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Abone n Ilım ücretleri 
Gazetemtzde çikan yazılıırın hukuku mt\hfıızdnr 

Abone fartlan 1 ttan tarifesi 
Tdrlt.,. H•rl~ /JncJ &/ı;/•d• Sıuı:ımı il 

il Arlıtı </00 b. fi b. $ne/ • • 50 
il • 760 • U • inci • 811 

11 • 1'00 • 2100 c !inci • , fQO _· _!'W-•••• 5 IııC~~· ...... 
1-lsmet paşa hazretleri mUhim beyanatla bulundular 
2-lstanbuldaki komünistlerin bütün teskilatı meydana çıkarıldı 

. Son günlerin en mühim siyasi de
Qtkodusunu Floransa mülakatı teşkil 
lıııiştir. Mussolini büyük bir zaru. 

ltt hissetmedikçe İtalya haricine 
·t,,,..z. İngiliz Hariciye Nazırı ise 

" •esileden istifade ederek seya- -----------------------------------------------------------------------------
. •1 sever. Bir tatil seyahatı ve aile 

eti yaptığını söyliyerek Flo
~ııaya gelen Chamberlafıı'i, güya 
ti9arda tesadüfen bulunan Mus
linı nezaket icabı ziyaret etti; İki 
let adamı baş başa hayli konu~
r, ve bu konuşma neticesinde," 
'!tere ile İtalya arasındaki mü-

. batın bir derece daha aamimileş 
i, ve her iki memleketi a13!.ta
eden en mühim siyasi mes'ele
e iki hükumetin mutabık kaldı
ı" ilan ctmeği 1t:a.ralaştırdılar. 

l!u nevi siyasi mülakatlarda, işin 
it '.ti ve malum olan şeklinden ziya 

ıç Yüzü, ve hayli zamanlar umu
ıneçhul kalan tarafları ehemmi

lidir. Floransa mülakatı şimdiki 
lolj de her tarafta türlü türl!i tefsir 
1t 1•rek akisler husule getirmiş ise 
.' 0nun asıl tesir ve rolü belki de 
~ İiıııit edilmeyen bir zamanda bir
"'~h· ' '~e meydana çıkıverecektir. Ce-

Suriye hildut müzakeratı intaç edildi 
C. H, Fırkası 

••• 
grubu dün çok ehemm~yetli 

bir içtima akdetti ve ismet 
Pş. Hz. pek mühim beya

natta bulundular 
1-Suriye hudut müzakeratı 2 - Mersin 
Adana hattının isletil J esi. 3-Tahdidi 

• 

teslihat kon- feransı. - Yunanlılarla 
müza - kerat ve gayrı mübadillerin 

vaziyeti . 5 - Umumi harici 
siyasetimi 6-Türklerin Yunan

lılardan alacakları 

l'met Pş. Hz. bütilıı bu mese
leleri izah etti 

'!ti e~ Akvam siyaseti, gizli siya
'1 hıç bir zaman or!adan kald!ra
lı.b·'1tır. Dikbt edilirse, c_ihıt?" 
~ llıden sonra da, Avrupanın ıiya
~·i~.°t.ine en büyük tesir yapn111 
~ l!ıuhım karar ve kombinezonla.
'Ceıniyeti Akvam haricindeki mü 

~ :;u:!;~~;~ıer neticesinde it- f' ı r kad a bu ğü n ve yarın 
~ deniz havzasında hayati menfa- d 

1 
} kt 

?. ra ınaıik olan İngiltere ile İta- a içtima ar 0 a C 8 ) r 
•ıır 'lrasındaki dostluk biraz da za- BaŞJJekil İsmet Pş. /iz. 
<tıı~~ .•şyadan doğan ve her zama:1 A.A ajansının tebliği ) 
ıı,, 181

ni hissettiren bir vakıadır. O --------..,..---
4;c•~eki İtalya bir zamanlar İtti- Ankara, 20 ( A.A) - ismet paşa 
\f rııuseııes zümresine mensup ol- hazretleri harici nıesail hakkında fırka
~.u halde, kuVYetlerin tam çarpış
~ başladığı bir sırada bu zarud da nıalıinıat ve izahat vermiştir. Yunan-
. l'ıııuk icabatına avdet lüzümunu lılarla muallak mesaili11 halli hakkında 
· ~iatU~tur. Yalnız İtalya siyasetle hükumetin takip ettiği hattıhareket tas
·ır, . '••batının her bırinden ayrı vip olunmuştur. 
. ı'~ifadc. c~eği hiç bir zaman lsnıet paşa hazretlerinin be-
"ıııo· tınemıştır. Avrupanın siyası d S . il d t 

•• 'llczonlarını idare ve hattı~ ,., _ _ganatın an k llrl e u u 
ı lj~llı'a gı.~e ihtas ve sevkeyliyenf ihtiliifının bir sureti halle ih
~i~.:~· Jc, İt~lyanm bu coğrafi tiran etmi{l olnıası anlaşıl-
),ı~~ nden daıma ıstıfade etmek ı. 'di V 

. ~" u bulmuştur. mania l • 
I• -~ 

mek prensibinin takip edilmesini ıınıu
nıi tasvip ve teyit ile karşılamıştır. 

