mal! i. titaatiyle 
kabili teli! olduğuna hükmedilen 
encıık rnııretıebutın J ckôn ve 
mıktarıııa ait crkamı ha\ itlir. 
Hundan başkn alacaklı de\ :etlerin 
a>garl ınetalihini tatmin edecek 
l'l p t d~ hu muhtırada go,teıil

m ıtir 

Bir neticeye ı•arılal·ak 
I) ' c arn. l 3 A. \, Cazetckr 

umıımiyctlc l'ransanın mutte!ik
Icrinin alacaklarının tenzili hu· 
-usunda son hadde kadar ~itmiş 

oldukları mlital~asını serdetmekte, 
:'il. 'chacht ın ba~ka k< ,nferanslar 
akdettirmek i>in \ apacağı tc~eh 
büsler~ rnğmw müt~lıas.,ı, !arın 

herhalde bir neticeye \ asıi ola
caklarını beyan ve fakat acil bir 
,ureti tesviye huluııaca~na ina
nı1:,ama•ını dkarı ıımumil·eye 

ta\ iye eylemektedir. ----·--
S•rh:ll!!ll~a-

Eski borçlar meselesi 
Bel~·ac, 12 (A .• '\) - lla~\·eka

lettc yapılan hir içtimad« Fran
<adan hapten C\ el alınmış olan 
borçlar meselesi tetkik edilmiştir. 

Hu hu:;us hakkında yakında bir 
itila[ imza cdilece~i rivayet 
olunuyor. 

Belgrat. ı;ı (A.A) - llarpten 
eyelki Fransı.z düyunu lıamillcri
nin hır murahhasının kariben 
bura.ya ı;ekcej';inc ve muma· 
ileyhin L:ıhcyc divanıııın hakem· 
liP;ine muracaatı bertaraf edecek 
bir itilılfname imzasıııa memur 
bulunduğuna dair olan ~yıa 

tekzip edilmektedir. 

Eskiler tekaüt ediliyor 
lklgrat, ı ~ ( A .. \) - flaşku 

mandan l'cçi> de dalıil olduğu 

halde ı-ekiz ceneral tekallde 
evkedilmi~tir . Ceneral ,\lilo · 

rnnoYiÇ ba>kıınıandanh!':a tn\·in 

olmu~tur. ------
ingilterenin ihracatı 

Londra, J .1 ( ı\. \ • - \!art 
ayındaki itlıalat 58 mi! yun !ı0.1 
bin, ihracat 111' milyon :i!Jt: bin 
İngiliz lirasına baliı; olmuştur. 

Ç/11 ııe Japon nıünasebatı 

Londra, 13 ( \. A '\ - Changı 
hai den Daiiy '.\laıl e hildırilı

\Or: Çin hukumcti., Japon huku
metinden Chanıoung de Sankiıı 
hükumetinin niifıııu tecsous edin· 
te\'e kadar oranın tahliyesini 

tehir etmesini rica ctmi~tir. 

ltalyada zelzele 
!kılonya., 12 ( \.ı\ 1 - Bu giuı 

bir ıclzde daha olınu~tıır. 

Temir ordusunu;-takip edeceği 
yolun karışıkolmamasr için dü
:ıünmeye mecbur oldıi. Kimi yol 
!ar kışın geçilemez ve bir kısmı 
öe yaz sıcağında gidilemez bir 
halde idi. 

Napolyon da Akka seferinde 
bu müşkülata uğramıştır. 

Nihayet Temirin duşmanları 
bekledikleri Tatar ordusunu kar 
şılarmda buldular. Temire karşı 
Kafkası;adan Gürcüler ve Fırat 
nehri menbalarım işgal eden 
Türkler vardı. Kara Yusuf ta 
Türkmenlerle gelmiş Suriyeye 
hakim olan Mısır Sultanının or
dusu ise Bağdadın cenubunda 
bulunuyordu. 
Eğer Temirlenk Bağdat üze

rine yürüseydi Türkler de Şimal 
uen Tatar ordusunu arkadan vu 
racaklardı. 

Eğer Türklerin elinde bulu
.. an Anadoluya hucum etseydi 
bu sefer de Mısır ordusu arka
dan Tatar ordusunu vuracaktı. 

Görülüyor ki Temirlenk ne 
Türklerin Avrupadaki yerlerine 
ıe de Memluklerin Mısır topra-

n "' >'1 c'i. Bır r! Tata 

'" ..... . 
dolandırıcılık etti 

illlımh, .\. \. ) l'rcr-
ılu?:u d Holıc~ ıhc <Joı1~dırı 

cılık 'e hilcP iij,ı cıın nılerlnden 
doı jl beş ay hapse :n.' : ôm 
<e.ilml{. fok<! ~eza • tcc; o' n 
mu~tur • .\lahkem" prCI' ı' akli 
nıckkclcriııc tnmanıı~ le <alııp 

bulıınmad·ıtı,a , kmctıni:ttr. 

Hindenburg iyileşti 
Jlcrlin, 12 ( /\.A ı Rcisicum-

hur ~ııindcnbıırf'". ıın <•ohi \ a1.i 
yeti nrtık riç b!r cndı,eyi mucip 
dejtiidi~ 

Rus haridye komiseri 
Herl•'l, ı 2 ' \. ·\) ;\ T. (,'içe-

rin Berlinden avrılmRdan evel 
\ 1. Stre<eınanı ziyaret ctmi~tir. 

1 .... --

Kutba balon gii11deJ'ileceh 

Roma, 12 ( ~ . • \. ) - İtal
y.ııı gar.etcleri kazaya uj';ramış 

olan ltalya balonunun taife:;ini 
:ıramak için Lutba µ;id;:cek hcy'cte 
ait hazırlıklara şi'11didcn lıa~la
nıldığım lıildiriylir. 

Lehistanda kabiııe 
\ ar~o\'ll., J 2 ( '\.!\) Dop;rıı 

malı'ınıat alan malıafil '.\!. Swi
talskinin riyaseti altında bir ka
bine teşekk[il edeceğini bildir
mektedir. 

\"ar~mn, 18 C.L\) - Pat 
aıansının lıususi istihbaratına na
zaran llartcl kabinesi varın res
men istifasını Yerecektir. ;\laarif 
nazırı ı\1. Sm italski yeni kabi
nenin te;;kilinc memur edilecektir. 

.\lmkO\ a, J :1 (A.A) ~ l\Jat 
buat lngiliz hcy'cti ımırahhasa

>ının ~T. Piyatakofu ikinci ı-.iya

reti esnasında yaptıj!;ı beyanatı 

neşrctıncktcdir , Buna nazaran 
lngiliz·SO\ yet ticaret 'c ınıll 
te~riki rtıc(ai~i siva~i nıiinaschat 

tcc>sıı< t:tnıedik\'C •ağl:ım lıir 

esas c hilindc inki~a: edemez. 
t\loskorndakı ikınci ikametleri 
esna ııHL~ hey·cc ;\zı1>1 evelki 
fikirlerini yani her ikı tara[ı 

memnun edecek lıir csa-ın lıu

lunma'ı iınki\111111 teyit ctnıi0tir. 
Hcy'ctin ePi kadar ;iza;ı \.(111· 
draya harl'kct ctıni;tir. 

____,. --
·1rnerika ile Vatihaıı 

\\ ashinpon, ı.1 [ .\ .. \. ) -
1 lukı)nıct yeni \ :ıtika11 de, Jetini 
re~;nıen t:ı,dik etnıcdi!;indcn siyasi 
mümessil ı;ündcrnıirecekıir. 

Hindistan hey'eifdöniiyor 
Boıubay, 1 ;ı ( L\; :ir John 

'Simc,nıı11 riyaseti :ıltındaki tahki· 
kat k<ımisyonıı lııp;iltcr ~ve miite
vccicılıcıı ,·npurn lıir mi~tir. 

İspa11ya nekahalte ... , 
i':tris, l 3 (A. '\} C'cneral Pri-

mo de Rivcra figaro gazetesinin 
Madrit muhabirine, ~imdiki halde 

nckahat dcnc>ini geçırmckte olan 
J,panar ıanwıncn ifakat hul 

Alacaklı elinde bir ilam ve ya s~net bulunmasuıa 
mecbur olma z aya acaat edebilecektir 

Yeni kanun borrlunuı: hukulıu11u mahfuz bulunduracak 
hükümleri de ihtiva etnıektedir 

icra 1 borclt.y.ı bır odcmc u:'·ı teh: ~ 1 
cdt'rC'k icrn tatlıikirr lıa~lıy:: 

Ankara, 13 ( \. \.) 
\", lfl:1s kanunu ve ta ılı:.tı"a 

B.\Ulcc'"i r.!c kc:.'llln 
hq.-etı umuillı)C~ine cvkcdil 
mi~ hulunnıJktadır. \lcdi>in 
pcr~cınbe l';Lin~u içtimaiııda mü 
zakeresi takarrıır eden 1 t. J,a 
nun layiha,ıııın ihtİ\ a etmekte 

bulunduıtu e>a>ata nızaran şim· 

divc kadar tic;ırct kanıınııııun 

bir kıa>ını olan 'c ticaret nıah
kemcleıince tatbik ,-c icra celil· 
mektc bulunan iflas hleri icra 
kanunu ile te,·hit] edı'mi~tir 

Şimdiye kadar krn muamelatı 
yal;ıız PıahJ..cnıclcrdcıı >:tdir 

olan il:lınların tcııfizi11e \ c icra 
kabiliyetine haiz .cnetut \e ve, 
saikin ibra,111a nıiılıa ır iken 
yeni kırunla :ılacaJ..lı !ıakkıııı 

almak için elinde bir il:\m ve 
ya bir senet bulun 11a~ı ıa ınt·c 

bur ,,\mahızın icra dairesine 
müracat eylc•ne,ı al;lhıycti ve 
rilnıcktcdir. llu tarzda bir mii
racast uzerinc n!:'ıkali•r daire 

ca tı . 

\eni kanun bılmukabck :ıla 

c.ıklıl'ın murJt:ıatik lıa~l11" ı ic a 
takibine muntazır olarak norçlu 
ııuı> huJ.. kunu nıahf z lııılıındu 

racak lııikumlcri de ihth·a eyle 
mcktedır. l~zcümlc ödem~ emri 
kendisine teplip; edilen borçlu 
ııun itır:ızınııı ı e ı;crek alacaklı 

nın itırazıııııı ren talebenin tet
kikiyle lıir karara rapt keyfiyeti 

_ lıorçluııun lınklarııı~ kar~ı bir 
temi natır 

H:ıtiz yolu ile tak ipte horçlıı
nun evvela menkul menkul 

ve lııınıında kcl)ıfüinc mah
rumiyetten en az zarar Yere
n ndcrı lıa~lamak iizrc ııııır:ıcaat 

t...-.Hltn~' YC ~~ı ın ra gayri ıncn k u 

ltın haçzinfl l\idilnıcsi ~ibi iki ta 
rafııı mcııfaatın:ı yar:ırnn csa,lar 
kabul cı.lilmi~tir. Kanuna nazar;ın 

haçzcclikıı malın satı~ının kanun
da tayın edilen müddetle içinde 

* * 
Mecliste münakasalar 

' 
Jandarnıa kumandanlığı bütçesınde 

evelce imha edilen (2) bin liralık 
tahsisata ait madde 

Ankara, 14 (Milliyet - Mec
liste bazı devairin 1928 bütçe 
terine tahsisatı fevkalade ve 
munzamma ldası ve saireye 
dair llyıhanın birinci maddesi 
üzerinde münakaşa olmuş, ne· 
ticede madde tayedilmlştir. 

Madde jandarma kumandan
lığı bütçesinde evelce imha edl· 
len 2) bin liraya eliti. 
Münakaşa Çorum meb'usu 

ismet bey tarafından açılmıştır. 
ismet bey demiştir ki : 

"Tl'şrinisanide bir ka11ıııı ile 
imha edilen tahsisatııı yeniden 
ı•azı dogru mıdır? O zaman 
luzumsıı::lugunu, şimdi dl' lu
::umunıı ıcap l'dc11 şey nedir? 
Maddenin tayyıııı teklif ederim ... 

Bunun üzerine söz alan bütçe 
encümeni reisi Şakir bey bu 
tahsisatın Avrupa harcırahı oı
duğunn söylemiş ve demiştir ki: 

« Bilahara iki bin lira masraf 
tahakkuk etmiştir. Encümenimiz 
karşılıksız tahsisat vermemeğl 

ve diger taraftan tahsi~atı mun
zammayı artırmamayı tercih 
ettiğinden taalluk ettlj\'J bütçe-

1 
nin muayyen tertibinden ,2J bin 
liranın imhaslle harcırah terti
bine (2 bin lir4 vaz'ını nıüna. 

sip görmüştür .• 
Hasan bey (Trabzon) Böyle 

lsıisnai bir muamele bütçe hn· 
dudu dahiline alınmadıgı için 
bir fasıldan imhayı tahsisat 
yine aynı fasıldan, ya başka 
bir fasıldan iadei tahsisat, tek
rar imha, tekrar iade gibi ve
levkl istisnai olsun bütçe kava
idi noktai nazarından bütçe 
encümeninizin de terviç etme
digi bir usuli tespit etmekten 
ise bu maddenin buradan tayyı 
ile ayrıca bir tah,isatı mun
zamma kanunu getirmeleri çok 
muvafık olur. ( Muvafık olur 
sesleri• 

ismet Bey Çorum Pren-
sip noktasından böyle yapılır.ak 
lazımdır. 

Şaldr Bey ise, bu şekilde 
meclise teklif yapmanın imkll.n
eız olduğunu ileri qürmüş, Ha
san bey de yerinden bağırarak 
"Ayni şeklidir,, demiştir. . 

Neticede maddenin tayedilmesi 
kabul olunmuştur 

* * * Kars çayı taştı, şehirde <40> dükkan 
sular altında kaldı 

J JCakl t.ırafırdan tılcp uf' ~c 
lli~i halele lıacız hıl;ııkunııil ı-.c~· 

dilii(inden clıı~nı('siııc ccbch tc; 
kil eder. 

K onknrd:ıto rapalıilmck ıı" 
umum borçlular hakkıuda ic1· 

ekillcri he) 'ctıııiı> karıırile t(,_" 
kuk cdc.:ck de\ aın\ı:ikti ;ıd! lıuhı 

gibi kı kal:\de lıalkrdc ta:ıtılnı: 
krini if:ı cdcıııh·cn lıon:• !.1rıd 
kıınLıni 'cbchlc >unradan 111.:ıtıl~· 
hi 1 ınek uzrc lıida ve ten :ıl tı :ıı 1 

geçmemek ~;ırtılc. lıi[ nı[ıhl•:t 
taldıcddıilıııc,i u>uhi kahlıl cdı· 
lmektcdir 
Borçlu Yı: sair alacaJ..lılıtflO 

itiraz mercii k.ırarın:ı J.;;ır;' 

temyize muracaat hakkı kal"'1 

olunmaktadır. 

La nhada i~ sa~iplednin zr 1~ 
farına kar~ı ıcra mcmıır\;ırı 

nııı mcsuliyctlcri pek a~·ık ( l:• 
rnk te>pit ,-c ta ·in ediJıııckt• 

lıulundul(u ı;ibı ıııc,\ıllerin (ili' 

nmecliklcri nznıh.11;11 de' et 
tarafından ödcııcccgi e,ası J.;:ı:'t• 
cdilıni~tir. 

VilaJetleri11 i~are~i 
Yeni kanun mecfi.• 
hey'eti umumiye' 

sine sevkedildi 
Ankara, 13 ( Mllllyet) .ı 

Vilayetlerin umumi idare:. 
hakkındaki kanun ınecll' 
heyeti umumlyeslne sevlı' 
edilmiştir. ,·e 

Bu kanuna göre adli ş 
askeri daireleri müstesf1 
olmak üzre vilayette 111ef; 
cut bilumum devlet daire " .. 
müesseseleri valinin tefti' 
ve mürakabası alttnd:ıdır· 

Vall Adliye dalresırıd1~ 
rüyeti teehhur ettiğine ıttll' 
peyda eylediği maddeler :ı 
techh ur sebeplerini ınüdd ,ı 
umumllcrden tahriren sıı 
eder. 