Müteakiben söz alan hatipler ıııuhte
lif meselelere ve tahdidi teslihata dair 
bir çok süalier sorpııışlar, hatiplerden 
bazıları Yunanlılarla takip olunaıı mü
zakeratfa .mübadil ve gayrı mübadil 
Türkleriıı alacakları fazla olduğu11u11 

nazarı dlkkata alınmasını beya11 ve 
rakamlar zlkreta lerdir. · Saracoğlu 
'Şiikrü bey hatiplerin tenıas ettikleri 
bütü11 11oktalar üzeriııe tafsi/111 ı•er-

11ıiştiı·. 

edilecek ;»a"et'n~ü Avrupa ve hatta cihan Fırka satın alman Mersin - 4dana 
.,. ,4tiı1~ının esaslı hatlarından biri de hatl1111ıı işletiime.d11in şinıdiye kadar Ankar'a, 20 (Milliyet) - Fırka grubu 
v ~, ••-tıaı ·n f d A · -

a~ . ya 1 1 a ı ır. rasıra niçi11 tehir edildiği Jıakkında ismet paşa yarın ve öbür gün de içtima edecek-~ •• l:•vşıyen bu itilafın takviyesi • 

lçtımalar devam 

'~·"."lif •ebe 1 d 1 .1 ,_ hazretlerf11ı'en izahat istemıştir. Mufas- tir. Bu lçtlmalardan maksat umumi bütçe 
(•lı p er o ayısı e gerh f • 1 
~•re ve gerek Fransa için son salan malumat veren ve bizzat Fransız müzakeresinden evet ırka meb us arının 
"tiı~~arda çok arzu edilmektedir. büyük elçisile nıiiUikatından bahseden bllOmum mesall hakkında hükOmetle 

ı1 1
, · td;e, Amerika ve Rusyadan en- müşarü11ileyh azami SÜratle 1neseleni11 mildavelel efkar etmelerini temindir. 
'aııı :or. ···Fransa bir Alman i:>- hallini ünıit ve takip ettiğini bildirmiş- Yarınki içtimada milli şoseler etrafında 
~ a~~?i ile İtalyanın gittikçe tir. f'trka şümendüferleri devlete malet- görüşülecektir. 

~ 1
·1'ra 'Yet ve gururunu düşünü- _ -- • •------~-------------

~~Unu nlanın müstemleke imparatM .... t b ld k • k •• • t t ki 
'· 

11in v~•kanan İtalya da baz2 n .ıS an U a l OmUnlS eş -
\·<ar Moskovaya teveccüh et- l t t d ki 
:; lngi~~ları bile uyanıyor. Halb~- a f emamen mey ana Çl f 
r~ ~Q811°'." noktai nazarından İta
't n lab·uıgu, Fransız-İngliz itila-

1tn· ı bir .. . . İ 
ıJl ırı i ; rnutcmmımıdir.. ngil4 
.,qın ;, ş ne geldiği mUddctçe İta-
·nı~ •ansa . ı l ır. 1 e hoş geçinmesi J~-

1 <i 1 ..,,. ati- h 
ı . ., eın . 

r..,,. ili:ır . şırc arasında öteden· .. , l:ıd 
ı/ :ı: \ıa,t<lır len bir uzlaşma müzakc-
·ı t~~•diy0 • 1

1alya az iltifat gören ve 
I~~·· b;,~ ~·an küçük bir hemşire 
•\1 .'lı~ lıe rçınlık göstermektedir. 
~~~d•ıı gtcınonyasını siyaseten vr. 

"b <he]' llı~do. q ik; he ıt _ede? kuvvetlere 
''tıı• dost mşırcnın İngiltere ya-
~ "'r olarak 
~ ~ ·O lıaı ınevkı alması ı;ı. 
ı,~ ~ı;ı,,.,,aı•. ~unları barıştırmak, 
'lıt~ . usa0 r . •çın de çok realist o
.. 'ta •nı İta! 
''tıı p et Yasını tatmin et-
~ ., 1 tnekted· N 
. ''it . · §t .. ır. asıl ve ıı~ 
, tıni e ınuvaı 
~ l;o ıı ve b ene ve taviz si-

~, ' !oran unun bir tezah.. .. 
·~d sa m"ı uru o-

Ut, u akatının sakladığı 

ZEKt MESUT 
Pe ~ Edirne mcb"usu 

6 "1boı ---
"fili ltlukavelesi 
Pe,ib ll iltlzatanıyor 

·4ııı Cıt konı· .. 
«ı '1ıııı akd. ıs}onu bugün son 
~. ~Yae,ı. ederek raporun . 
. R "' Ve h k' u ım. 

ti ııslJrııaı .dıı ıınıctc verccck-
ıttu 1 are,i k 

le. 'llan f .b ' ço • clıcm-
'C"' erı ot · · •' ~ ı,ın•'.1 temin 
<'e~ i i ıık !r.cnaf · · · 
1 !;umr' ' ıçın . ır-

• llıas1 1 ı · nnlJrtan~ın 
-"r . .l'a· urı ,. • 
, •ı. 'r ı,;orınek ~ bc-'•c Ilı eprı . • 
. 1 el; i~• ü., ırnnını tc<di. 

1" 1 Ilı >'~ ~,,, h • ' 
· k tar . ususta istk.ıl 

aL .. ,ıdır 

İzmire gönderilenlerle beraber Istanbulda 
tevkif edilen kömünist adedi 22 dir 

•••••••• 
Gizli teşkilatın beyannameleri ve tabı 

makineleri musadere edilmiş, kendileri 
dün ahşam Adliyeye verilmişlerdir 

Komtıııl, tabkil:ıtı bitti 

Mtlteyakkız 1'ulunan Istanbul 
zabıtası, 111emleketimlzde 

gizli ve gayrı l~P!llll!!'1!!1!!111 
kanuni bir parti 
halinde uzun 
müddetten beri 
geniş bir takım 
komUnlsllk teş
klllltı hazırla

yan şebeke 

hakkındaki tah
kikatı dün bi
tirdi. 

Bu teşkllAtla 
aUl.kadar maz- ~JcvkuflarJ.,n Fcrlı 
nunların son Efendi 

kafilesi olan ve bir kaç gün 
eve! tevklf edilen 1 13) komünist 
dün akşam geç vakit mllddel 
umumlllğe sevkedllmişlerdir. 

:\le\kull3r . ..:a. ın<la kimler ,·ar 

Halı er aldıs:;ımıza göre, bun-
lar arasında gizli komiteyi 

idare eden elektrik şirketi mil· 
fettişlerinden Frlt efendi ile 
müteaddit defalar komünistlik 
maddesinden mahkOm olan eski 

1 teşkiltı.ı eleba~ıları da bulun
' maktadır. 

fzınlre gönderilenlerle bir· 
ilkte şehrimizde tevkif edilenler 
mikdarı (22) ye baliğ olmuştur. 
;>olis mildl riyetl Siyasi şube 
memurları, adım adım yaptıkları 
tahkikat ve taklbat neticesinde 
işin iç yilzilntı, gizli içtimala
rın nerelerde ve na111 olduğunu 
lstanbuldakl icra ıı.omlte

slnln vllavetlerdekl teşkllAt 
mensuplarına verdikleri ta
Jlmatı bütün vesalklle mey
dana çıkarmışlardır. 
Beyana;ınıeter, tabı ınakinelcri bulundu 

Bu meyanda hazırlanan komil· 
nlstllk beyanuamelerile tabı 

makineleri ve diğer curnıu meş
hut delaili bulunmuştur. 

Bu vaziyyet kar~ısında inaz· 
nunlar, cUrUmferlnl itirafa mec
bur olmuşlardır. 

Tahkikat, maznunların nasıl 
çılgınca ve kara emeller pe, ;n. 
de faaliyete koyulduklarını, Ade
ta bir nevi hUkOmet idaresini 
güya kurmağı istlhdafla tahri· 
klitta bulunduklarını göster
mektedir. Mesdut ".\mele teali 
'emlyetl,azasından bu karanlık 

Polis müdllr/I Şerif füy 

işlerle allkadar olanlar da mev
kuf bulunmaktadır. 
~uradakl mc\lı;uflar fznıire tiındcrilccck 

Şebrlınlzdekl mevkufların, lz
mlrdeı- adalet pençesine dü

şen gayri kanuni hıırekat maz
nunlarıle birlikte t«;vhfden mu
hakeme edlleceklerl anlaşılmıştır. 

Şebekenin nıcrkczl lstanbulda 

Şebekenin lstanbulda bulunan 
merke:ıı komitesinin, kendi

lerlle teşriki mesai eden diğer 

yerlerdeki şube teşkiltı.tı ile 
muhabereler! bu işin uzun za. 
mandan beri hazırlandığını ve 
propaganda ile saf işçileri iğfal 
ederek mefum emellerine alet 
etmek üzre silrilkledikleri anla
şılmıştır. 

Zabıtamızın mUılalıalesile ta
mamen suya dllşen bu gizli 
teşkilılt hakkındaki son tahki
kat dün Vali Bey tarafından 
Dahiliye VekAleıine bilafrilmiş 
lstanbul zabıtasnfın fadliyetl 
şayanı takdir görülmilştilr. 

~ ~ocukların himayesi Dava bitti 
Dün Hiınayei etlal 
konırası loplan~ı 

lslanbulda b~ ~ocnk sarayı yap~ması 
~!eniyor. Bono yıpoıak kabil 

olabilecek mi 7 
Himaye! etfal cemiyetinin 

aenellk kogrası dUn ötleden son
ra cemiyet binasında inikat et
mlştlr.l(ongraya l(adıköy, Beya· 
zıt, Bakırköy, Adalar murah· 
basları iştirak etmiş ve kongra 
riyasetine Muhittin pafa intihap 