~:.: * =!< 

izmirde at yarışfll11 

\ a11~ 'c ~ 
Llh encümeni :\fi-inin <ıJ9 sen•~' 

~~ 
lıahor üçüncü at koşuları [lu. ,. 

... l .. 

lzmir. 12 \ \ .. \ 

Bucaalaııda \ apılrnı~tır. BirinC' . 111 • 

üç yaşında Ye hiç koşu kazan•0\.r• 
verli arap erkek ye di'i ı:ı' ·J 
• ' 1 
ınahsus Ye ıncsafesi I,200 ınct~C 
Ru .koşuya :ı tay i>tirlk_ cımii'(~ ıl 

nıadıkça iktidar nıevkiini bırakma· .\nkarn, 13 (,\!illiyet) Rir kaç gun yağan yaı);murlardttn 
vaca~ını lıcyaıı ctmi~tir. ı J\ars ~·ayı ta~mı~. ovayı ~ıı i'tila ctnıhtir. Şehirde kırk dlikk~n rn· 

J\aya heyın iVlunı...;ı hınnc': !iı1~ 
~eyin 1 lemiri. ikiııd'. kı el~~·~,ı: 
!)cddmı uçunçu ı:elını~tır. Jkııı•' pır. 
19~9 >Cnesiııdc ko0u ı..aıan 01~,)ı' 
dört \'C daha ) ukarı ı Jştıtkı :ıJıiıP 
kan lngiliı aı ve 1.ışraklann• ~~ Jl'I 
olup mesafesi 1.800 metre " 
ko~uya ..ı. at i~tirak ctıni~tir.. 11 .. ~ yayı baştan başa isti ta edebilirdi 

Iakin ne Türk padişahını ne de 
Mısır Sulta.um kendi istediği 
yerde harbe icbar edemezdi. 

CiHAN HARBiNDE 

Tcmiıin o zaman bu arazida ~Clitİ 
f.ı müküli'ıt son Cihan harbinde Müt 
tefiklerin orduları tarafından da ,;ın 

lı.şılmıştu. 

Bir kere Ruslar Şimalde Erzurum 
dan içeriye azıcık girebilmişler, bir 
lngiliz ordusu da Cenupta Bagda
dın yakınında ilerlemiye mecbur ol 
muştur. Suriyede ise Lavrensin ay~kl 
/andırdığı Arap kabileleri ve lngi
Jız kıtaatı iki .seneye y:ıkın bir nıüd
dette Sarnı aldılar. 

Bu harekatı yapan orduların arka
:sında Deniz vardı ve bu ordular iyi 
teçhiz edilmiş bulunuyorlardr. 

Tıirkler yalnrz başlarına !JIS • 918 
de kendilerini müdafaa ettiler. 

Temirin zamanında ise Türkler 
dı~ kuvvetli idiler ve Müttefik ola 
rak iVIemliıklcri, Çerkesleri, Gürcü
leri, ve Suriye Araplarından başka 

bütün bu cengaver adamları yanla
rrnda buluyorlardr. 

Her şeyden eve! düşünülecek 
ey Su ihtiyacı idi. 

\ar altında kalmı~tır. 

* 
Kaymaka11ılıklarda 

Ankara, 13 (Mtlliyet Gö-
nik kaymakamlıgı~a Ünye kay
makamı. Nuri, Nevşehir kayma
kamlığına Alaiye kaymakamı 

Halit Raci, Alııiye kaymakam
lığına mlllga Behisni kaymaka
mı Rüstem Fehmi, Behisni kay
makamlığına Pervadi kayma
kamı Semseddin, Birecik kay-

• 
nıakamlığına da Zeki beyler 
tayin edilmişlerdlr. 

•.. ·'• •' ., ... 

Koıalahlı idam edildi 
Jzınir, Ul (.\.:\) - Çine Ye 

.\ydın havali<indl bir çok cşha. ı 
~ 

katleden ~aki Kozalaklı J\leh'11ct 

bu sabah hukı'ııııct mc~ d:•-ıım!a 

id:ım rdilnıi;tir. 

* * * 
Fethiyede zelzele 

!\lu~la 1 .\ (A.A.) • pcrşcn 
be YC lıı.;martes· .,. .. nlc•I kthiye 

d ne dz c ı... nlrP' : ır 

* 
.w. Necati mektebi 

E dirnc, 1 O· ı ı ( Milliyet ; 
Lmanct 'asıt:ı,ı c bura yatı 

mektebinin ismi .\lustafa ecati 

it olma.'' ı~ın lıt.:ıda·ı biraz eye\ 

\nkaraya yzılmııtı. Ccrnlıı \'e 

kalcttn dun ~eldi. \ili\ afık güriıl

mu~ Ye hmi \h,,;tafa .\'ecati 

yatı rıcktcbi olnııı~tıır. 

i~leriç yiihseliyor 

Karların lTinıe>ı YC il~bahar 
yal(mıırlarının fazlalıl(ından 

;\ kricin suyu çol(almıştır. Bu 

selıcptı:n tabii 'cviyesindcn iki 

metre kadar yıı:"elmiştir. 

ita!; :ıya gitmek için L,t.ıııbul

ddn ~elen Dahilin: nıllste;a. ı ile 
' Zeki paşa ekspresle saat 2.1,5 

da Edirne· Koraal(aç ısta. y0nur

<lnn p;cçmi)crdir. Ja-d~ --ı1 'l' 

poil; . , .. 

iktisat \'ckilı Rıhııı• 311 
!\fütingetı 'ıirinci .. '-'ııphi 1'~;,,. 
H:ınanı ikınci, l{ü~tu hcvin f1 ·Jı'ı 
üçUncü Kelnn;-tir ( cuııcü ke>;oLI cl1c 
\ e <loha yukarı p~t• \ e l ıı~9 \. ı 
zarfınd• JOO liradan r.zla ; )~ p' 
ka7.anmaıııış yerli ye aLı(l Y ll1 ~(l(l . ' ..... ~ 

raklara mahsus n ınc..afcsı . · k ı• 
metro idi. Bu ko_.ıı'" J kıs'.a [ : , · 
etmiştir. l~:lsahalı Rif:ı.t hcyın ~c~ '.· 
lıir' ıci, Jlig1lı Raşit cfc"dinin ' 
ikinci, ylızha~ı K"ıtzım he~ , "\e ~ 
u~~tinclı gelm ştir. e J ll 

J)Qrdtıncü l;o ... , dort ' rfı'1 
·ı t• (1 \'ukarı vn~tA YC 192q sene> ı t 

. • k:".0\1 
kazaııdı~ı ikramiveler \C h ı 

r·~·",,c lira.,. ı tccavliz ctınemi; h:ı ı~ ,·c ,.. , 
giliz at ye kısraklara mahsus ur': 

il ~~ .. 
salesi 2,200 ıneıre idi. u .

0 
ı~r. 

at i<ıirak etmiştir \kif ile'' .·n ı· 
• J!C'' ~ roh. birinri va\·er ·\hr:ıct ~' 

' • :ıt 
ore<tı ikinci, Bahanzade l· u ııe. ~' 
Revanı üçüncU gdmııur. ' 
ko<u dort ve daha ,.~J,:arı ' • . d 
1929 senesi zarlında lra 3 

ıniye ı ek iııu oO\J lir-ı ı 1 kısr'kl 
nıcmi,, yerli ve arııp at ve et 1 

f . o'10 rıı 
mahsus ve m... C"l - k rfl-1 
llu kcısma s lıa\\·an ı 

~uphi o·ısaııııt 

)l' l ll'kl 

\le" 1 nı 



., 
' 

1 

.. 

,, 

" 

MILLlYET PAZAR 14 1929 3 

MİLLİYF:TiN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 
Maarifl!!. 

Çocuk günü 
iktisadi H. 

Ankara derileri 
Müteferrik H. 

Cenaze Viyanadan 
getirileceh 

~!l!Jyede 

Maslak facıası 
Emanette - Memlekette 

Bin lira Biı· facıa 
Ne akıl'? 

İntihar için durupta 
öyle sebebler bulu

yorlar ki 1 

Çapa beden terbiyesi 
meklebince tertip 

ediliyor 

Pıçakla yüzüldüğün
den büyük zararlara 

uğrayoruz 

viyana sefiri Hamdi beyin 
geçenlerde kerlmcsl hanım 

vefat etmişti. Merhumenin cenaze

si şehrimize getirilerek ailesi 

makbere si ne detn olunacaktır . 
Hamdi bey de ~ehrimize gelmek
tedir. 

Vasfi beyin muha
kemesi devam 

ediyor 

Vazife kurbanı Servet 
Beyin ailesine verildi 

Geçenlerde Beyoğlunda J71kılan 
bir binanın rnkazı altında 

kalarak Yefat eden zabıta! bele
diye memuru Servet efendinin 
ailesine verilmek üzre Şehremaneti 
memurları maaşlarından yUzde 
yarımını terketmişlerdlr. Bu su

retle hasıl olan bin liraya 
yakın bir para merhumun aile
sine verllmi~tir. 

Altı kişi ve bir 
hayvan boğuldu 

Dostu terketmiş diye 
intihara kalkışmış 

Osklldarda oturan Gtıllzar 
hanım iki buçulı: Hnedea 

beri beraber yafadığt Rlza na· 
mında birinin kendisini terket· 
meslnden mUteesslr olarak 60 
gram tentürdiyot içerek lntl· 
hara teşebbüs ettiğinden hasta· 
haneye kaldınlmıttır. 

Zorlu bir hlracı 

Hatice namında bir kadın 
evinde kiracı &turan lıyu 

Ef, oio kendisini dllvdlltUntl 
iddia ettigindcn Zabıtaca tabkl· 
kata başlanmıştır-

Fenerde bir dövüş 
pznerde oturan Mehmet Abl· 

diıı Ef. ar adaşı ile kavga 
ederek kafıısını sopa ile yardı 

tından J.:ıırıılwlu boylamıştır. 

Tranıvaydaıı diiştü 
J)Un Sıımatyada 12 yaşıada 

Ali namında bir çocuk 
tramvayın arkasına asılmıfken 
birdenbire muvazenesi bozula
rnk yere dUşrnllş ve başından 
r~ır surette yaralaı:cığıodan 

hastaneye kaldırılmı~tır. 
Hem hel lıtm fodul 

Unkapanıada oturan Yunus 
efendi zevcesi Kamile Ha

nımı fena halde dllvdOktea son
•• kendisini derdestc gelen Za
bıta m~murlarını da tahkir etti· 
tinden hakkında talıldkata bat· 
lanmıştır. 

Kurşun hırsızı 

DivEnyolundo Kllp UIU Mehmet 
Ps~anın rnec!rceeslnde ()tu

ran Hasan dlln medreı;enln 

kubbesine çıkarak kU'faD lev
h11lannı allkerken komşulann 
feryadı Uzerine cUrmll meşhut 
halinde yakalanmıştır. 

BG(jufan ilıliyarın paralan 
nerPde bulundu? 

Geçenlerde Kumbaracı yoku-
şunda bof:ulmak suretile 

GidUruıen Hasan ağanın oda-
6~nda yapılnn taharrlyııt netice
~ de kirli bir ylln çorap lçlııde 

lO lirn kağıt para ile bir çok 
altın ve kıymetll efya bulun
muştur. 

Otomobil kazası 
cyoj1,l!ındnn sür'atle r;eçen 

~ ;.>-310 nunıeralı şofllr Alinin 
tomubili bebaslle beraber ıılnef aya giden 12 yaşındaki Vik

aora çarparak başından ve 

1 
Yıı~ından ağır surette yara
llıt;ı'?tır. 

hFaik efendinin cesedi 
o'r kaç gün evci denize a
E tılarak intihar eden Faik 
fcııdlııln cesedi dalgıçlar 

tarafından aranılmaktadır. 
• Ahsararıda yangın 

})in akı.ıın :\k:arnyda S:ın 
is :'llu,ıı ma!le-inde lh~an Bey 
çı~ 1 '<le hı riııin evinden yanpn 
ına:11ışnr. Eı·de iki kiracı otur
a·J~taılır. Yangının kttza eseri 
• u !>._ı 

l'ap 1ı; zanııoh.~uyor. Tahkikat 
ı ıyor. 
/) .. 

urı akşamki yangııı 

))~n ak~aııı Aksarayda , 'evb;,
ha ~r ınahallr inde Ihsan beyin 

ne•ınd 
kat en ateş çıkmış ve tist 
Ilı" .Yandıktan sonra söndürül

Uştur. 

8eıediye J kt uo oru rapor 
vermez mi? 

l{(j 'k 
katihıçu Paz:ırdan mektepli bir 

• I?. Yıl7.lyor: 
llickte · · 

•ltııa]( .P ıçin bir Sihhat raporu 
llc4::d· uzrc Küçük pazardaki 

•ye t b'bi .. etrı;i, 1 k 8 ı beye muracaat 
llJ " a ·at bö 1 ediğ.~ı • . Ye bir emir gcl-
raPrır ' bcnı mııayene edip 

uı,· Veren cyccc~nl söyledi. llal

ıa ebe, ;cktcptckl diter b . tun 
dl ·e ulundukle':l yerlerin bele-
~ . tahip' · d 
~etır,Yorı rın en . rapor alıp 
t ' İpi . ar. Acal'a dıjtcr beledive 

e•ınc b l . 
Cr· . ll lUSUS içi tmır 

~ ış de y • 1 . 
•r<a c.. • ·ını?. 'lım n: ntı-

' tor'ara , 11 ven 
r bu b e 

ta ne e c.: miıracaat 

Çıpı Beden terbiyesi muallim 
kur.ıu da bir çocuk günU terılbine 

karar vermiıtlr. Bu müsamerede kun 
mUdıvimleri jlmn11tlklet yapacaklar, 
Selim Sım Bey talebelerinden kız 
ve etlı:ek sekiz kişilik bir gurupla 
lıveç dansları ve kendi eseri olan 
kadın erkek beraber oynanan zeybek 
rakıslan temsil edecektir. 

Bu müsamereye bütün ilk mek
teplerden birer gurup muallimleri 
refakatinde davet edilecektlr. 

Müsamere "Çocuk Haftısı.nın 
sonuncu gUnü olan 30 nisan salı 

günU saat (l 4)de yıpılacakıır. 

Maarife yardım 
yııayet daimi encümen Azolan Kı· 

dirgadakl JeyU talebe yurdunu 
gezmişlerdir. Maarif cemiyeti Villyet 
mecll<inden 5000 Ura muavenet 
istemiştir. 

Haslp Bey 
Konya maarif müdürü Hasip Bey 

· mczuncn ~ehrimize gelmiştir. 

Profesör Veygantın 
honfcı·an:;ı 

Şehrimize gelen Hamburg darülfü
nunu müderrislerinden Profesör 

Veygant dün akşam D•rulfünun kon· 
ferans salonunda emrazı ruhiye Ye 
akliye hakkında bir konferan< ı·er 

miştir. Profesiir, l'rojehiyonda gös· 
terdi. 

Konferan>ıa Darülfünun emini 
müderrisler , hir çok doktorlar ve 
Darülfünun talebesi hrnr bulun· 
muştur. 

Resim sergisi 
G cnç rcssamJann birinci resim ser· 

gisl 15 Nisan paıartesi ğiınü 
ıaat 15 te Ankaradı Etnografya mü
esslseslnin salonlarında açılacaktır. 

Resmi küşat roerı~imine Reisicumhur 
ve Bışvekll hazretleri, Erk4ru hükO· 
met \'e sufera da,·ctli bulunmakta· 
dırlar. 

Sergide genç ressarılllırın tqhlr 
ettikleri güzel ve muvaffak tablolar 
vardır. 