edilmiştir. l(ongrayı idare hcy'
etl reisi Şem~ettin bey açmıf ve 
hey'eti idare raporunun kıraa· 
tına başlanmıftır. Hey'etl idare 
raporu kabul edllmlf ve bütçe 
do tasvip olunmu,tur. Bazı tek
lifler serdedllmlştlr. 

Bu meyanda Gedlkpaşadalıt 
arsanın satın alınarak lstan
bolda bir çocuk sarayı inşası 

için teşebbüsatta bolunuımaıı 

takarrür ettı. Müzakerat esna
sında şubeler murahhasları, şu
beler hasılatının nısfının heyeti 
merkeziyeye verilmesinin doğru 
olmadığını müdafaa ettiler. Ve, 
bu şerait altında şubelerin faa
liyetlerini ldameye muktedir 

olamıyacağını söyfedller. Bunun 
üzerine şubeler hasılatının doğ
rudan do~ruya ve ya kısmı 

azamının şubelere ait olmasının 
temini için temennlyatta bulu
nulması kerarlaştı. 

Onheş yaşına kadar çocuk
ların sınamalara kabul edilme· 
mesi, iskatı ceninin önilne ge
çilmesi, çocukların dilencilikten 
menedllnıelerl hususu tekrar 
görilşutdU. Depolar ve fabrika· 
!arda çalışan kadınların doğur· 
dukfarı ve evlendikleri zaman
larda, bunlara mezuniyet veril
mesi için teşebbUsatta bulunul
ması takarrür etti. 

Rislcumhur hazretlerine, Baş 
Vekil Paşaya Büyük Millet 
Meclisine ve merkezi umumiye 
arzı tazimat telgrafları çekil
mesi kararlaştıktan sonre heyeti 
merkezjye azası intihabı yapıldı. 

Atıfet, 11-\aşuka, Meliha LOtfi, 
Nezihe Ha11m, ŞUkOfe Nihal 
hanımlarla Şemsettin , Saim , 
Şerif, Behçet, Hikmet, l{adrl, 
Feridun, ismet, Muyaffak, Amir 
beyler intihap edildi. 

Ankarada toplanacak umum 
kongra murahhası olarak lstan
bul meb'uslarından Edip Servet, 
Hüseyin ve Şemsettin beyler 
intihap edlldl. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde: 

ı-- ·rarllı · ı:tkikillcri 

l(öprü parası ve 
bul köprüleri 

Islan-

2- Tahdidi tcslihat konrcransında 
Ru· ıckliflerl reddedildi 

3- - Son haberler ; 

3 Uncu sahifemizde: 

Sanasaryan hanı 
hükumetindir 

Mahkeme füzuli iddia
ları reddetti 

• Sanasaryandan metruk 
ve Sirkecide k&ln Sanasar

yan hanı, eş
hası hilkml
yeden madut 
oldu tundan 

kanunen Vi

layet ldarel 

hususlyeslne 

devrolunmuş

tu. 

Fakat Er
meni Baş pa

P!ISlıtı müte

velli hey'etl 

ll!uiıalcruat müdürü bu hana mOl
Asını Bey klyet iddia

sında bulunmuştu. 

Bu me'ele hakkında ikin-
ci hukuk mahkemesinde 

,.1muııul/a!ı ilan 11;:. hutıin kuvı ti· 
teri ile Kabil tlzerinc yilr/lyor •. 

istikamet •• 
Kabil ! ... 
marş marş 

emri verildi ----
Afgan çeteleri Rus 
hududu üzerinde de 
faaliyette bulunuyor 

muhakeme cereyan ediyordu. Moskova , 19 (A. A) -
Dün mahkeme kararını tefhim Alınan malOmata naza. 
etmiştir. Davayı Hazine na- ran Herat eyaleti kita-
mına Defterdarlık Muhake- atı kumandanı Amanul
mat Müdürü Asım bey ile lah Hana muavenet için 
avukat Senlylttln, ,\tahmut Herattan az rışerif 
Mahir, Tahsin Yesari bey- tarlklle Kabile do-ru 
ter bulunuyordu. hareket etmiştir. Mai-

Mahkemcnln kararı şu- etind t 
1 

d 
dur: Y e opçu, p ya 

Sanasaryan hanı hakkın· 1 ve suvr.;ri olmak ti re 
da Ermeni cemaatinin I bir kaç bin kişi bulun-
sıfat ve ehliyeti hukukıyele- I maktadır. 
rl bulunmadığından ikame Moskuva, 19 (A • .A) 
eylcd lklerl men'i mü da hale ı Aavas Ajansı blldlri
davasının reddine karar ve- yor: Afgan çetelerl hu
rllmlştlr. • l dudu tecavüzle Kalak. 

Sanasaryan hanı Umumı hom 'ehrinl zapt ve 
harpte Polis Müdüriyeti itti- bir takım zo b 1 k 
haz olunmış ve HilkOmetçe _ r a ı ve 
bir çok parada sarfohınmuş- yagmacılık icra ede
tu. Bu haklı karar ile hana rek avdet eylemişler
Vilayet tdarel hususlyesl sa- dir. Dağıtılmaları için 
bip oluyor. Hanın tekrar tedabir ittihaz olunmu'i
Polls Müdürüyetlne tahsis tur. 
olunması muhtemeldir. ----..-·-

Maaş az mı? 
Posla müvezzileri

nin vaziyeti 
Müvezziler ye11i kaııuııu11 
maaşları111 25 liraya in~ 

dirdiğini söylüyorlar 
Yeni Barem maaş IAyıha

sında Posta ve telgraf memurları 
maaşlarına pek az bir mikdarda 
zam edildiğini hatta bir kısım
larının maaşların"ın mlkdıırınln 
tenezzut edeceğini ~öylemc-kte
dirfer. 

Yeni lllyıha mucibince evelce 
asgari 30 lira ınaaş alan mu. 
vezziler şimdi 25 lirn atacaktır. 
Müvezziler esasen öteden beri 

maaşlarının az olduğunu bütün 
umıtlerf yeni ldyıhada iken bu 
Umltlerinfn de boşa çıktığını 
söyledikten sonra dlyorlarki: 

- Layıhada Posta ve 
Telgraf müdürü umumisi 
ikinci derecededller fakat 
memurları diğer devalrdekl 
emsallerine nazaran çok 
dun darecelere konmuştur. 

Mamafih Büyük Mi1let Mecli
simizin bizlerin bu vaziyetimizi 
nazarı itibara alacağın~an emi
niz. 

Zarar ve ziyan 
Sigortalardan para 

istenecek ve alınacak 

Mektepliler 
Müsabakası başladı 

ilk hafta 

ıı-2-01 "'"" cumnr-

tesi gününden ııisa11 26 
cuma günü akşamııı;/;;. 
dar gazetenıizde f,;ıkaıı en 
mühim haberi seçip yaza-

rak matbaamıza gÖlıderi11iz! 

5 
ı- Cuma günkii güreş m.1\·l.ırınıo 

nctıcc"i 

4 Uncu sahifemizde: 
ı- llaı.:ı raporu 
2- relcı>: 

J- Kad!ı t.zU) le-
4- I Iik.t~ c Ronı n 
5 1 Lıl.:ı. u' 1nl.11 ı 

1--------~---

Harbr umumide Haydar Pa
·şa ganJıda vukua gelen infilak 
ve istialden miitevellit zarar \"e 
zıya~ların sigorta kumpanyala
rından takibi, Maliye Vekfiletin 
den Defterdarlık Mtıhakcmat 
müdürü Asım beye bilrlir;'ıııiş
tir. 

yun uz .•. 

üncü sa) a ııza 
Müsabaka Şi.tı darı
nı son defa koyu
yoruz, dikkatle oku-

Bakalım ilk lıafta
da birinciliği lıangi 
mektepli ve hangi 
nıehfep alacak? 
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dan ver •• ıigecelzler d dd d')d' 1 Türk _ Yünan , Müzakerat bir kaç gün içinde kat'ı bir neticeye varacak· 

.. rü ü ne z ıan Ja~ı ~ı 1 .. - nunua fBuueuı UI ° Faırat müsbet mi? menfi mi. Bu Yünan hükümelinln 
Paris, '..10 ( \ . .\) - Cazetekr, ___ hüsnü niyetine bağlı bir şeydir. 

mütchas:;ı,Jar knn!crarsının menli Cenevre, 19 (A.A.) _ Tah- Türk Fransız, Milzakeratın hudut safhasında müşkülat kalmamıştır· 
neticesi hakkıncln uzun tefsir- dldl tesllhat ihzari komlsyo- - • Bütün mşfilkiit Mersin - Adana hattının teslimi etrafında 
lcrde lıulunmal..ta bcrdevamc1ır- nu Sovyet projesinin nazarı dır.Bunun hallini beklemek fazla nikbin! telekkl olunmııZ· 
far. Le .Journal ~azete ·i \" ersail· itibara alınmasını ittifaka ya- Aııkara, 20 ( Milliyet) - Son bulunuyor. Fazla nikbin olma· BU tün mU~klllat Mersin·A~1 

le~ muahedesinin yeninden tet· kın bir ekseriyetle reddet- günlerde hükumeti işgal eden mak şartile bu teklif esası da- na hatıının teslimi etrafınd' 
h 

mlştlr. harici meselerln başlıcaları bu· hilinde meselenin intacı muhte· toplanıyor. Hükumet bu i~i bir. 
1 ki >e hııchıtların tadili usus- y Junan Yunanlılar vt: Fransızlarla meldir. Yunanlltan ile olan emniyet ve hukuku hUkUmraPı 
!arını musırane takip etmekte iSPANYADA BÜYÜK mOnasebatımızda daima ihtiyatı messlesi telekkl ctti"'I irin AO' 

YANG mUzakeratin son safhası hakkın- " • olan zihniyeti cezri surette de- iN ve ihtirazı kaydlerle konuşmak kara muahedesinin serahat!01 

ıı;i 7tirmek !Azım v;eldi~ini yaz- Madrit, 20 (A.A.)- Eldualle da aldıgım malOmata ıı;llre zarureti vardır. ÇUnkU komşu· istinaden hakkımızı lştcmektcd11 

d 1
• · da~mda bir yangın çıkmış çi- TUrk · Yunan mOzakeratı şu bir mnzun ihtllafnamenln ihtiva et· işte bu hakkımızın blla kııYd 

makta ır. 'iı;aro v;azetesı müt· -d ki 1 d • 1 d kaç glln içinde loat'I bir netice- tı-
tefik.krin sulh şiyasetlerine ait var a orman ara ve ag ara a tiğ! maddeleri blle bazen ihmal şart te '"minde tereddilt ve 

sirayet etmiştir. 4 Köy halla ye varacaktır. allOI gösteriliyor. 
tel~kkilerinde daha fazla realist ıı ettikleri vakidir. yurtlarını bırakarak uzak yerle- u netice mllspct mi, menfi Bununla bernber son gurıer 

k
·1 · ı d' B" k f mi olacak? bunu kestirmek Yu· Tllrk • Fransız mllzakeratının olmalarının ve \'ersaillee mu· 

ahedcsi kadro·u dahilinde stbat 
etmelerinin tam zamanı oldu· 

jtunu yazıyor. 

re çe ı mış er ır. ır ço çi • hudut safhasında ise mllşkll- de hava degişmiş glblı!lr. il' 
l·ı h ı 1· f · · nan hllkUmetlnln hUsnü niyeti· t ı : arap 0 muştur. t aıyenın · r 1 ıat kalmamı~tır. Muayyen bir meselenin de hallini bekleıucl 

asker ve ahalinin sarfettiği eme- nın ne ıces ne bağll bir şeydir. Y 
Her halde hUkOmet son tek- hat Uzerinde aşağı yukarı uzla-

klere rağmen yangın devam et- i 
fazla bir nikbinlik telekki oıır 
namaz. 

Bundan 84 bene evellne gelin• 
ceye kadar, Karkllyle Bahçe 
kopı arsındaki kllprQ yoktu. 

Halk yaz l<ış ka11ıdan kar· 
şıya Pazar kayıklarile geçiyor· 
du. Haliçte Unkapanı ile Azap 
kapı arasında yalnız bir ahşap 