Üç komünist İzmire 
sevk edildi 

tzmlre gönderilmek üzre tevkif 
edilen komünistlerden üçü lzmire 

gönderllmlftlr. Bunlann içiode fliJt. 
met Bey namında bir doktor ve 
Hüseyin Bey namında bir matbaacı 
vardır ve üçUncUsü de Çakır Musta• 
fı isminde biridir. Diğer maznunlar
dan Ferit ve Hüsameddin Beylerin de 
lzmire gönderilmeleri muhtemeldir. 
Bundan başka Sultan Ahmette ko
münistlerin bir matbaası da bulun· 
duğu söylenmektedir. 

Şehrimize gelen seyyahlar 
Alma? bandıralı Lut<of vapuru 

332 seyyahla dün şehrimize gel· 
miştir, yarın hareket edecektir. 

Pi yer Loti vapuru 150 seyyah 
gcıirmişdr. Vapur yınn gidecektir. 

Şirketlerde Tı1rh memurlar 

Şehrimizdeki ecnebi şirketler
den ( 65) i istihdam ettikleri 

Türk memurların li5telcrinl Tica

ret mtidiriyetine göndermişlerdir. 
Şirketlerin ekserisinde Türkler 

yüzde iki nispetinde, diğerlerinde 
en fazlas. '\" izde on beşi geçme
mektedir. Bunlara IAnmgelen teb

ligat yapılmış ve takibat lcr:ı 
edileceğini anlayan bazı şirketler 
Türk memurlannı arurmağa 

başlamışlardır. 

Talebe birliği hey' eti 
Talebe birli~ reisi Ferruh bey, 

birliğin ıongrası hakkında 

vukubulan neşriyat dolıyıslle dün 
şu izahatı vermiştir: 

- Eski idare hey'etl azAsı 
arasında çıkan Jdarl ihti!M üzerine 
toplanan kongra, sırf muvafık 
gördüğü noktai nazara tarafdar 
arkad~ardan mü rckkep bir 

hey'et intihap etmiştir. Nisbl 
temsil meselesi münakaşa mevzuu 
olmamşır.,, 

İspanyol hey'ell 
A nkaradan avdet eden lspan

yol heyeti yarın 1\Jısır 

tarik.ile memleketine gidecektir. 
Tevfik /{/imli Bey 

J.\1 uhtcl.it mübadele komisyonu 
1 urk heyeti riyasetine 

Tc fik KAıııL' beyin tayin edile
cejtı korıiS}onıı henüz resmen 
bı 1 liril c i.tl .• 

• 
I stan bul Ticaret müdUeriyetl, ih- s•bık Bolu meb'usu Nuh zade Vu· 

Seyhan eski halini 
muhafaza ediyor 

racat emtiamız arısında mühim 

bir mevkll olan ded kesimi 
hakkında İktisat vek!ledne dikkıta 
şayan bir rapor göndermiştir. 

Raporda, dert kesimi fazla olan 

Ankarada derilerin bıçakla kesil

mesi yüzündtn arızaya uğradığı 
ve kıymetinden yüzde yetmis 

nispetinde Kaybettiği anlatılarak 
deniliyor ki: 

Ziraat enstitOlerl yapılıyor 
A nkarada tesis edlleçek 1Jraat 

enstitüleri için Avrupaya si
pariş edilen a!Attan bir kısmı 
gelmiş ve An karaya gönderilmiştir. 

fi Beyin l\!aslnk yolunda sebe· 
bivet verdiği otomobll kazısının 
muhakemesine dün Ağırcezıda de· 
vam olunmuştur. 

Vasfi Bey Ehllyemaıneslz otomo· 
bil kullanmak, ldııre enllJ arabayı 
fazla bir sur'ııle yürütmek ve dik
katsizlik yüzünden Ôlüme ve mec· 
ruhiyete sebebiyet vermekle maz. 
nundur. 

Bir iki gün eve! Maslak yo
lunda otomobil alunda kalarak 
vefat eden Emanet tamiratı mü
teınadiye mühendisi Fuat beyin 
de ailesine Emanetçe ikramiye 

Seyhan nehri iki gilnden bert 
ayni hali muhafaza etmekte

dir. Sular ne daha fada yüksel· 
mekte, ııe de alçalmaktadır. Feye 
zanın şimdiye kadu ehhemıni
yetli bir h:ısan mucip olmadığı 
anlaşılınışar. Yalnız hadırlı ve 

Zlametll ciL .letinde scddln nis. 
beren harap ve tamire muhtaç 
olan kısımlarının yarılmasından 

korkulmaktadır. 

"Amerik~lıl~ ~, bıçaklı kesilen 

derilere rağbet göstermedikleri 

için lstan bul ve lzmirde yapılan 

yumruk ile dert yüzülmesi usulti
nü memleketin her tarafına teşmil 
etmek llzımdır. Bu suretle bir 

buçuk mih·on lira kazanç o laca kur 
Derileri bozan bıçak kesiminin 

öniine bir nizamname ile geçmeli 

ve şiddetli cezalar vazedilmelidir.,, 
Türk vapurculuğu 

S eyrlsefain mUdUrU Sadullah 
beyin rahatsızlıtı geçmiş 

olup yarın Ankaraya gitmesi 
muhtemcldlr. 

Seyrlsefaln idaresi , Milli 
vapur kumpanyalannın lşılz 

kaldıtı iddiasını gayri varit 
gllrüyor. Bilhassa Rusyanın lh• 
racatı fazla olması ve Rustarııı 
TUrk bayrağını tercih etmesi 
dolayıslyle Tllrk Viipurlanna 
fa:ıla It bulunmaktadır. Hattı 
piyasada bu sebeple bir kısım 
zonguldak kllmürlerlnlD nakli 
tcehhllre uğramaktadır 

Seyri ~cfalnio vaziyeti, milll 
kompanyalardan daha iyidir. 
11ey'et bu hafta içinde Marsll· 
yaya giderek yeni alınacak va· 
purlan muayene edecektir. 

Tilrh-lsveç ltllilfı 

Nisan lptldasında mUddett 
biten (Tllrk-lsvcc;) ticaret 

ltilAfnamesl iki ay müddetle 
temdit olunmu~tur 

ilga edilen Odalar 

Tcarct Odaları arrisında ı, 
gllrmedlklerl anlaşılanların 

tasfiyesine devam edilmektedir. 
Zonguldak Vilayetinde Devrek 
Odası kaldınlmışnr. 

Ticaret Odaları kongrası 

lstanbul mıntakası Ticaret Oda· 
ıarı kongraaı yana toplana

uktır. Kongraya , mıntakaya 
dııhll (29) Ticaret Odaaı ile 
iktisat V c:katetine merbut mın-

taka devalr ve mUesseıat 
erklnı da iştirak edecek· 
lerdir. Kougrada lstanbul Uma
nı ile anonim tlrkctlerin vazl· 
yetinin islahı mevzuu bahsola· 
caktır. 

Oilmrük homisyoncuları 

I• stanbul gümrüklerinde çalışan 
komisyoııcuların tekrat imtihana 

tabi tutulması aUkadarlar tarafın

dan itirazla kar~ılanmaktadır. 
Bu gümrüklerdeki komisyon

cular (200) kadar olup müstahtem 
ve mai yet memurlan miktarı 
( 500) kişidir. 

Bunların yüzde yetmişi Türk. 

mütebakısı diğer anasırdır. 

Sigorta tarife komisyonu 

S igorta uırife komisyonu dün 
müderris Zühtü beyin riya

setinde toplanarak raporunu ha

zırlamıştır. 

Borsada dOnhil vaziyet 
Dtln Borsada Düyunumüvah 

hada de 21 O liradan açılmış ve 

(209) lirada kapıınmışur. lnglllz 
lirası (986) kuruşa düşmüştür. 
istikrazı dahili üzerine muamele 

olmamışnr. 

Sirkeci-Haydarpaşa 
arasında 

S lrkeci ile Haydarpaşa arasın
dıı yapılacak feribot nakli

yau için tesisi mu karrcr lskcle
lerin yerleri hakkındaki rnpor 
bitirilmiştir. Komisyonun Çar
şıımba günkü lçtimamda tetkikle 

hükCımete verilecektir. 

Enistitü binaları inşa ediliyor 
Almanya da bulunan talebeler 
geldikten sonra enstitülerde ça
lışacaktır. 

lran sefiri gelecek 
Türk - Iran hudutlarına l!İt iti· 

lafnamenin imzalandığını yaz
mışok. lraıı seliri Fruği Hazret· 
!eri bir kaç güne kadar şehrimize 

gelecektir. • 
Tali komisyon nıürahhası 
Tisalyadaki tali muhtelit mlıba-

c'cle komisyonunda Türk mu
rahhası ismet bey şehrimize gel
miş ve Ankaraya gitmiştir. 

Cemiyetler teftiş ediliyor 

Polis Müdtirlyeti cemiyetlerin 
muamel!unı teftişe devam 

ediyor. MuamelA.u düzgün olmayan 
cemiyetler hakkında kanunt taki
bat yapılmaktadır. 

Semada bir manzara 

Evelki gece Trabzonda gök vüzün
de garp istikametinde görünen 

ayın yanında bayrağımızı andıran 
bir manzara görünmüştür. Halk bu 
manzarayı uzun müddet tem•ı• 

etmiştir. 

F11haraya muavenet 
cumhuriyet Halk fırkası fakir ve 

muhtaçları yardım için pek yı· 
hnda faaliyete geçecektir. Maballat· 
ıaki fukaranın miktarı tespit edil· 
mekte oldugu gibi ccmiyed belediye 
tarafından bu hususta tahsisat veri

lecektir. 

M. Holşlat geldi 

Bir buçuk aydan beri memleketinde 
mezunen bulunan bitaraf müba

dele hasından M. Hoel~tad dün 
avdet etmiştir. 

Ecnebi f ahlşe/er 

Şehrimizde Rus ve diğer ecnebi 
fahiş•lerden mürekkep 50 kisilik 

blr kafilenin hudut haricine çıkan!· 
mak için listesi yapılmış hudut hari· 
cine çıkarılmaları takarrür ctmlşılr. 

200 seyyah geldi 

D
ün Stele ditalya vapurile şehri

mize 280 seyyah gelmiıtlr . Bu 
gün de Stütgart vapunıyla 400 seyyah 
gelecektir. 

Lutsof vapurıle gelen Alman 

seyyablan arasında bulunan Mü

nlh valisi dün Topkapı sarayını 

vemüzeleri gezmiştir. 

Şehrimizdeki saraçlar 
lop/andı 

D
ün saraçlar cem 'iy~tinin is~fa e~en 

hey'etl idaresının yem hey eti 
idare intihabı yapılmışur ve Fırka 
namzetleri kızanmıınr. 

lstanbulda J 50 san'ç dükklnı ve 
ı 2 sııraciye fobrikası vardır. 1200 
küsur saraç bulunmaktadır. 

Saraçlann verdiği izahata göre 
bugün için Avnıpaoın yüksek seroıa· 
yesile rekabet edilemiyor. Fakat bu· 
radn yapılan işler harıçten gelenlerden 
aşağı değildir. 

Hnlkm yerli mallannn rağbeti 
arnıkça lmalAt dı aıucaknr. 

411 Pa~a 

Hillliahmer merke?J umumi kongra
sma iştirak edtn lstanbul Hil41i 

ıbmcr reisi Ali Paşa bugün şehrimize 
avdet edecektir. 

Talebe konserleri 

Konservatuvar talebesi bu sene dört 
büyük konser verecektir. 
160 Talebenin iştirak edece~ 

bu konserlerin ilki dokuz mayıstadır. 
Konserlerde Anıdoln şarlolm 

ıagannl edilecektir. 
Ankara hastaııesi 

Sıhhıye Veklleti hıfTJSıhhı enstitii
sunUn klmyaya ait eşyaları bu 

ayın on beşinde şehrimlıe gelecektir. 
Aukarada ikl senede ikmnl edilmek 
llzrc bir nilmune hastanesi de inşa 

edilmektedir. Bu basunenin bir cep
hesi 7 dlger cebhesl 5 katlı olacaktır. 

Beklenen şahit gelmediglnden 
muhakeme başka bir güne bıralol
mışar. 

Kadriye H. tahkikatı 
K ıdriye Hanım ve arkıdaşlannın 

lhıilAttan menedildiklerinl yaz· 
mıştık. Dün b•zı şahitler de dinlen
miştir. Hu meyanda Şeker inhisarın
dan Ferit Beyle, Raif Bey apartmanı 
kapıcısı Ali Çavuşun da mıhlmatına 
müracaat edilmiştir. 

Tahkikat safahatı, maznunların 
bu sefer mahkemeye verileceklerini 
göstermektedir. Maznunlar sorulan 
ıuallerin ekserlsine bermutat vazıh 
cevapbr verememişlerdi,. Bilhassa 
Mu.mi perrollan mes'ele;ivle a.lı!.lrnda.r 
gösterilmek istenen Loncİra ~eyahan 
da izah edilememlrur. M:ıznunlann 
iddia ettikleri nokt;lann aksi bir çok 
şahitlerin ifadeleriyle sabit olduğu 
hsber alınmı~tır. 

Giinırüh ambarı yangını 

Dikkatsizlik neticesi yangın çıkar· 
makla maznun Sirkeci G!imrük 

ambannda Relik llcyln muhakemesi 
Üçüncil cezada neticelenmiştir. 

Mahkeme, Sirkeci gümrük amba
rında dikka~izlikle yangın zuh•.ımna 

sebep olan Refik Beyi ilç gün hapse 
ve 30 lira a~ır cezayı nakliye mıb
lrum, fakat eczasını tecil etti. 

Gazete/er aleyhindeki 
davalar 

'f"vhit edilmiş olan gazete davaları 
yınn birinci cezada görülmeye 

devam edilecektir. Etibba Muhıdenet 
cem!yednin bazı gazeteler aleyhine 
açmış olduj!;ıı davı da bu mubıke· 
mclcrle tevhit edilmiııir. 