kllprll vardı. Bu kllprll •allar 
Uzerlne kurulmuştu. 

1 kllprDnün un kapanı köprllsU gibi 
sallar Uzerlne kurulamıyacağı 

anlaşıldı. 

ÇUnkU Galata denizi akıntılı 
olduğu gibi sert havalarda de
niz de yapıyordu. Mimar başı
nın mütalılası mllnasip gllrtlldU: 

İnkıtaa meydan verilmiyecell 
Parb, l <l (.\.:\) - Berlindcn 

ı;dcn son haberlerden .\imanların 

mektedir. Demiryollarında mü- 1 file azami fedakArlığı yapmış şılmış sayılabilir. 

nakalat durmuştur. İnsanca za- * * * 
~:~~~~tı~~madığı henüz anla- .:~~:r~: 7~.~~~uta~arış 1 Ta~~i~i tesli~nt konteransın~a Tev1ik 

Bu gUn lstanbul şehremane· 
tinin yeniden yaptırarak Gazi 
Hazretlerinin namlarına izafe 
etmek istediği kllprU, işte bu 
köprüdür ki: (1253-1837) tari
hinde yapılmıştır. 

Karaköy klJprüsüne ge
lince: Her glln sabah akşam 
üzerinden gelip ıeçerek birer 
kuruş verdiğimiz kllprll (1261-
1845) tarihinde, yani bundan 
tam 84 sene evet yapılmıştır. 

O zaman, köprünün lstanbul 
tarafı yene gümrllk idi. Galata 
tarafı da bl!lndlği gibi tUccar 
yatağı yerdi. 
Karşıdan karfıya para ve 

mal nakli çok gllç oluyordu. 
"Uo kapan. kllprüeünden fayda 
gllrUlmesl esnafto gllzUnQ aç· 
mışn. 

lstanbul ve Galata tüccarı bir· 
!eşerek zamanın hllkUmetlne 
müracaata karar verdiler. 
Karakllyle Bahçe kapu arasına 
bir köprü kurulmasını istediler 
Eger bu köprü yapılacak olursa 
giden masrafa karşılık olmak 
üzre • gelip geçmek • Parası 
vermeğe razı olduklarını bildir
d.Jer. 

Bunun üzerine Kara Klly kllp· 
rUsQnUn yapılmasına karar ve
rildi. Tersane baş mlman inşa
ata memur edlldl. Kllprll, "Ka· 
raköy kapısından eski gllmrDk 
yerine kurulacaktı. 

Tersane mimarı ıazım gelen 
keşlflerl yaptı. Neticede yeni 

Yeni köprllotln "Dubalar. Uze· 
rlne oturtulması kararlaftıtıldı. 

inşaat bir sene l'Qrdli, niha · 
yet (1261·1845) zilkade ayının 

on dokuzuncu Çal'\lamba gecesi 
her şey bitti. 

Erte.•i perşembe günü: 
Kllprll açıldı. Ktışat resmi çok 
parlak oldu. Zamanın mllsteblt 
hükllmdan ile vezirleri bir baş
ta:ı öteki ba,a geçtiler. 

Ardından ahaliye üç gllo Uç 
gece bedava gelip geçebilecek· 
lerl ilan edildi. 

DördUncu pazar günü "Köp
rü geçmek, parası usulü kondu. 

(1845, senesi ikinci teşrin ayı· 
nın yirmi DçUncU Paza ı:ıınu ilk 
defa konan kllprll parsı şu he
sap Uzerlne idi. 

Bir adamdan: 5 para 
Ytlklü hamaldan: 40 para 
Arabadan: 100 para 
YllklQ arabadan: 200 para 
Koyun keçi ve Ilı: re 3 para. 
işte: Karaköy köprüsünün ilk 

yapıldığı tarih n köprü parıı· 

sının çıkarıldığı zaman budur. 
KllprU 1261 • 1845 senesinden 

1279· 1864 uneslne kadar on se· 
klz bene dayandı. On sekiz sene 
sonra yenisinin yapılması ıazım 
geldi. Eski köprü Unkapana 

, kaldırıldı. 
1912-1328 de bu gDn üzerin

den gidip gelmekte olduğumuz 
köprU kuruldu. Tabii yine eski 
kl!boe kllprU Unkapona kaldı· 
rıldı.Ayakbnstı pora.ıno gelince: 

- O hala de~om ediyor! .. 

Ayhan 
, ....... ••••••••o••••••••••••• 

Liman tarifesinde tenzilat 
ISTABUL Lİl\1Aı~ ŞİRKETİ. DEN: 
lktısat VekAletl celilesince tastike iktiran eden 

sine göre ,irketimi% tarifelerinde zirdekl tenzilatın 

Liman tarife. 
yapıldığını arz 

eyleriz.. 
ı- Birinci kısım eşya beher ton 

ikinci kısım eşyadan un" ., 

120 kuruşta<l 100 
225 ,, 125 ,, 

,, ,, ,. diğerleri. ,. 225 200 
" 

tenzil ed!lnü~tir. 
2 - Tonu 27 5 kuruşa tabi olan zirde ki eşya 200 kuruşlak 

tariieye tenzil edilmiştir. 

Sandıklı şeker, çivi, petrol v~ benzin. 
3 - Kömur mavna ve salapurya ücretlerinde • su kayıgı ve 

salapurya müstesna olmak üzere· diıterlerlnden 25 şer kuru:; 
tenıJ! edl!mı~t!r. 

4 - Eşyavı ticariye mavna ve salapwya iıcrctlerinde zirdeki 

tenzilat icra edilmiştir. 
:ukayıgı 287 l /2 kuruştan 275 \,:uru ıı 

Slapurya 487 112 • 
Orta kayık 657 1 /2 .. 
Mavnıı 937 l /'l • 
Büyük 1. 1037 1/2 • 

475 
625 
925 

1000 

• 
• 
• 
" 

5 - Akurma tarifesinde aşaki tenzilat yapılmc,tır. 

A ) Beher parçası hlr tondan fa1.la olan eş} anın beher tonu 

400 kuru~tan .100 kuru:jll 
il ) Beher parça.'ı 2 buçuk tondan fazla olan e~yanın b~brr 

tonu :'00 kuru tan SOO kuru~n 
6 - Tarlfe:ıın sair maddelcrı aynen ibka edıldiği ilan olunur. 

rınumi ınüdürlük .,..,..._..__,..._,.,.. .. , ......... .,...,.,..,.._,.,,~ 
Belsoğukluğu frenği 

olanların nazan dikkatine 

Dr. Horhoroni 
cnr. !l c·1 en usulı1e kat•ı 

c 1 ve ' nı c oğ• k' Jğu, 
e v ek ı 

m >ri r 

T 
" clu: ur Be.o~ u 
,da mc tep ek k 

e:U.Q.3:~2 ' 

Döşeli apart1man 
Taksimde Sıra Servilerde . 

denize nazır yedi odalı gllzel 

bir apartıman Teşrlnisanlye ka· 

dor kiraya v rilecektlr. iste· 

) enlerin Sıra Servllerde ı t.4 
numaralı (Apostolidls) aparlı· 

manının 4 numaralı dairesine 
mllracaatları. 

tam hir inkıraa meydan vermiye
cekleri anla~ılmaktadır. \" olf ajanSJ 
M. Schacht ın C>ki Alman müstem-

• ve ıslah encümeni 929 sene-

/n~::::~e 2=e~:~:~ s:ğ:~ ~~ ·~~:~~~: b~~:~nbc:cah:~~~ Hü~tn Devin nıü~inı ~evanatı 
lek:l.tlarının iadesini istediıı;ini tek
zip ediyor. l\J. Schacht .\iman 
mües:oeselcrinin diğer de\'letlere 
ait müstemlekelerde inkişaf etme
sini mümkün kılacak hir plan 
kabul edilmesini teklif eylemekle 
il.:tifa etmi,tir. Oançiğ mes'elesine 
gelince Almanya hükumetinin 
~arki Prusya ile münakalatın daha 
kolay bir ~ckildc cereyanını temin 
etmek istediği riYayet olunuyor. 

Alman mahaflll ne dU,UnUyor 

soğuk dalğası lnglltereyl ani nında yapılmıştır. V J 1 J it 
~urette istila etmiştir.Bu sabaha .'.\loskova, 18 (A.A.) - Tas faasen milli tcslihatın renı · 
kadar lngilterede bllhassa mer· Birinci koşu üç ve daha ajan~ı bildiriyor : Sovyet proje- misakta v;österlen hareket nol<t' 
kez! ve cenubi mıntakalarda yukarı yaştaki yeril at ve sinin Cenevredeki müzakeresinde olduğuıtıından ,.e bu dhet kon11 

adeta bir bahar havası hUkllm kısraklara mahsus ve mesa- ,.,~ 
sürmekte idi. lskoçyada kar fesi 1800 metre idi. Bu ko- ,\1. Litevinoff komisyonun zirde- yona iştirak edenlerce de j(al' 
yağmaktadır. Şuya 4 at iştirak etmiştir. iiç esas hakkında bir karar ,·er- edildiginden m[ıı.akcratımıı 

mesini talep etmiştir. nasında mıinakasa olunan 'e 
Belçikalı tayyareci düştü 

BruXelles, 20 (A.A.) Maruf 
Belçikalı tayyareci Thleffry in 
Kongoda kain Albertvllle in 150 
kilometre şimalinde uçarken 
bir fırtınaya yakalanmış tayya· 
reslle beraber düşerek telef 
olmuştur. --------

........ e .-Ik ada 
FİLİPİNDE AL TIN 

MADENİ 
Nuyork, 19 (A.A.).- Ma

nilla "Philippines" yakında bir 
tünel inşasında çalışmalna olan 

hükumetin kat'! bir vaziyet aJ. amele 3000 metretulünde bir al
mak için müteha darın nihai tın damarı bulmuşlardır l{ıyme
rnponına intizar euc.:cği söylen- ti 20 milyon dolar tahmin olu
mektcdir. Parlamento mahafili nmaktadır. 
Alman murahh,1Slarının hattı ha- HER İKİ AMERİKA 

Berlin, 19 (A.A) - Sahihi· 
yettar mahafil, mütehassısların 
müstakil ajanlar olduğu Alman
larca mütemadiyen tekrar edilmış 
oldu~undan, mütehassıslar komi· 
tesi müzakeratının yeni sa!hası 
karşısında her hangi resmi bir 
hattı hareket ittihazından imtina 
etmektedir. l\lezkOr mehafilde 

reketinl tamamen tasvip etmekte ARASNDA 
VL miizakerııtı lnkıtaa uğratmak Nuyork, 19 (A.A.).- New-

y ork Times gazetesi, muhtelif 
;~il' fransızlar tarafından yapılan cenubi amerika hükrnetlerinin 
tahrıkatı ~iddctlc tenkit etmek· müttahidei amerikadan 318 mil 
tcdir. yon dolar miktarında istikraz 

Jff. Clemenceau kitap yazıyor talebinde bulunacaklarını bildir 
Pari<, ı q (.\ \.) ;\l. Clc- mekt~?ir. ~rjanti~ _bilhassa .'iÜ-

mcnce'lll (kılemawo) sulh mü· mendufe.r ınşaatı ı~ın 146 mıly-
. h··'·k d ·ı· . · ld on, Brezılva 105 mılyon Kolom-

z•Ker u W\ ın .ı eşrınıeve e b" 32 • .1 t 1 t k ıya mı yon a ep e me te-
l-: kıtur l'e,rcdeceğini \ e bu dir. 
tarihten evel hiı; bır ~ey söyle· 
miyece~ini Temps gazetesi mu
habirlerinden birine beyan etmiştir. 

lr:glllz mütehassısı lJldİi 
Parb, 19 ( A. A. ) - İngiliz 

maliye mütehassısı Lort Revels· 
cokc birden bire vefat etmi~tir. 
Bunun üzerınc mütehassıslar ko-
mitesının son cebesi Pazrtesi 

günune tehir edilmiştir. 
Alman mUrahhasının 

sözleri 
Londra, 20 (A.A) - M. Schacbt 

Tlmes gazetesinin Parls muba
blriu mlltehassıslar komitesine 
vermiş olduğu muhtıranın bir 
ulttmatom mahiyetinde olmadı· 

ğını, yalnız yeni mtlzakerata 
esas teşkil etmek Uzre kaleme 
alınmış olduğunu beyan etmiştir. 
Mumaileyh bir laklta vukuuna 
mani olmak için komitenin bir 
itilaf elde etmek maksadlyle 

yeniden mesai sarfettiğinl görmek 
arzusunda bulunduğunu beyan 