Edimede bir hadise- hakkında 

müheyyiç neşriyat y•ptığı iddia"yle 
bazı gazeteler mu hı keme edilmişti 
Bu lcaranrİ da nakzedildlgl lıaber 
ılınmışnr. Nakzın tahakkuku takdi· 
rinde Birinci cezadaki matbuat dı
vılmnm adedi 40 a yaklaımış ola
caktir. 

~~~---..---~-~ 
Tavassut mu? 
[ Birinci sayfadan mabat ] 
Son Yunan talimannı hamil 

olan M. Dlyımanllopnlos ile 
M. Manopulos bugün ltıılya 
vapurile lstanbula hareket 
ediyorlar. 

M. Rlvas ne diyor 
Atlnodaa gelen bu haberler 

Uzetine dün bir muharririmlz 
M. Rivasın gllrU1müştur. M. 
Rivas muallak meaelelerin ham 
için tevusutta bulunacağı doğ· 
ru olmadığını sllylemlftlr. M. 
Rives iki hUkftmet arasında 
cereya"1 eden mUzaker11t hah· 
kınılaşu beyanatta bulunmuştur. 

- Ankaraya gidip gitmlyece
J!iml sarıyorsunuz.. Bu gtJnlerde 
gitmek/iğim muhtemeldir. Fakat 
bu seyahat gana henaz tekarrOr 
etmemiştir. Ankaradan davet vuku 
bulunca M. Holstad/a beraber 
gideceJ!iz. Bu seyahat, muallak 
meselelerin intacı için komisyonun 
kanallarına i/ıliyaç hissedileceği 
zaman vuku bulacaktır. 

Nlkbint 
M. Rivas komisyon hakkmda 

deveran eden haberlere temas 
etmiş ve kendisinin muallak mt
selelerln bir an eve/ hal/edilmesine 
taraftar oldu/unu beyan ellikten 
sonra mazakerat hakkında de
miştir ki: 

"Atlnada M. Venlzelosta 
ve lstanbulda Tevfik Rilştü 
Beyfendlle görilştilkten son
ra her iki hükQmetln mual
lak meseleler! hal için bü
yük bir hüsnü niyetle hare
ket ettiklerine kani oldum 
Bu temaslardan Ankarad~ 
bulunan formül etrafındaki 
müzakeratın son derece müs 
pet bir sahada olduğunu an

ladım. 
Hatta kat't bir ltlfafa doğru 

pek ziyade yaklaştığını saUlbl· 
yctdar bir ağızdan işittim. 

verilmiştir. • 

Vilayette 
Tabaklar karyesi civarında 

Yeni bütce Tarsuslu Karaca arı:lanın tııhu 
Maarif için dalza çok lsticarında buluıi'an ve Tarsuslu 

para ayrıldı Sak ip tarafın dan i~I~ti imek tt' 
Vilayet umumi Meclisi bu olan nehir gemisi Aptül~ani bu.:a 

gün toplanacaktır. Meclis bu ğvıdan ve Tarsus cihetinden tuzla 
h:ıfta içinde 1929 senesi bilt- nahiyesi mınt:ıkasına gelmekte 
çeslnl müzakereye başlıya- iken sulnnn cereyanı :ı k~pılarak 
cııktır. Yeni büıçede maarife batmı;, Sakip ve Aptiil ı; 3ni ile 
ayrılan kısım diğerlerinden halen r:::dyetlerl mtçhul dört 
fazladır. insRn ve bir hayvan gnrkolmıı,-
Uazine vekilleri toplandı !ardır. 
Defterdarlık Mu hakem at FelAketzedeler kurtarılamıyaraJ.. 

müdürii Asım Beyin rlyase- k.Amilen boğulmu~lardır. Henüı 
tinde, Hazine vekilleri top- cesetleri de bulunmamıştır. 
!anmışlardır. Bu içtimada Netlcei tahkikat hakkında 
Hazine aleyhlndekl davalar ayrıca malômat verilece~ Tuzfa 
hakkında bazı kararlar ver- nahiyesi mudürlü~ündtn VUAyeı, 
mlşlerdlr. bildirilmiştir. 
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En mühim haberi nedir? 
HER TÜRK TALEBE BU MÜSABA- , 

KAYA İŞTİRAK EDECEKTİR ... 
ımMii.sabakamız ilk mekteplerden itibaren'.!· 
mı ali tahsil sonuna kadar bütün talebe 
mı smıflarınm alaka ve merak mı ve onlar f. 
§!l için çok zevkli bir meşguliyet teşkil n~ 
~~ edecektir m ... ...., ~· 

~ .. · 
ı::ı Mllllyet, doOrudan doO- cek. Er/esi sene en fazla '·:. 
il~ ruye mektepll kerl- ;: 
.tıı lerlnl fakat dolayıalle her numarayı tenıin edeme- H' 
~g eınlf okuyucularını alA· diğl takdirde kupa diğer i:l 
füi kadar edecek bir mUsa- mektebe geçecektir. An- f:! 
~M·1:l baka açacaktır. Bu mu- cak birbiri üzerine üç H: 
it • ··ı 
!:,i aabaka, hem mektepll sene kaZBJıırsa kupaya :· 
iiii karllerlne vukuatı yakın- daimt suretle sahip ola
i:ıi dan takip etmek, hem de cak'--
ı::: bir kalem tecrUbeal yap- uı • • lfü mak fırsatını vere.:ekllr. 5-Haftanın havadisleri her J.' 
ıli! MUsabakanın ••·r ti 8 r 1 Cumartesi gUnUnden Cumam 
.. 11 gunllne kadar çıkan babcr· ı·· 
İiıj fUnlardır: terden alınmalıdır. i• 
jılj 1 - !tfüsabahaya her 6 -yazı mu~veddelerl haf- İi 
ı!ü Tilrh talebe girebilir· tanın her gUnUndo gllnderlle- :! 
füı Yalnız "llfilliyet., gazetesi b!llr.Yalnız mUsabakaya 21rc- E!! 
!iii memur ve nıüstnhdemi- bılmek için nihayet Pazartesi ,~· 
f:il nlnln çocukları aıüsaba- ganu saat tıçte NUlllyet mat- !. 
~1! kaya dahil olamazlar. baasında bulunmak IAzımdır. ~l 
••·• Yalnız taşradaki mektepli 11: ••• ' !iff 2 - Hafta zarfında il 
l·.=!: gazetelerde çıhan en arllerlmlzln iştirakini temin H! 
i! için Gnlara mahsus ofmak !:i 

W· mühim havadisin han- Uzre bu mUddet bir hafta 5;: 
mı gisl olduğu hakhuıda uzatılır. fkl yoz kelimeden fü 
fıH azami (200) kelfnıelfk fazla olan yazı mUsabalı:aya ,=u 
ffii en iyi yazıyı yazaıı ve cirmez. Yazılar ya makine ile, .ii 
mı bunun esbabını en iyi yahut ta gayet okunaklı ola- m 
.• ı: bır" l''ade ti ı t t rak ve ka""dın yalnız bir ı;ı :;:: ,, e ana an a- •· Hl 
mı /ebeye mühafat verile- tarafına yazılmalıdır.Her yaz

11
t 

1 
cektir. ı ile talebenin ismi, adresi, . 

mensup olduğu mektep ve i 
S - Hafla/ıh mDhA- yaşı, müsveddenin ıol tara- .ı. 

~fallar - "Milliyet,, haf- fına yazılmalıdır.Yazılar"Mek jl 

1
. tanın en iyi . yazısını tepll mUsabaka memurlutuna. İi~ 

yazan talebeye 10 Ura adresine gllnderllmelldlr. Ga- il 
verecektir. ikinci gelen zeteye glrmlyea yazılar geri 1 

verllmez. Her talebenin hat- jİI. 
6 lira ilçiincüye 2 lira tada yalnız bir yazısı masa- ,ıı !fil ve bundan sonra gelen bakaya gtreblllr. 

mı iki yazıya da birer lira A - Mllsabaka 20 nlllln- ıj 
fü! verilecektir. cumartesi haftasından jP. 
jjlj 4 - "Milliyet,. gazı itibaren başlıya.caktır. İ} 
iiH mükllfatı - Her talebe 1- Müsabaka kazananlar • 
mı mükllfat kazandığı za- muharrlrlerlnln isimleriyle be-:
···· ld , raber"Mllllyet,te lnti~"r ede· • :m ıııan mensup o ugu 1 cektir. ,.- I·· 
lir,; nıektep lelılne numara ı 8 - MükAfat kazanan her .., 

Bursada bir talili 
Bursa, 12 (Milliyet) - 40 Bin 

liralık bUyük ikrımi~e llursıdı Gazi 
Paşa caddesinde l:mit kişesinden 
satılan 414JI numaralı biltt hamill 
Borsada Set Başında Sevimli tica
ret ,c<I sahibi l>m&il Hakkı Reydir 

Zonguldak hükümet konağı 

Zonguldakıan bıldirildiil"ine göre yeni 
hükiımet konağının temel ıtm• 

merasimi yapılmıstır . Yeni bük1lmet 
konağı büyük ve ~ahile. b:tkim bir 
yerdedir 

Zonguld&kıa y&pılan asri mektep 
bitmek üzeredir. 

Muallak meıtlelerin halll 
için bir konferans akdedllece
ğlnl söyllyoraunuz. Yutr.arıda 

ıllyledlğlm gibi tetkikat lçlu iki 
hUkOmet muralthıslanyle bera• 
ber bulunabiliriz. Siz buna da 
isterseniz bir lı:onferıına deyo
blllrslnlz. 

füı verilecek ve sene son1111- ı talebe, sene zarfında tekrar 
!::i da en çok numara ha- musabakaya giremez. 

ii1i zanan mektebe "llfllliyet,, 9 - Gazete Başmuharrir-
!.:! bir k kt'- •[, h llğlnln mUsabaka hakkındaki : m· upa verece iT• " e - her kıran kat'! ve itiraz lı:a- • 
m;·tep bu kupayı ancak bul etmez mahiyette telekkl • 
r ... 
ıili bir Nne mulıafau ede- edllecektir. . ..... . ·: ....... ,.ım . illi........ . . . .. ; ····: .•. . ............. lil '" , ....................... • :~••ı•••o • •• ı.. !!!r.•ı••••••lnilİ• t 1• • .r. •• •••••ı•ı•• • ~~!~t::}l• u•••u•••••••••• 1a1:: ıw:: :ıın: ;w.ıı:ı u:::n ı · · ı::,u ı~:ı:ıu.c:ı =ı :1111ı:ıu :ı:.::::::::::·: 
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Deve yapmak 
Ressamımızın bııgürı bir hoş

/· lhı ııurinde idi. Tembe/lilfi de
memek i~·in lıoşlu!fu tabirini kul
landım. Su1lln kısası resim yap
nwk is!Lmirordu. 1-irçayı zorla 
C: .u aldı ; istemiye istem/ye bir 
şeyler karalanıağa başladı. Yapı
lacak mevzu şıı idi: Bir deve .. 
rı et bir Jeı·e ı •e liurinde bir adam. 
Fakat aksi g ibi ressamımız öm
rDnde lıiç deı· e görmemişti. Bir 
kaç defa çizip bozdutıı halde 
) Jptığı şe.v devqye benumemişti. 

Kuıı ter iılnde ıı~raştıgı sırada 

y _n111<1 yakia ı tıııı: 

Şu devq·i hıilı1 J•apamadın! 
Ya::ame lıazin hazin bakarak: 

".'\\'l!fyrt. in edebi tefrikası 28 

dım . 

-
MlLLlYET 

.,w•-k.Aye 

P.\.ZAR 1929 

ISTANHUL llORSASI 
, 
1 .... iSTiKRAZLAR 

lnUıruı dahili 1 93 
Dtlyunu munh~'de 209 
lkraıı:lydl demir yo1' 8 

SE.>;r.TL!R 

14 
23 
78 

11 
oo 

80 
0,49 
il 
38 
1 
~ 

!I 

3 
63 

7;;,00 
00 
5 Her yer tekne' 
9' Geceli gUndüzlU içen bir rfi~~~~~i::=i:;=~n 

D-;vle bankası 

~5 kllylil nkşn .ı olduğcnu nnıı- DEVLH:.TI BANK~ 
1 

2 00 

•$ 

4'25 

40 
40 

5 
10 

00 
o 

43 
4,18.<o 

'· 8 s.. 
11 ;s 

00,00 
I0,25 
59,IO 
18,00 
5; 50 
40,o:ı 

37,50 
22,75 
54,25 
· 2,Sw 

sında:ı aklar .ış. Bir glln oda-
nın bir klişe ı de l~tl ini nıuı ı 

görtır· 

Oğul o içılğl n. ki? 
lıllç nr , bıış ~ ğrıyor 

da O uRn içi oram. 
Aradan t r kaç glln geçer. 

l(ııdın tekne başıodn un elerken 
birdenbire lddetll bir boş nğ· 
nıın t tulnr ve geçende o lu
nnn lçllgl il ı lı tırl y rıık .. -
nına t.;oşıır: 

- A mıın ul b 1 o 1 ç
tan vi! .. 

Delikanlı ~ırır; 
- Aııa ben sıınıı akn an 

dlyivldim. o ııııç baş ağrı ını Dı.: •i t bani.asını kurma 
geçirmez. Ben sağa başka Laç ilzrc Alman adan bir mütc
sağlık vlreyln derscdc kadın hassıs geldi u zııt, yakında 
ısrar eder: bu bankanın esasi rını ha· 

ile .v! .. n.,rıya dayar. ıı- zırhı.yacaktır. De :Jet banka-
yon, ıler. sı, lktısadl} tınıızı kurtara-

Btr kadeh,bir dehıı.,b': ~ a. cr.k bilyük bir mue sc,,c o
K dının glizlerl dllnm ıte ba,.ıar 1 lactını bize .,;mJlden mil·. 
ve böylece sekiz on kndeh yu- der or ' 

Kabil değ·il 
Hasım bey, apnrı mnrın n 

ııak'n ve "' ı rlh, bnh ı) • 
ku nu uyu)ord ı. K • ır.•, ·ıı 
"dırin dırı ı. çaldı. mzm. 1 
biraz soı:rn eli::-de bir ı 

H şlm b.yin yat k <> ı 
glr'yordc: 

' nı!inı s'ze bir m ktl•, .. 
- Kimı!c, ?. 

B'i .yorı::m d 1 ·m, b • 
Zab • ! be e ıyo r.ı uru g.ıi c:ı . 

il şim be) , zı:rfı ;ııırtıı, nç.ı, 
1 oku .. u ve cnnı sıkıl •mı ı;ös · 

teren bir hıı eket yn ,ı: 

- Ne ~!lıı s bet .. dedi; zııbıt I· 
beleı.ilye mer. ezlne ça"ırıyoı r. 

Ve kalktı, glylııdi, kıllıve~in l 

bile içmeden dışarı fırladı . ıiıcr· 
kezıle genç bir memur sordu: 

Ho.ı lul beyefendi, si .Liı: 
değil mi? 

- Evet •• 
- Sizi kc'lliser i tıyor. 

Komiser tta, m beyi d:n •• !· 
nln !ltbebfnl sııyledi: 

ı . 
10 57 so 
1 08,75 

3 00. o 

yarı yınca ıaf !ten bır tUrkO tut- , Y ·---~---
tur&rnk oyı.ı<maı:-a. bir tarar an Fal(irlere yardımı 
da unları alıp ul p ~erlere serp-
mcğe başlar. üğlu bu hali gö-

Sa'ılbl olduğunuz otoı:: -
bil, bundan bir hafta evci, yont 
N'sıı ın Uçilncu glll'll aıı t 

c'lirtte Tar!abıışı ndan r!lz:;ıı. r 
gibi geçfp ı:;itm l~. - ---

TıCARET ve ZAHıRE 
BORSASI 

13 

Buğday 

o.o 
00-00 

Susam 
Kn~yeml 

Un 
Ekstra ı:tatrı 

Ekstra 
Birinci yumuşak 
Birlncl sert 
lltıııcı 
Uçuncil 
Razmol 
KePck 
paspal 

0-0 

192() 
AZA \ lf 
K p 
00,00 
00.00 

cıo.ııo 

ıuo 

' ) 
00,0V 

16,05 

15,W 
1 o .)() 
-
34,20 
00,00 
24.00 
00.00 
ı u•ı 

35,00 
.ı! S,OO 

IZoı.J,00 

ı ı2s.oo 

1500.00 
1 :;2~.00 

0000,00 
000,00 

- -

F..>C:ı\R 
K. p 
00,00 
Ot),00 

00,0(ı 

1', o 

00,00 
00,00 

16,00 
I J,25 
•5.00 
10,80 

32,20 
00,00 

~ ı.oo 
oo.oo 
ıuo 

3S,OO 
'25,()Q 

1225,00 
1225,00 
12ö0,00 
12~5.00 

0000.00 
0000,00 

!star.bul Hayvan Borsası 
11,4,1929 Diri satışlar 

C• • Ad t K.Uo fiyatı 
~ınsı e ozaml • . ,., 

Kmrcık 

Dağlıç 

Kııaman 
kenaıne bir arkada§, bir yoldaş Kııayaka 
arıyor, güler bir insan yüzü gör- Kuzu 

560 42 52 

mek için, köşkün etrafında do- Keçi 
!aşıyordu. Sııtır 

Ertesi günü Marsel ihtiyar n~n• 
78 22 

kadının hayalini görünce, her ;\landa 4 ı 8 ı 8 
zamanki gibi uzakla•madı elile ~----------------_,.,.,..,,,.,-~ 'J' ,. 1 _!V.i/LALU.~Xıç:J.AJO..--.J..AJ.IWJ?VJ.J. ___ ,__._ 

sam. im~. ~.ir ita~et yaptı, ve tatlı 1 Çocuk haftası 1 
tatlı gulumsedı. 23 Nisanda baslar 

N akleden "---r-·'Ttn---v ..,---+-.-..!'V'V WALU-.LL _ _.w:..,. «LWLi--..L...0.---

SELAMİ İZZET 

rllr.ce bağırır: t v,Ajj ' ı ı ı 
Anıı, ne y npı) 0'.1? Un!ıırı > 1 

tekne"e ele•ene... ·ı 
tıa un, neş'edcn dUnyııyı 

göt cı~z bir ı,aıde cevap verir: 
- Ay oğul her ycz tekne! 

- -------~ 
Şeker ve platin 

, Avrupada evlil iğin 
ınuhtel if çağlarına gel
ıniş olanlar, gün1iiş ve 
a ltın &ribi isin1ler taka
ral· evlil iklerinin vıl • 
dünüınünü kutlulamak• 
adettir. Fakat An1eri ... 
kalılar izdivaçlarını tes' 
it için bu kadar uzun 
zan1an heldcn1iyerek 
heınen iiç be~ senede 
bir defa , şenl ik yap ... 
ınaktadıdar . .!\1esela, 
evlendikten bir sene 
sonra şeker bayran11, 
üç sene sonra k~'ı.a t bay
ran11nı, beş sene sonra 
odun bayramını, on 
sene sonra deınir, yir ... 
nıi sene sonra tunç ve 
nihayet yirıni beş sene 
sonra platin bayraınını 
tes'it edivorlar. Garibi 
neresi, nıerasinıe da
vetli olanlar karı ko
caya izdivaçlarını tes' 
it ettikleri bayramın 
ismine uygun düşen 
hediyeler getir ıneğe 
ınecburdur. Mesela de
mir bavran11nda de
mirden -yapıln1ış ufak 
tefek şeyler, kaat bay-

Cümhu rlyet halk fı rkası 

fakir ve muhtaç çocuklara 
yarıl ım i ş i ne başlıyor. Cemi

yeti belediye, fakirlere mua
venet için ıazım ğelen parayı 
bütçesine koydu. lstanbul 
gibi hkarası çok olan bir 
yerde yapılacak bu yardım 
pek yerindedir . 

Karlı günler 
Avrupada kıf mevsiminin 

şiddetli geçtiği şehirler sırasıla 
Moskova, Viyana, Berlln, Metz, 
Brüksel, .Strıısburı ve Parls 
şehirleridir. Moskovada vasati 
lıe~apla sentnin 71 gllnU karlı 
geçer. lyannda 33, Berllnde 
32, Metzde 30, BrUksolde 21, 
Strasburgda 16, Parlste 13 gün 
kar yağar. Fnkat bu seneki 
knrakı~ bu hesapları nltUst etti. 
Bu sene lstanbulda blle karlı 
geçen günlerin adedi (30) u 
geçti. 

raınında batıra defteri 
ve saire getiriyorlar. 
İşin en nıasrafh tarafı 
İzdivaçlarının 25 inci 
yıl dönünıünü tebrike 
giden eşe dosta düşü ... 
vor demektir. 
• 

Mcmur!nrı"lızd an biri n'.'cllk 
otomooillnizin numrornnu zap
tedebl!ml ~. Anlıyorsunuz d eğil· 
mi ·ı Jl\uayyen cezay ı vererek· 
siniz. Esııs en ... Haşim bey, ko· 
mlserirı &llzllnü kesti : 

ll\eı:ıurunuz yanıl ıyo r . 
tamıımen yamlıyor. 

Hiç ;,ı:nnctmem . O yıını · 
lan lıer halde sız olacak~ınız . 

Kabil değil , komi er 
efendi , Çün kU ... . 

ÇUnl:ü ? .. . 
Çünkü numrosunu a l d ı j\ ı· 

mı: otomobille ben , d ed i ği·' z 
tarihte, yani nisanın ikinci gilnil 
şaat dörtte Aynsağn ci varında 

50 yaşında bir kadınla (8, ) a· 
şında bir kız çocuğu çiğ nemiş

tim. 
- ı 1 ı. .. --------
Adamı adan1a ... 

Adamın biri klblrll ıı ır 

ahbabır:ı evine davet eder. 
Davet tezkeresini de üstü, 
başı klrll bir hizmetçi va~ı
taslle gönderir kibirli adam 
sonra: 

- Sen kimsin! 
- Filanca zatın uşa~ıyıı11· 
O zaman hiddetlenerek: 
- Orada adam yokmu 

idi ki bana bu tezkereyi se· 
nlnle gl!nderdller.. Demesi 
üzerine uşak soğuk kanlılt• 

ğını bozmuyarak: 
- Efendim demiş, adamı 

adama, beni de sana gönder
diler. 

Nasılsa verebildi 
Haslslltl ile me,hur bir ndııı 

geçenlerde ııımu,tu. Bunu har 
ber voren arkadaşı: "Uzun bir 
hastalıktan sonra dedi nlhayeı 

son nefesini verdi !, Arkadtıf' 
dedi ki : 

Nasılsa bunu verebildi ' 
demek ... 

··y hekimi 
le fikir arkadaşlığı edeme- rip kavuran bu mahlukun çelerine alarak tıpkı bir as- zerinde (İstanbul) un gü- Şimdi kendini büyük vaka· 
diği için ona mülayim, mü- aşkında kim bilir ne kudur- lanın gevrek bir geyiği par zel kadınlarının kokusunu lar peşinde koşan kahra· 
sait bir vaziyet almıştı. Son tucu bir lezzet vardı. çalan1ası gibi boğuşa boğu- hala muhafaza eden mek- manlar gibi göriyor, omu· 
ra ( Zehra) yalnız kaza da- Genç adam lambanın sa- şa kökreye kökreye kenrli- tubu, (Leyla) nın mektu- zunda silah, belindeki ka· 

Bilrhan Cahlt hilinde değil, civar vilayet- rı aydınlığında (Sarı bağ) lerine çekiyor, hırsla, şeh- bunu eline aldı.Bu ne güzel masıyle karanlık gecelerde 
(İsparta) lı (Mollazade bir güzelliği vardı. !erdeki gençleri bile kanlı güzelinin hayaliyle boğu- vetle, merhamets~zlikle zul ve neihtiraslı kokuyordu.. (Sarı bağ) yollarında çalı· 

A11met) in bu kızı ele geçir (Suat Naci) o gün iki nu katil yapan ,muhafazası için şurken yavaş yavaş muhi- metler, işkenceq1er gibi ne- Fakat (Avrupa) kimyası- ları devirip dereleri aşarak 
mek için dünyayı ateşe ver mara gazlambasının sarı ı- siiahlar, yanaşmalar, uşak- tinden, kendi aleminden fislerini körletiyorlardı. Ve nın sırf erkekleri tahrik et- kanlı köşke tırmanıyor, si· 

b mektc yerden göğe kadar şığı altında yalnız kaldığı lar tutulan bu vahşi güzel çıktı. İlk insanların, çıplak dişiler bu demir kesilen ade mek için icat. ettiği bu son }ahlarını çekiyor, boşaltı· 
ö hakkı vardı. zaman biri babasının şar- ona ne kadar alakadar olsa insanların yaşadıkları. kab lelerin sarışından bu mer- moda koku, bu nefis mu- yor ve boğuşa boğuşa yara· 

(İstanbul) un eglence v~ kında yeşil çamormanı için yine varacağı kendi ems<ıli lettarih mahlukların hü- hametsiz pençelerin kapı- harrik ve muhteris koku !arından kanlar sızarak, a· 
H a k alemlerinden ay~ılıp d~ b~r mabedin se:"imli t~r~ bir eşraf oğlu ?~aca_ktı.. kümsü~dükleri ham toprak şın<l::-n, kö~üklene köpükle ~~hr_~~ .. nın sürük!eyip_ gö- vuçları baruttan yana~ak 

(Anadolu) nun bu yeşıl ve kı diınyasına benzıyen, hırı Bu kızı alabılırmıyıiı? ve lı, bakır ormanlar, kaya- ne uzerlerıne saldıran er- turdugu o hayal alemınde- (Zehra) yı atınınterkesıne 
a s ız köşesine gelen (Suat şimalde (Sarı bağ) tepele- aceba almak istese verirler Irklar, her taşı altından bir keklerin behimi aşkından ki vahşi anber kokuları ya- alıyor ,ve kaçıyor, karanlı~ 

Naci) ilk hamlede bu avuç rinde yuva kurmuş bir şahi miydi? çünki buralarda zen efsanevi mahlı'.ikun nefes- namütenahi bir zevk alıyor nında baygın ve biçare bir lar, enginlere, sırabağla· 
lan kınalı, bilekleri kalın ni hatırlatan bu iki köy gü- gin eşraf gelip geçici me- leri gelen,her yamacında e lardı. (Suat Naci} bu ale- yasemin kadar yavaş ve a- rın arkasına, (Kafdağ) nırı 
a,ra kızlarına. karşı merha zellerinin hayalleri arasın- murlara kızlarını vermek- satiri bir hayvanın boynuz- mde vücudunun kıllandığı- fif kaldı. arkasına kaçıyor. 

metle karışık bir istihza his da düşünüyor. İki gün son- ten çekiniyorlardı. Tahri- ları ve pençeleri görünen nı, sinirlerinin katılaştığını Hele gözlerinin önüne ge Gelip giden bu kabuslar 
:ıetiği halde Çamormanında ra gelecek (Leyia) nın bu rat k~tibi gibi, orman me- sarp, çetin bir arz köşesine hissediyor ve o da bu insan len (Leyla) nın bukleli ha- içinde (Suat Naci) biraz 
:mu garip bir sukutu hayale hayallerin zevkını kaçıraca- muru gibi çokları tahsil gör girdi. Burada erkekler çıp- lar gibi yalnız şehvet hır- şı, çapkın bakışları, kıvrak muvazenesini bulduğu za
..ığratan (Emine) ve (Sarı ğını tahmin ediyor ve gözü müş yerlerinden intihap e- laktı, kadınlar çıplaktı .. Ve sıyle gözüne ilişen gerginve vücudu ve ipek çoraplı na- man (İstanbul) da kendine 
ağ) da bir vakanın kahra- nü kırpmadan, kabuslar, dilen memurlar da bu im- ellerinde taştan yontulmuş kuvvetli vücutlu, olgun gö- rin bacaklarıZehra)ın oyu- (Donjuvan) adını veren 
nanı olarak tanıdığı (Zeh- evhamlar, ümitler icinde sa tiyazları vardı. silahlar,omuzlarrnda avlan- ğüslü ve bir ananas yapra- varlak gergin ve uzun vücu arkadaşlarını düşünüyor. 0 

a) onun bu müstehzi kalbi bahı buluyordu. (Suat Naci) bir an (Zel, mış hayvanların postları ğına benzeyen yeşil gözlü du. bir donuk alev rengin- rada yaptığı sokak ve ma· 
i miitevazi bir sarmaşık gi- Bazen makul ve herhan- ra) ile evlendiğin tahayyül vardı.. Adeleler vuruşup kadına saldırıyordu. Bu ka deki şehevi teni yanında ye- halle çapkınhklarının ne a~ 
i sarıp ihata edivermişler- gi ciddi bir iş adamı gibi edince vücudu tırnaklarına çarpışmaktan şişmiş, sert- dın, bu mahllık Zehra) dı. ni doğmuş bir çocuk gibi ltalca, ne miskince şeyler 0 

li.. . düşünmek istiyordu. Hoşu kadar titredi. (San bağ) leşmiş, taş kesilmişti Hepsi Genç adam, kendisini ii- göründü. duğunu anlıyordu. 
(Emine) nin yavaş ya- na giden bu iki giizel mah- güzeli şimdiye kadar etleri- bir canavar gibivahşi, gad- lemden aleme, hayalden ha (Suat Naci) sevdası uğ- (Anadolu) nun havası 

aş hulul eden olgun ve lukun ikisinden de ona fa- nin ve aşklarının lezzetini dar, kana susamış, merha- yale götüren bu bağ kızını :runa vilayet gençlerininkan ve suyu gibi kızı da insarı1:1 
engin mevcudiyeti yerine ide olmasına imkan yoktu. tattığı kızların ve kadınla- metsiz ve aşksızdılar. Dişi- unutmak, bu k~buslardan lı piçaklı oldukları b\1 teh- kanını ve kafasını değişt~
Zehra) nın yıldırım gibi (Emine) evliydi. genç ve rın duyurmadıkları vahşi, ye karşı ne şefkat, ne mu- kurtulmak için bir şeyler likeli mahlukun cazibesin- rebilecek bir kudretteYd1

• 

'arpan ve kloroforn1 gibi dinç bir kocr.\sı vardı. Genç bir ihtiras veriyordu. Ta- habbet hissediyorlardı. On yapmak istedi, kalktı odada den kurtulmak istediği hal-
ıaYıltan mühlik, müthiş kadın belki r.aclece koc:aııy· h ül · 
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arzulan bu;:iJ t \r u. 

maksmn !aire arkad~ş.larından Liri.si ta- u"· N v o 1 alı ahşap gazino kiraya vcnlmek i l' . • . 11' 
1 rafındou : aydeltit Idıeı ~ahıtlerın ıfada- j irin kaıJalı zarfla müzayedeye ı 

itile tebeyyı.!n eylemek c olduğu gibi mu~ ;ı: 
_" rar he}. li riyasetinden. -naileyhio amali milliyeyc :ıchalif Jıare- 1' j konmu~tur. Taliplerin şartname 

r-anliiif .i[terse~-; 
l (:\1osy;; Al' , t) ! 
t ............. 1-<1 ..... •---~-~--e 

·-' rın O ,:naniycyi i•ğal11- btına d31r lı.çbir •hbar <lahı , ıku bul- jKumpauy~sın-ı hir ker·' ug·amadJ.c: sigorta pptır,,-:n_, ınız. . almal: için her gün levazım mi"-
~.•'de t y'e•i hükfımetle ınadıgı cıhetle hey'<"i mahsusac• muM --·-·· - l'I> Tclt•fım: Beyoğlu • 2002 - 1 dürlüğüne gelmeleri teklif mek-

;tti i h ide bil.lııare Os- leyh hakhnd> ver ıniş olan kararın tıırılan.ım da ihale günü olan l'-
ıe .ı 4- • , b .1 re.ine r:ıLı tefikan karar v~r1Jm1 ir 1•·· k' İ b k . l' ' 'd · d KQJ,J~~- T 

I av, etle mc~"rıyet ~ ı; .,. ,. .,. ur rı ye ş anA ası mec ısı 1 aresın en: 1 Nisan 929 Çı;.-ş'l!lba günü saat • 
·Qe d~ 'Y' clcv •• t hizmet ve A.i k • hey'etı yaseıınder.: 1 12 !\' yıs l<JZIJ tar! ıne ..,. adif Pazar gi;nü saat ı;; de '•O•k ;e iş on beşe kadar mezkur müdi.ir· • 1 

Bu uk \"C 

LiJ .,ı.n 

l\lAJiK 
, ncla ademi ist hdamına Davete adem• ' et.nden dol v· hey' ı bank mı~ sendı. •\clad l 'ey'eti vnumiyes' lctlma .e:ıecekılr lüğe vermeleri. ' ·~K p~nıo 

1
1

"' '.su~aca karar ve.ılın:• o: eti mal:•U>~·· niıb '. ••k~riy S1 k.\l~c .. - 2 12 !\!avıs 1929 !llrihine mü;adi! Pazar gunl saat 16 d1 1 eveti 1 . '· * a IJU ö 
lııı:ıniy nın Ç«rdak al ımı m., olau "•Yade mı. z ımı••el· Halıt e-ı mu-nıy < vk.lBde Ur ç• -na akdctecektir. Şehremaneti ıden: Karakoy Filminde 
\'~·uf Zıua efend. ın f r-..n- onjiı dave •=ı.ı dJ• m 1""' b r • d~r 3 Gerek e ~de ye gerek fe,·kalAde he' e• umumı e!erın her ık, ı de köprü. i:ni.in Bue.aziri iskclesin-j e.nsat.iz rn" flcıi ·eı "i ibraz 

St 'E.r1AS '.D \ 
brı\ : dra.I!! - l-:· t-SC 

'ILAN l ADI:'\ 
' 

1 
ha a ı a rn pte o ug 1 ve ~ u~ mu · ~ " etm ·k edir. B "en· sat 18,30 

• Oıı.:;: niycy~ t rru. • ında det t > 1 • <ide !•ulundu.: • bu v. ,. Ank . da llanK ın umumi mu<l.:ı-lük •' ı· ıPd• içtima e leceğinden n • ~te de 1 O, ! 2 numaralı dam altları 8 i ma•· es.le •u, r <le gu:e! ve meş i\1um~ illeri: jen jllgo, Vlili Frlç 
11~\Cteıı. HA Ol.O r.ulll i'e 

Br:Jlf' DA!\\ U.S in kılık.ha· 
bır komedi<\ 

':liJı.y ıl çekilerek~ ... .,",. •• yette ordı:yu mıllıye i!ız!:ıra ,, h ·ba rem hı edarlanm /. 'mua)°'en güne r • 1 ı:ı içtim•"''" hazır bulun.na· ye11i 1 eski G yeni 1 1 eski nıı- 1 ~tıra. · e•ti~ , .• t il~'ıarc Fi:' ;ı. I •trakinc ımkin olma :ı~ e"' an kliye lan rır1 ılunur. Ccrclc asaleten ve ı;erck vek.!eten elli 1
• s;eye malik olan maralı barakalar Üsküd::ır iske- İ bur l'arbli mugıaniye J AA ffi 

. •ıy.:; taarruzlarında hızr.ı· ı , .. aqab.7c rnute~assnla ııun raporları lıis.c<lar hey'eti umumiy .lrrc iştirak cdebı; der. Anc ' \Ckaleten .ıclccck lesinde 64 yeni 22 eski nurr.arı!lı ! ~ıf ARSO 
·kalarak Osmaniycye ittiği miın~erıcatından anıaşıı~ıgı •·c :arbı u- zc,·aun ahsen dahi hı.1sedar ,.e rey ahibl olması 1~7.lmdır. dükkan Haliç ciheti Galat::ı ta- 1 ll'l nun •onu •annilcrl 
ltıe'l 1 bd "nJ b 1 ln mumıde b rçok nıuhare atta l>uıundugu llcı'ctt umun.ıyelere işlirak cd.ccck olan muhıerel!' hı..cdarların. malik ıafmda 1 eski 63 yeni numaralı · .. uıı;;ı::ı;;;:::;:;:mm~o:ı::ıiilil::ı;:ı:i::::c:::ı:::::ıU ARTUR ' ,.LD ş !T.fü~R l• REN\ J ., eve . u esı. c. .u ~ .. .ı. 1 gibı amaıı millıyeye muhalif bir areketi l d il 

- k ~ 11 1 d oldokL·ı hi<se S""etlerinln oıikdar ve ni;nıerolarını ıcyan eden bir cc ve Oda !<ı·ray• ven'Imek ı·çı"ıı açıt. ··•1 tcı...:ı mua un ıgıne e· de ihbar olunmadıs: \.C ma erett &.:hhıyc~ ...,, b ~ n 
· v~ vekil ~undemıek bteJikleri takdirde bu ccJ,el ile er-ıber şubelerimizden 

t ;kı vazifesini if. yled.gi şayarıı ıolıul ı: ni dıiğiı <ıhc le hey' e-ı " müzayedeye konmuştur 6 Ma-; 
ııı. Üddette •mali milliycye mu tı mahıusaca hası 'ı;ın eh.eı,,yeti nazarı ılabı:.cekler: formüle göre tanzim edilmiş bir veUlct·ıamcyi i~'lima ~.inim· yıs 929 tarihincle ihalesi olacak- il 

u ı ı k den bir hafta c' c' Bankarrızın idare! mnke;;iyc veya şubcledne tc•·di eyle-ır h k , l d b' b. temmule ıh~ verı rrı' <·an a T 1. l . . .. 
~ •re ,°11 0 ına .ıgı g'. 1 

•· ı rann refıne miıttefikan kar~r verılmişt :. meler ili zumu nızamnanıd , asimizin ·'01 nci madde•! icabatım!.;,ıdır. tır. a ıp enn şartnamcyı gor-
~·<lu ay, mı il.yeye hızmett mes- 1 4 .\lelMe 'e feYkal:lde he) "ttl um· mıye~erln mıiz 'ere ruzna neleri mek için her gün müzayedeye 
il!ı:'.ı:u resmi ve gayri re mi ve- ı , l J •yrıca ilın edilecektir. girmek için mez'.d'ır tarihte leva-. 
, 'lldericatından anlaşılmış ol ırfıhal er ~=;,...;._;,,_;,,..;.;. _ _;,, __ :------:-----·------- nm Müdürlüğiıne gelmeleri. 1 

· hina•n h•y'cti mahsusaca ve- D!l!~m::ı::amıı:!E!ii:!::ı!CIZ!E!::z:!ilCI Deniz mübayaat ,. 
~Olan kararın rcfinc milttefi- Tlariılaccze muhaselıeci<i Hefik Karaköy Köprüsünün Kadı-

tar Verilmiştir. Beyin refikası f>ahiliye \·ekaleıl . komisvonundan: köy-Haydarp·,~a vapor!arı is-
li.. * ,, kalemi mahsus müdürü 11 .• em bevln C. kelesinde 3512, 92/2, 3412, 90/ 

"'r;ı 1 hemşice;i Refib 1 Jnnım 'cfat et , >aat 2 1r ı d"kk~ 1 1 '"a r ıey"eti riyasetinden: , numara c.:ımsız u an ar a 
"I bı mi·tfr '.!000 kilo Sabun 13 ) ·· ''' s 36 tarihinde açılan cidali ' köprü Usküdar iskelesinde 20 
•ıc.- Cenaze namazı bu )!;Ün uyleıiıı ~r,oo • Pirinç 14 20 "isan 929 . k" 

ıı ita •ne Osmaniyeyi terk ile (' 1 eski 60 yeni 62 yem 21 es ı nu-
1 il 1 b · .. d kıl narak •ile ·•ooo • s,'eker 15 unı•rtes 'lıu >asına çekilen hey'cti hü- ey c· eyı camım e 1 ~ maralı, Dükkanlar Kadıköy va-

' C b" makl•e•lne defnedilecektir 2000 • Sadcyagı 16 · l ki• "h' 1rliktc bağçeye geldiği porlan iskelesım e panna 11' ya 
ır ın··d .. 000 " Fasülyo 14 } 2ı '\isa.n 929 d b k 1 . aı11nd u det sonra Fransız iş- İstanbul icra dairesinden ~000 :\ohiıt Pazar nrn a numarasız ara ·a cıraya 

'le ,., a bulunan Osmaniycye verilmek için kapalı zarfla mü-
• ra Bir borctan dolayı mahcuz ve Deni1. kunetleri Efr:ıt ve Talebelerinin iaşesi için bAIAda cinş ve mik · d 

~tt ı,, ıısızların idaresinde me- furuhtu mukarer bey oğlunda darlan muharrer faıak miin•kasasi aleniye ile mübaya• olunacağından ulip- zaye eye konmuştur. 
'Ii ıııa ·huı etmesinden dolayı ağa hamamında ağa hamamı 50 !erin şartnamesini .1!mak üzre her gün ve münakasaya iştirak etmek üzre Taliplerin şartname alnı:ık i
i i~r housaca hidematt devlette kağında Mavromati Apartma- yukarda yazılı gün ve saatte Kasımpaşada Deniz mübayaat komi<yonun• çin her gün levazım ınüdürlü-
t,~;:rıamına karar verilmi~ o- mnda 3 numaralı dairesinde ınüracaiıtlan. ğüne gelmeleri teklif mektupla-

' ~u:.,~reket sabık tahsi! me- mevcut gardarop, kanape takı- Mu··nsqeeatı sıbhıye 11ühayaal lonıbyuau riyasetinden: rım da ihale günü olan 6 Mayıs 
,'<1•1• · u efendinin cidali milli ~ " a 929 Pazartesi günü saat on be-

' ''nd mı ve sair eşyanin 21 Nisan 929 k kl" 'b. ıı · · · 
'
1 it. a bilumum memurin ve llakırköydc ·dın emrazı a · ıye ve a>a ıyc astanesının ınşaatı şe kadar mezkur müdürlüğe ver 

ı.. ' tıı" tarihinde Pazar günü saat onda 
,.~ ~, Ut•deleye i~tirak ederek bitml; olan çnmaşırbane binasına konul:ıcak bııhnrla müteharrik meleri. 
ı.. • ., nt alenen muzayede sun.:tile fu- · 
"lıı·· akasında maa aile: vazi- i\IAtı edevatın tanzim edilen olbaptaki şartnamesi veçhilc ve 23 
•ın"b'~o•ini ifa eyledig'i ve fran- ruht olunacağından talip olan-
~ ijy· lann hazir bulunmaları ilan olu- Nisan 1929 ~alı günli ~aat on beşte kapalı zarf u,ullle ihale edil-

•cı ıik taarruzlarında işğal mek üzre münakasaya konulmu~tur. Bu ba))taki şartnameyi görmek 
Kiralık Park 

'tiy0 altında kalarak bizzarure n_u_r_. ____ ,________ \·e fazla izahat :ılmak isteyenlerin mezkur komisyona mür:ıcaatları. 
ıı .. ,,~e avdetle eski memuriye· lLA N 

"'azlık sinema. tcsı::ıınc müsait ye 
park olarak istimale elveri~li Beşik· 

taşın en işlek mahallesinde Mehmet 
Ali Paşa konoğınıiı 'asi bahçeleri 
kiraya verilecektir. Taliplerin Calatıda 
.\Iumhane un fabrikası sahibi Ilaşim 

~lııı•di~~tiği ve Bağçe kazasına 23 Mayıs 929 Perşembeye ,.. Makine-Elektirik Mektebinde 
Yen· Cı ve Fransızlar tara- j 1 K b 1 · d"' ~ 

ıı.tlı• t bir nı•muriyete tayin o- g~ en .~r .. an )ayramd ınıkn .~r- = 1 :\l•yıs 1929 (3ri•mba ı;ünü tedrisata haşl•mak üzre •rn arn =: 
" res . duncu gunu Burdur a as erı ıt- = . . . . . . _ 

'-hk·L. mı ve gayrı resmi ya- d f "t B"" .. , - elektrik ''" Dızel ~ubclcrme aıt dcr;Jcr rçın yenı kant muamdesınc = 
k '""t neı· . .. man yur u men aa ına uymı:, = . = 

•ı le oı,., ıcesınde tebe!yun pehlivan göreşi yapilacaktir.: := başlanmışur. C:alntoda \inili rıhtım hanı arkasında ( Arapyan hanına = beye müracaatlacr. · 

~ ~':'4 lıey·~~:ına bl ınaen mua'.leY_h Pehlivanların masrafı verilecek' İillllllllllllt bı ı ik l\hkinc. i\lotör · Elektrik· mckırbi tllllllllllll-
1 "'aı1 ına ısusaca verılmıs . F k 1. l k" l -·===~..;..;....;.,.---------------------'lı;, n refi .. . • tır. a at ge ış yo u en ısa yo K t " k 

Zayi: Galata İthalat gümrü
ğünden 37606 numaralı beyan
name ile imrar ettiğim karbitle
re ait mezkur gümrük müdüri
yetinden verilen 181/13442 nu
mero ve 12/3, 929 tarihli mak
puzı zayi edilmiş olduğundan 
zuhurunda hiç bir kıymeti olma 
<lığı ilan olunur. 

tir. '>e ınuttefıkaıı karar dan hisap edilecektir. Eaş peh- ereS e fil Una asası: 
~,. .,,.,. livana (125) Başin boşuna (75) 
·~, ~u~?;eti rİY•S<tinden: ortaya(70)ortanın boşuna (30) 

.' ...,"':'•v,ıt"~~ «miyetine dahil ol- desteye (35) destenin bo una 
h, ""»•l u !yeden eelen def- ( 15) lira mükafat vardır. İsti
:ı~•usac:uı~nrnasıadan dolayi rak edecekbaş pehlivanlarin §im 
• \ <4ıııına k lııdeınatr devlette •· diden Burdur mevki Kumandan 
qlilr:~rıe:r .aı ar verilmiş olan Der 

n,,,tt. ınuavıni Muharrem efen lığına isimlerini bildirmeleri.) 
ve 1 fer1d· 

to.Uc~d , _1Ycyc atc:,in bir 
'"v " e.el m·ır 

~ 'e L_ tr. llatnusı..= 1 b~ye taraf darı, 
'"'ireıc· .... r ır memur ol-

doı~ ı uı..:tı3 rnilliycnin ehcmiyctli 
1';ı, 36 sen · · 

"ttı· tec;ctck eıı nıhayctindc 
•ı 'tiı·!diıi " Denizli muntıkasına 

ıı . e ora la d 
~ 'rt. ' thrıc r a casus şebe· 

Darül'accze müdUrlüi(ünden: 
A'.tı ay r.ıüddtelc narhtan 

noksanına ye\ mi [!'iOO) kiloya 
kadar birinci nevi ckmeıtin kapalı 
zarf usuliyle il :\Iayıs [)2!) Cu-

•. ~\>~'~hel'e .:~ asker firarisi der-
• ~ı <r ••vk,·y- h mane,i güniı şaat on dörtte t h' lbiJt · Qlf USU• 

1%i 1 '"'eıte '~•~e fevkalade muza- münaknsası icra edilecektir. tallp-
!ıı1'."l<ı ''1•ki t• " unduiju ve memle- !erin teminat akçelcriv!e darül-

1,1 n •lıı, lek!ıuJlerc dah'l ı , 
lt. biı; i.ldıtx "c . ı_ oma- .. j 
tıc•tı harcketı .. •~alı ınılliycyc acezeye muracaat art. 

'-.bit "c lllutb &oruJrncdigı vcsik 
\ttirıe o~fll:ı.lı:ta "er. zevabn şchada

tltıeıı.ı tırl?ı.iıJ oı<t ~'"kiliz muhipleri 
t "J, t; ~ \>e •}'tu uKuna kanaat hasıl 
ttı. ıio.ıı lrtıc. Itır _28.tnanda tnilli mü
"-• ~ · etıylc k 
-Y ttı tıç Qı anu.nun fumu-
1•r· llıah,., .. makta bulundu~-

" -..ııca v ·ı . flliı.tt~fik crı mış olan ka.-
an karar verilrniş-

It.ra "'*·~ 111 ~ hcırı , • 
~ı.. ttı rıy ., t rıırııe asctındcn ! 

.. , rı;,, 1 Cl!rn. 
~ t'!'f! _,eıı lJ~. ı~c ınc dahil oJ. 

yt ~t.ıq • Yeden Kônd~rı-
t .l?J: l'Yet }, · 

aq il ac;ı h~·uarııatandan do 
ıdcm~t ı ~cv1cttc 

ikinci Ticaret ınah
kemesinden : 

Tütün inhisarı umun1i müdürlüğünden: 
13,'4 929 tarihinde pnzıırlık suretile alınacağı ilAn edilen 1500 

metre ınik'nbı kerestenin ihale;;i 18,'.+1929 perşembe ~ününe kaldığı 
ilan olunur. 

Kereste münakasası 
Tütün inhisara umumi 1\'Iüdürlüğünden: 
13, .+ 929 tarihinde pazarlık suretile alınacajtı i!An edilen 1500 

metre mik'abı kerestenin ihalesi rs!.+ 1929 Per~emhc gününe kaldığı 

llıl.n olunur. 

KEJ\:'IAL 
ikinci Ticııret mahkamesinden: 
l;tanbulda Dördüncü \·akı! Ha

nında 12 numarada icrayi ticaretle 
meşgul iken llAni !r!Asına hükmolun
muş olan Sıhhat ı:~za dePo<u sahip
leri Naci ve şeriki ~irkctinin husu~atı 
inAsiyesinin rüyet ,.e tesviye~i zım· 

ARSLAN KUVVET ŞARABI nında Avukat Faik !;ievket \C Salih 
Reşit beylerin csaleıen sendik tayin 

Kun·et ilaçlarının en faidelisidir. Başlıca makbul hassası kana ve kılınmış olduklanndan müflisi merkum 
al k zimmetinde alacağı olanların kanun-sinirlcre kuvvet, ren~e pcnbelık, natürel güzellik ve viieuda şlşm ı 

b namei ticaretin 199 ve 200 neti 
vermesidir. Her cczahanedc bulunur. Depo :Bahçe kapı ~ekerci Haci maddeleri mucibince tahkiki diyun için 
Be kirin arkasında 1\1. Kazım ceza deposu. tarlhi ilMdan itibarttı 20 gün 7.arlındı 

senedaaru mahkeme kltibinc teslim 
TEŞEKKUR Zayi: Haydarpaşa baş mü- eylemeleri ve müddeti mezkare hi-

Gecen hafta irtihal eden pe- düriyetinin 18/3/929 tarih ve camından sonrn 3 günde yani 6, 7, 8 
derimiz şeyhületibba Nafiz Pa- 1133 No beyannameye ait · 22 Mayı> 929 pazartesi, Salı ve çar~an
şanın cenaze merasimine lütfen 513 No resmi giimrük makpuzu b• gilnlerindc saat 14tc ikinci :\.lah· 
iştirak buyuran zevatı kirama zayi, keza 10/2;929 tarih ve keme! Ticaretin iflas muameidtına 
ve bilhassa etibba muhadenet 1034 No beyannameye ait 22. mahsus odasına gelerek sendik den· 
cemiyeti muhteremesine vege- 538 No gümrük makpuzunu za- diler müvacehasinde alacaklarını i<paı 
rek bizzat ve gerek tahriren ta- yi eyledim. Yenisini alacagıın- ve kayt ve tudk cttlrmtleri ve müd
ziyet lütftında bulunan etibba dan hükmü olmadığmr i!An ey- deli mezkured~ bp!tı l'ücut cdemi
ve akrabaya arzı teşekl:ürat e- !erim. İstanbul Bahçekapr Se- miytn alacaklılar hakkında kanunu 
deriz. Merhumun keriınesi Sup Iamet Han 16 No İsrael Anasta· mezkiırun 2i0 ncu middc,ine tev• 

ir me~hur cıı> rindrn m ..:kttl es: ALKAZAR 1H.TİRAS KURBA 'ıl 
illümes iles : ı:\'LI ' HO!.T 

ünümüzdeki Per,embe •kşaını 

MAJİK 
Slı. 'E~lASlı,'DA 

· ~· · , . . 
:\Ie:hur Fıan<ız \"C İspanyol muganniye~! 

MAf)Al\1 NiNON VAl,EN in 
.\zimeti teehurc ogradığı için verecegl iki kon,;erııı birincisi 

17 '\isan Çar~amlıa ak<amı snnt 2 l ,30 da ikind l de 21 Nisan 

Pazar ı;üniı matine olarak saat 17 de m.ıtine obrak vcrileı:ektir. 

t:ı 

i 
Sııtılmış olan billetlerln üzerinde lıulunan 1 nlimerolu dam 

g~lı ilk kon,eri için muteberdir. 2 nümerolu <laml:\alı billetlr- ' 
rin ikinci konser için muteberdirler. ! 

• J .~-

Selanik Bankası Hissedarla-
rına verilecek 1928 Hissei Te-. 

mettü için ilan 
Seh\nik Bankası llissedarları Heyeti umumiı·esinin 30 i\lart 

ı 929 tarihinde vuku bulan içtlmaında 1 928 senesi temettüü olarak 
ı 00 franklık his>e senedi kupiinine safi .5 Framız frangı verilmesi 

tekarrur eylemiştir. 

Bu meblağ .+O • ·uıııaralı kupon mukabilinde 30 ııhan ı ')2•ı 
tarihinden itibaren aşağıda razılı olan yerlerde verilecektir. 

Selinik Banbsının Galatada merkez şubesinde \"e Ttirkiyedc 
Yunanistandakl diğer şubelerinde. 

"Credlt Fonclcr d':\lgcric et de Tunlsie" nin Pariste Carnlıon 
soka~ın da 4;1 Pumaralı merkez Şubesile diğer şubelerinde. 

"Socletc Gcn~rale pour Faı·oriser le D~veloppcnıentdu Coınmercc 
et del" Jn.:lt"tric~ nin Pariste A Yenue Kleber de 1 12 Numaralı 
merkez Şubesile diğer şubelerinde. 

Gaziayıntap Nafia baş mühendisli
ğinden: 

1 - Gaziayıııtnp-Behisni yolunun 2 inci kısmı olan karaca\-cran·aşağı 
Stığtitlü ar&sındaki imalAtt sunaiyelerinln bedeli muhamrncnesl olan 9 bin 
lira olup silsilei fiat üzerinden )imıl gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
munaka;aya 'azedilmi;tir. 28 Nisan pazar saat 15 de iholesi icra edilece 
!';inden E.V. ve fazla malumat almak isteyenlerin B. '.\Ttihendl<liğe miln· 
caatlan. 

2 - Talip olanlann iştirak mesuli)etile çılıştıraeakları Fen memurlarının 
Yollar Cmum müdüriyetinden ve y•hut Yil~yeı B~ Milhendlsllllrtden 
almış oldukları l!yakatı fenni)·e vesikalarının tarihi ihaleden 8 giln evcl 
Vi!Ayeı B. Mühendlsllğine ibraza mecburdur, 

3 - Talip olanlor :\'aHanın şeraiti umumiye ve hususiyesine valıf 

olmalıdırlar. 

4 Talip olanlar müzayede ve münakasa ve iıı.Jat kanunu mucibince 
ve usuill dairesinde teklif :tarflarını tcıninaılarııu vermcğc mecburdur. 

ZAFİYEİ UMUMİYE 
Sinir zafiyeti, ademi iktidar ve nekabııt halinde olanlara 

NORO-FORTİN 
müstahzarı pek tesirlidir. BllOmum eczanelerde 

.l\lüf lis Süt şirketine 
ait C.M.S. General .!\fol 
tors ınarkalı iki adet 
kan1yonet ı:; nisan pa
Z..'11tcsi günü saat 10 da 
Tal·sin1de bilınüzaye
de fruht edileceği ilan 
olunur. 

. ı'iJiaisialfi . .. ııılıisiıliiainl.lıııı ............ rıııuaca.....ı.~:;;..:.li~k~an,,_m.u•a•m•t•l•e •o•l•un•a•e•ağ~ı.ı•ıA•n•t••l~un~u~r-.~-~~~~ 



1929 

• 
-Meşhur.
KONTİi\'ET AL 

Yazı Makines 
Bevnelmllcl rakkamlırll!I hı~ 

olup Türk ve Llrln hurufıtlıfl 
yuı makinelerinin en ınii' r'll 
melidir. 

Nuva Bronsovign 

-
Beynelmilel rakkamlı en ~ 

lılııp makinesi olup mute3 
bankalar ve m1ll müCS ·ı# 
ıarafın'lan kullanılmaktadır . .... ... .... Gayet salılım olduğtı 

kat'iyen bozulmaz. - • ,,. ... ,. 1 TORKIYE CVMHURI) "E11 
YEGANı: DEPOSU --

Şayanı lza1tret terakki'ratı 
sayesinde yeni BuıcK 
muvafakkiyatının zirvesinde 

ı929 acnuı Balclı otomobili otomobllc!Je
rln biltiiıı amııarın• ıatmia edccrk ıaraleıte

dlr: Hiç p~I arfctmeden idare tdlleblllt. 
Ba tcYlıalidc ııdlcr oıltl elde edildi 1 
En mQşl<ll ftl&l1 lahtıoda en teııa yoll.,• 

da bile pyeı kolay ldatt cdlleıı ba araba. 
bıt ııuzıııc buaalarm• 2!I ıenclllı maztnlıl 
.pglam prcnsıpıcr ııurıoe bina tdllm4 çetin 
,,, umı bir tecnlbc devralne medya adar. 
fler filrl8 ttr•ll dalılUııdc aendtrcr lectllbt-
4cıt aoıın ıtb• eaer 'fQcıı.da eetırflcbllıaıtur. 

6 atUndlrll ...ıorO eeçen saıdtrtııktıır 
nııpeten ıltıda Mr dalıa lnmldlldtı. Het 
hanıtl yotııışıı kolayttkla tınııaııabUcn ba .,. 

tör, afalr bir flJfttle uıtıe ı ıı kllonıetıo 
dde edebilir. 

Qau basar baarııu 6 ılllndlrll bD araba· 
aın asıl tnnetlnln ottaya çıktıjtı ıtOrülfir. 

1929 oeııesl Baldı otomobili üçiindl vıtue 
... ttc ~ kllometıodan, 4~, 50, ~ lrllomcıro 
ft batta iki mııtı .er-atı lrolaylılda elde e
der. 8tmtD aarftyab ııe ııeçeıı saıenlnklnla 

aytndıf. Kanet 9e bbtllyeU CftU~c ydksd
dlll baldc m raf aı•ıyeıı artmu. 

Her bnUIJ otomobilci bo otomobUI teç
dlbe etmdldlı. Baldı -laauıa aıllncaaUa 
1aıc.ıue de ıı&oıııobOe: uııı,ı oımmın yol
OtrtıılıılL 

~ Kırklarelinde ilk bahar At Yarışları 

ayı 929 Cuma 
Kırklareli yınş ve isli!ı işleri Riyasetinden: 

1 - 'ı anş ve lslAh Enciımeni AIIsl namına umum tralcyıyı şamil olmak tizre lllı: Bahar 
10 Mayıs 929 Cuma giinil Kırldareli merlıezinde yapılacakar. 

At koşulan 

2 - Kayt ve kabul muame!d 9 Mayıs 929 Perşembe günü sut on ıeld7.e kadar yıpılıcalc ondan 
sonra kayt ve kabul yıpılmaTacaktır 

3 - Harlçıen müracaat cdectkler talimat dairesinde hıyvllllnın mükemmel eşkllinl ve glrectlf 
koşunun oom1t1Sıru tcl;:raflı Kırklareli yanf ve lslth EııcUmeııl riyasetine vaktinden eve! 
mü acaaı etmeli 'e iklnd maddeyi nazın dikltaıe almalıdırlar . 

4 - l\n•ulara alt taf<fü~ dov;ı.r lllnlanndadır . 

ÖksOreniere Katranı Hakkı Ekrem Ferah sinemada 
Şehrazat l 2 kısım aynca dUnyı-

MOTORLAR VE TEZGAHLARI 

takdim eder . Veresiye • 
sıze 

Beyotlu Tünel meydanı Metro 

A. llornştayn Kumpanysll 
BeyotJu tekke caddesi 

583 numara 
Türkçe hurufatlı Kon~ 

yazı makinelerinlu yeni 
alfabemize göre değiştirlltıı1,ıı 
deruhte deri?.. 

EMVALi METRUKE lLANATI I 
.............. ._ ... _.._mm._ ........... _. .............. ... 

Haliç dahJllnde fenerle bılaı ırasında b~tın karı olar2k barmış bir halde bulunııı !tnerbalıçc vıpurunun 

hallhmrlle ıı:ıulı:adder olan 8!50 Ura peşin para ile aatılması için 24-4-929 tarihlne musudif Çartımbu günü 
saat 15 de mtızıyedesl mukarr<rdlt. Taliplerin ytlzde yedi buçuk besıbllc teminat akçelerile Emvali metruke 
idaresinde müıeşelr.kil unş komisyonuna mfiracuteylemelari. 

-.. -· --·-
Milliyet Matbaası 

Son sistem nefis ve muhtelif 
renkli basan makinelerle 

mücehhezdir. 

·---· -· --•• -· ---· ----·--- ---- -· :: Bilumum ticari defterler her nevi :: -- --EE evrakı matbua, kitap fatura ve ilanlar g 
-- ucuz ve güzel tab olunur. Ticari def- fi --terlerimiz hazır ve satılıktır. ~~ 

Hariçten alacatımız siparişleri itina ile ihzar 
ve mahalllne irsal ederiz. ·---· ---· 

İLAN 
Gemlik orman idarcsirıil', 

sadara ettiği küçük kuı:ı.lıl 1 

lesinde(3 )mağazada meV-'~1 

her kantarı 100 kilo itibııt13 
minen 1229 kantar köı:ııii' 
ııayede kaimesinde rn1.·lı t 
şerait dairesinde 4 Nisan 9 ıı" 
rihinden itibaren 24 gün 
detle müzayeıleye vaz olııP 
tur talip olanların gemli1' 
sı orman idaresine müracl 
ylemeleri ilan olunur. 

--- BAKTERfYOLOü_-;,ı 
Dr. IHSAN SAl'fl' Tab işlerile de memlekete hizmet 

Yegane emelimizdir :: ŞERIK ARANIYOR kt l I tll 
:: Istanbulun en işlek bir mahal a eriyo oji abora ~ 

linde senelerdenberi tesis edilir Pek dakik kan tahlil• 1 
çalışına1~a bulunan bir müesse- (Vaserman teamülü) Jciıfe~ 
seye alu. bin lira bir sermaya i- tadıd,ı tifo ve ısıtma hasıı,lı ıl 
le senevi ilribin yüz lira temettu teşhis~ idrar, balgam, c~r~•'~ 
tesis edilmek şartile bir şerik lil&ıı, Ültrı mlkroskopı il• 

aranıyor. Talip olup malOmat al 1 taharrisi. 
mak isteyenler Çakmakçılarda Divanvolonda Sultan 1\I ge 
Sabır Safa hanında 41 nuınero c ı kar ısında Tlcfon Is. 

.. ,....- • ;. , "'' . lu yazıhaneye her sabah saat Adana Belediye Riya;ctl, 
~ · · ı mı d '- b ld ondan on altıya kadaı- müracaat )' Avusturva fıbrlkalan bozaran sıntlallye eri umu saoş epos;ı::ıtan u ıw Belediyemiz irin 12 ".'. 

N Acl ı f Is b ı edilebilir. • • )latırcı ogıu hanında %-47 numaralı Joz. ·. man te •on tan u 2409 ------------ tonluk bir silindir mUbP}~ 
HarnlŞ; aynı depoda envaı çeşit perde ve dötemelik kadlf~ hare ve fantaz ecektlr, flatlPr sif Merslll •··, 
kum~lar, mütenevvi ıstur, perde mi.ster, t!ll; keten ı;ıerde, Ortiller; maroken O A KUTIYEL 
derileri, piriç korniş muif pirinç ve tık• karyolalar ıle ÇOcuk karyolaları fab oktor • olarak vcrllm lid·r. ı::\·ı;, 
rika fıaona uıılmı!tu.dır. Fiat maktudur. Elektirik makinelerirle belsoğuk· fiyat ltlbarllc cı:ı müoıısiP 

- luğu, idrar darlığı, prostat, ademiik· lecck makine badcttetJ<fll dlır 
Satılık Vt! kiralık köşk ve yalı tidar ve bel gev,ekliği, cilt ile firen· !ık suretlle mtb11y:uı ı' 
Bebekte bahçeli bir köşk kiralık ve satılıktır. d Kar k d 2ınden ta!cplerin Muyı ! Jl 

Telefon: lstanbul 3911 - t · 3 

Aiman Kitaphaneal • 
ile ojtlu TGncl mevdanında 523 

. giyi ağrısız tedavi e er . a öy e gUnUnc kadar te!:!l.ıcr!P ol 
nın en me~hur hokkabazı: Mellclls Bebekte berber Recep efendiye muracaat Börekci fırını sırasında N• 34 • diye riyasetine gö~dc 
matinı: ıs te Rumellhlsarında klr .. ;ık yalı. Tel. lstanbul 1180 müracaat. ııan olunur. 

~ --~- ---- -
imek için kapıya yaslanan z.l-Ttebessüm, yanaklannı geren, IY?r... çalmışru'.l.ahtaruu ... ne-ıyetişmiyor.:.-boyu-yetlşmiyor::-ıife gibi yürilınüş, konu? 
~allı. ih~yar bacı, ~azı~en~n 1 dudaklar:ru ~triye ti.~riye ~ı-' diye gözlerin J:'aşa_ı-ıyo.r... sen b~ş~a bi~". şcJ:' vc'::n b~~ ... gel- vinden, ~abası.:clan. ı:::ı~ 
uzenne men yuınrugu, dort bır ran vahşı bır tebessum belir- de ?':un masumıyetıne ınanmış mıyın ... uzerıme gelmiyın ... bu kız oldugıına bır turlu , f 
Y.ana dağılan kağıtları, resimle- ınişti. , . . . • . mı ıdin ? Bunadın mı sen, unut· yeşil gözleri istemiyorum ... an- mıştı. Fa7.>at işte şirrıJi . .,ıı 
n, gördü. İnsandan ziyade bo- Mektubu okuyup bıtırdigı za- tun mu ? Onun kimin kızı ol- ne... anneciğim ! Kaldırın şu ranlık t:ıslıl;ta kibrit çtll> ~ 
ğuk bir hayvan sesini hatırla- man başını kaldırdı. Müthiş bir duğunu unuttun mu ? Çık... lambayı... görnıek istemiyo- - Neyran, lfunba yol' 

---------.. tan : kahkaha ile bacıya saldırdı, onu çık dışarı ... git... git ... istemi rum... anne... anneciğim! caba? diye soran adarrıııı 
Yazan MEBRURE HURŞIT - -. Ne var ? Ne var ? Ne diye iki omuzundan tuttu, keıcikle- yorum .. kims~ beni gönnesin ... Kaldırın şu lambayı ... görmek da birdenbire uyandı, y,P ı 

Küçük boyacı : imek için yutkundu... boğazı g~ldin ? İ~tirabnru görmeğe rini kırarcasına sıktı ... bağırdı ... lambayı da istemiyorum... bu istemiyorum ... artık söndürün! kızardı, el çantasını tutııll 
- Girmiyeceğim, size bir kurumuş yanıyordu... kağıdı mı ? Bak ışte ... bak ! diye ı.ı· bagırdı... kağıtları da istemiyorum. . . Söndürün şu ışığı! ları terledi. 

şey vereceğim ! diyerek telaıı- tutan parmaklan titriyordu... leyen zavallı feryadı duydu. - Anlamadın mı dadı ? An- dolapları da istemiyorum ... hele O gün, Gece anenin mahalle- Bir lahza hayalindetl• tJ 
la göğsünden bir kağıt çıkardL henüz bir şey anlamıyordu, fa. Ne yapacağım, ne söyliyece- lamadın mı? kaçmış... anası bu yatağı, bu yatağı hiç iste- sideki evlerin kafesleri telaşla mn beyaz köşkün kapı_s~ 

- Bunu Peri kızı verdi ..• kat korkuyordu. Neyrana dair ğini şaşırdı. gibi, dostuna kaçmış... tıpkı miyoruın... onu ben burada sürüldü. Geç vakit büyük bir gü zünde mahzun bir giıl 
babası için ... dedikten sonra ih- fena bir haber alacaklarını his- - Şey ... şey ... Neyran gel- onun yaptığı gibi arkasında ka- uyutmuştum... hani... şeydi ... rültü ile geçen arabanın nerde ile: ıİ. 
tiyar bacının bir şey sormasına seder gibi oluyordu. medi ... bunu ... bunu ... dedi, eli- lan iztirabı, fetaketi düşünme- bir geceydi... karlı ... karlı bir duracağını merak eden örtülü - Bakalım, küçük 1"!~ 1 
vakit kalmadan gene geldiği Namıgm kapısma yaklaştı. ni uzattı. den kaçıruş.:. şerefime sürdü- geceydi ... öksürüyordu ... o da birkaç kadın başı uzandı ... ak· ni kafesini beğenecek IJll 
gibi koşa, koşa gitti... demir Hizlı, hızlı vurdu. • Namık kağıdı gördü. B~~ı- ğü lekeyi bu da düşünmemiş ... ölüyordu ... siyah palto ... geniş şamm alaca karanlığında ihti- geçti. ıl 
parmaklıklı bahçe kapısı hafit Öfkeli bir ses : nm şaşkın yüzüne baktı. Goz- ama ben ... bu sefer ben de sus- siyah palto ... yamalı çoraplar yar bacının kapısında, fayton- Gözleri yaşardı. . . f · 
bir gıcırtı ile kapandı ... ve za- - Ne var? İstemiyorum •.• leri tekrar beyaz kağıdın üze- mıyacağını ... boğacağım ... dadı nerde ? Nerde dadı ? Çıkı a ... dan İnenler pek seçilemedi, n titredi ... fakat güze t ~ 
vallı Gece anne, elinde daha ııe yemeğe inmiyeceğim ! diye ba- rine döndü ... pannakları knrul· onları boğacağun... öldürece- gitme bul o çorapları ..• atkıyı da camlar tekrar adeta istemiye, den bu elem ve nedaJTl~ 
olduğunu anlıyamadığt beyaz ğırdr. dadı, sanki zehirli, iğrenç bir ğim... gözlerini çıkaracağım. .. bul... üzerinde onun taktığı iğ- istemiye kapandı. . • çabuk silindi. Kibritl~Iİ 
bir eyle merdivenin altbaşın- Bacı bunu pek anlamadı bi- şeye uzaruyorlamuş gibi, yavaş melunlar... melunlar... Bana ne duruyor ... piçi üşümesin diye Bir iki: alevinde gördüğü se"gıı,el 
da tas gibi kain. le ... tokmağı çevirdi, içeri girdi, açıldı ••. kalktı ..• ve aldı.... bak dadı ... görüyor musun be- taktığı iğne ... verin ! Verin onu - Ayol .•. hu ..• kız sağır terin şefkat ve mubıı~ 
Eğer Gülzar gelip te : fakat orada, hemen kapının &- Bir lahza elinde kağıtla da- ni ? Ben yazacağım ... sen sen bana ! Gözlerini oyacağun ... o mısın? Baksana bana .•. kimdi bakışı ona arkada kal rJıl' 
- Sofrayı kurayım mı? nünde kaldı ! dısının iztiraplı yüzüne baktı ..• de götüreceksin... ama dur ... iğne ile gözlerini oyacağını ... onlar? suali cevapsız kaldı, ve iztirabı çabucak unuttu rJe 

Nerdesiniz ? Deminden beri Bacakları tıtriyordu. Bir tek omuzlan çıkmış, sırtı bükül- yarın ... yarın götüreceksin! Yü- kalbini deleceğim ... dadı nerde- yeni bir. "dedikidu" mevzuu bul - Neyran, büyük ııll ft 
sizi arıyorum ! dememiş olsay- adını atamadı. müş, boyu kısalmıştı... züme ne bakıyorsun öyle ? Çıl- sin ? Hani... hani nerdesin? mak sevinciyle pencereye koş- güzel Neyran! Pişıt1 -tfl 
dı, belki daha dakikalarca o ~ ne h~ldi .. o ~. Bü~k kara . İhtiyar bacı zarfı yırtan za- dınyorurn mu saı:ıyo~sun? ~edir o ? Bu kim ? Bu ... bu ... ~u.ş olan işsiz kad?11ar az sonra a~knnızı düşü~. yapt~Iİ 
vaziyette kalacaktr. yazıhanenın ustundeki lamba- yıf parmakları, ona, Namığa Hayır ben ... ben asıl şımdi akıl- kim ? O mu ? Kızun mı ? ıhtıyar bacının evınde aydınlık karlık çok buylik. ·f 

Hizmetçinin sesi ile altlı ba· nm zayif ziyası altında Namığt garip bir korku ile sevdiği bu !anıyorum ... bugüne kadar deli H<>.yır istemiyorum ! Onun gördükleri zaman gelenlerin Neyran, fakat seni se:ııl 
şma geldi. Pek şaşırdığı, yahut gördü. anlaşılmaz tabiatlı zavallı ada- idim ... şimdi dimağıma nur gel- gözleri yeşil değildi... ver ... kim olabileceğini düşünmekten diyecek başka bir şe:I ı '!, 
acele bir işi olduğu zamanlar Daha doğrusu Namığı andı- ma bakı. di ... dadı ... dadı ... kaçma dur ... gözlerini, ver ! Oyacağını ... on· akşam yemeğini hazırlamayı rum ... seni seviyo~~ e ~ 
yaptığı gibi eteğini kaldırdı, ran, kanna karışık saçlı, deli Boğazına çıkan feryadı tut- Namık yazıhanesinin başına lan da o mai gözleri de oyaca- bile unutacak kadar şaşırdılar, Kibritin alevi eli 

1 
ıl 

ir ucunu kuşağının arasına gibi bakan, göğsü bağrı açık mak istiyormuş gibi, şuursuz geçti, oturmağa bile !uzum gör- ğrm ... !ıiyanet var onlarda •.. çı- dafgmlaştılar... gelmişti. Neyran eı.nc.<fl! 
:ılctu ve gücü yettiği kadar bir adam gördü ! bir hareketle elini ağzına kapa- meden yazdı .. yazdı... karacağnn ... bakacağun ... dadı Neyran kapı kapanıp ta kü- - Yanacaksın Ei'~11tfl 
iir'atle m rdivcnlerden çıktı... Yazıhanenin üstü kağıt ve dı ... fakat ğözleri gördü ... kula- Kalemin ucu kağıdı yırtıp i~temiyorum ! Bu kadar göz çük taşlıkta Ekremle yalnız Biraz sonra Ne<ff' r0&1 
ukan koştu. - .üst kat sofasına resimlerle dolu idi. klan işitti... kırılıncaya kadar yazdı... istemiyorum... nedir onlar ? kalbığı zaman birdenbire titre- haktaki dolaptan çıla ~ 
eldiği l'illlıaJl goğsü g_ü~ültü- Masanın başındaki adam, Na Namığın lambadan vuran sa- - Bana bak dadı ... bunu ya- Hepsi bana bakıyor ... mai ... ye- di ... O ana kadar, küçük yol- bayı yakını laı~, ~~11

0,:iıı) 
u nefeslerle hızlı hızlı ınıp çı- r.ıığa benziyen o korkunç ba- n ışıkla, parça parça aydınla- rın götüreceksin ... şimdi değil, şil g-özler ... rengi belli olmıyan culuklannm telaşı çarpıntısı ile basık tavanlı, kuçlik 
kıyordu kışlı adam, sandalyasıru devire- nan çehresinde kağıdı okuduk· yarın ... Nereye mi ? Kendi evi- koyu gözler ... çekilin ... çekilin ... hareketinin çılgınlığını dü~ün- mişlerdi .• .- W 

'R"r 1 hza durdu ... ök<>ünne- re\t fırladı .. ve ayakta durabil- ça, çirkinliği artan korkunç bir ne ... ne şaşıyorsun ? İşte yazı- bıı kadar istemiyorum... iğne miye vakit olmamıştı. Rüya i in 
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~ ~fenıleketin pek çok köşelerinde haftalarca J)()Ç- (1ralıanıdan ~ 
~ ~ 
' başka kaınyon işleıneıniş bazı yerlerde diğer kan1yönlar ancak ~ 
; ~ 
' Ooçların. açtığı yolu takip edebiln1işlerdir. ~ 
;,,,,,~~~llll~.1'""1Tll""1T"""~"""""""""'"""""""""''"""''''"""'"""""""""~.l.1""1T~ 

Senelerden heri ıncnıleketiıniz ecnebiler tarafından aşağı nevi ve ucuz eş~a 
Dıahreç diye telekki edilı11işti . Bu telekki büsbütün haksız değildi. 

Hakikaten nıeınleketinıizde nıüesses uınun1i itivat, neviden ziyade fiat esası - . 
n1übayaatta bulunınaktı. l'nıuıni tecrübelerden tahassul eden: " Ucuz etin yahnisi 
gibi daı·bı nıescller kafi derecede iykaz kudretini haiz değildir. 

DOÇ KAMYONLARININ 

için bir 

.. . 
uzcrınc 

kokar,. 

F-u noktai nazardan adeta yeni bir iktisadi <,:ığır açtığı Ye yeni bir zihniyet uyand11"tlığ"ını 
iddia elınck caizdir. (OOÇ) fiat de~il nevi esası üzerine satiJan mükenıınel bir kaınyon
dur. Buna rağınen ıneınleketimizde ( DOÇ Grahaın ) kaınyonlarına unıun1i ve ~a}'.anı 
dikkat bir rağbet hasıl olınuştur. Bu rağbetin sebebi ( DOÇ ) un yaptığı iş noktai nazarından 

en ucuz kaınyon olduğunun ve bir kamyonun f iatını ınutlaka önırünc nazaran hesaph1nıak 
lazım geldiğinin yüzlerce tecrübe neticesinde sabit. olmasıdır . 

"DOÇ,, kaınyonunun yarını tondan üç tona kadar nıuhtelif C!!san1etlcri vardır. 

Her cesan1et.teki "DOÇ,, ta, yapılacak işe ve ınevcut yol ~eraitine nazaran nıuhtclif 
nevilere ayrılır. Otöhüs nakliyatı, ticari nakliyat, yol ınüteahhitliği, nıaden gibi ağır eşya-
11111, her nevi insaat ınalzenıesinin nakli\'atı hususunda nıenıleketinıizin vol se~aitine naza
ran, "DOÇ,, ka~yonu rakipsizdir. En ~:akın J)()Ç acentasına derhal ;nür~caat ederek 
ihtiyacatınızı bildiriniz. 

<DOÇ) kaınyonlarınınsatışında uzun vadeli kredi verilnıcsi içiıı icap eden tertibat tanıanıile 
ik111al edilıniştİr· Kaınyon bedelinin ınühiın bir kısnıını hasılattan üdenıek ınecburiyetindc h'•lu 
nan nakliyecilerin ve İnşaat ınüteahhitlcrinin hu kolaylığı cazip bulacaklarınaşüpbe etıniyoruz. 

"DOÇ., isnıinin kulaklarda sevinıli bir aksi vardır. "DOÇ,, fabrikası tarafından yapılıp 
şinıdiye kadar "GRAHAM,. namı altında satılan . kanıyonlara ekseriyetle "DO(:,, kaınyo
nu nanıı verilnıeh:tedir. Bunun için "DOÇ,, fabrikasının otonıobiller gibi, kanıyonlara da 
sadece ,'DOÇ,,nanıını vermesi, umum tarafından hiç şüphesiz hüsnü telakki edilecektir. 
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Türkiye için umumi vekilleri : 

KEMAL HALiL, MEHMET RIFAT 
VE ŞÜREK-SI 

idarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu istiklal caddesi No. 168 

Telefon Beyoğlu 2124 - Telegarf: Tatko 

Taşra acantalıklrrı 

Ankara: Zabıtçı zade· ve Şürekası 
İzmir: Mamut CelaleJtin B. 
Kayseri: Mubaddis zade Alim D. 
Adana: Muharrem Hilmi B . 
Gaziayıntap: GüSel Bey~zade Hasan B. 

Garaj ve tamir yeri : 
Ayaz Paşa Jandarma Karakolu 

Kar.~ısında 
Telefon: Beyoğlu 175;; 

Diyarbekir: Pirinççi zade Sıtkı ı "edinı V<' E-
dip Beyler 

Bursa: rasuhi Esat Bey 
Samsun: E&'lt Efendi zade seyyit Bilıll Bcv 
Gireson: İsn1ail zade Vahit ve Şiirek~isı · 
İsparta: İntibah şirketi 
Eskişehir: Tevfik Tadir Bey 



Fatih- Edlrnekapu tramvay hattı ray ferşlyatına deva olunuyor. 
Bu hat yakında lşleyecektır 
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Profesör Veygant tarafından dün Darülfünün konferans ıalonunda ikinci tıbbi konferens verllmlştlr. Doktorıarılflıl 
ve yüksek mektepler talebesi bulunmuştur 
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