etmiştir. Ayni gazetenin Bcrlio 
muhabirine nazarcn alman ef
karı umnmlyesl halihazırda da· 
ha az bedblodlr. 

ltalyada 

L<ındra,20 (A.A.) Roma· 
dan Oally Mail e blldlrlliyor: 

Bolonya, Cene\ ~. Mllao ve 
Avvezzano arasındakl bUtlln 
ltalyan arazisinde zelzeleler hls
~edllmiştlr. Hareketi arz en 
ziyade Bolonyado şiddetli olmuş 
ve hernekadar ha ar miktarı 
az ise de halk korku ve deh· 
şete uğramıştır. 

Yeni meclis 
Roma, 20 A.A., - Sırf fa

şistlerden murekkep olan ilk 
ourlamento Jıuğlln açılocoktır. 

t:nglI'&ell"e!!!t 

işsizlere iş 
Bo!Jla kalan amele müstem

lekelere yollanıyor 
Londra, 20 (A.A.) - Avam 

kamarasında domlnyonlara 
alt müzakerat esnasında mfis
temllkAt nazırı M. Amerl ile
ride akdeullecek lmperator
luk konferanslarına domln
yoolar parlamentolarındaki 
hükQmet fırkalarlle muhale
fet fırkalarının da iştirak et
tirilmesi suretindeki teklifi 
dom lnyon hükQmetl erince 
tasvip edilmemiş olduğunu 
beyan etmiştir. 

Mahaceret hareketinden 
bahseden mumaileyh işsizle
rin iskanı hakkındaki kanu
nun tatbikinden beri 390 iş
sizin ihtimamla ihzar edilmiş 
bulunan ve temamen ilmi 
olan bir plana göre domln
yonlara ve müstemlekelede 
yerleştirilmiş olduğunu ve 
bunların oralarda müreffah 
unsurlar haline gelmek üzre 
bulunduğunu söylemlştlr. 

fl:nd.e 

Müthiş açlık 
Halk, çocuklarını 
yemeğe başlamış 
Pekin, 20 (A.A.) -Reuter muhabiri 

Çinin şimali ~arki>inde Hin kaosu 
eyaletlnde aç kalan halkın çocuktan 
yemeğe başladığını bUdiriyor Ahali· 
nln yüzde sekseninin yiyeceği ve to· 
bumu tUkenmışur 

Yalnız eyalet merkezinde h.ergiı. 
,rOO kişi olmektedlr. Ilerhayat kalan 
!anlar ise o kad • zayif dü,müşıür ko 
cenazeleri gômmege muktedir ola
!J'•nıaktadırlar. 

Balcızade Hakkı beyin Na- · 
slbl birinci, izzet efendinin r - Teslihatın mahsus dere- sadece zikredilen muhtelif e~ 

cede tenzili 2-Daba az müdafaa 1 f k k 1 d w Acarı ikinci, kasabalı Rıfat arı te rı etme · azım ır. 
edilen bazı ufak devlcdere karşı taksı·m ferdı' t dabı·r ı"le tenı' 

beyin Sabahı üçüncü relmlş- e 
tir. ikinci koşu dört ve daha daha müsait davranmak şartile teslibat müşterek tedabir ile cer 
yukarı yaştaki halis kan in- tenzil keyfiyetinin nispet esası zili teslihat olmalıdır. Ferdi c 
glllı at ve kısraklara mahsus dahilinde icrası 3. Bütün devlet zili teslihat tedbirinin tatbi~; 
ve mesafesi 2.200 metre idi: için aynı zamanda olmak üzre de iki sureti hal nücııayan oırıı 
Bu koşuya 4 at iştirak etmiş- nisbl tenzili tesllhat emsalinin dadır. Birincisi, her devletin el 
tir. Babanzade Fuat beyin tespiti. nü selamet ihtiyacı ile Jcali' 
ReJanı birinci, M.Beneıı na- Tevfik Rüştü Beyin beyanatı rJ 
mına Vahit beyin Fırtınası Cenevre 18 (A.A.) - Sovi- telif olan tenzili esbabının te5 
ikinci, Akif beyin Alaslkusu yet hey'eti muraahhasası tarah- nl o devlete bırakmak. 
üçüncü gelmiştir. ndan teklif olunan 3 nokta ha- ikincisi, her devletin c:rı 

Üçüncü koşu üç yaşın- kkında bir kaç mülahazadan selAmet ihtiyacını müştcrc~ 
dakl yeril ve arap erkek sonra Tevfik Rü~tU bey alideki karar ile tayin etmek ve J) 

ve dlsl taylara mahsus ve beyanatta bulunmuş, ezcümle karar ile bu ihtiyaca nazar8" 
mesafeci 1200 metre idi. -ıı demıştir ki: Türk hey'eri mura- devlete tahmil olunacak t• 
Bu koşuya 5 at iştirak h k d cın1 

etmiştir. Salihllll Halli efen- h asası ~u aniiatta ır ki tanzim teşllhat emsalini tespit 
dinin Dudusu birinci, Kara edilmekte olan iptidai proje ile Bu iki kombinezonun haııg~1 , 
Osman zade Osman beyin Soviyet projesi arnsındaH esas mandan tatbiki de derpiş J 
AtllAsı ikinci, Kasabalı kaya farklar sarahaten tespit olunma- bilir. Birinci sureti hal tılt 
beyin munis! üçüncü gel- dan bu Komsiyonca izhar olu- tcslihata mu\afık ıse de 1

'rt 

mlştlr. Dördüncü koşu ilç nacak rey cihan efkln umumi- teslihata uygun ıı;clmivor. . , 
ve baha yukarı yaştaki halis miyesine kafi derecede sarih ikinci sureti hal ise );atı. 
kan lnglllz at ve kısarak- gelmiyecektir. ameli de!';lldİr. 
larına mahsus ve mesafeııl 
2,200 metre idi. Bu koşuya 
4 hayvan iştirak etmiştir. 

* * * 

Bü~k millet nıeclisin~e nınnaka~aıar 
lzmlr meb'usu Celil beyin 
Kapgrlnl birinci, lktııat ve-
klll Rahmi beyin Mlstınretı Devair bütçelerinin iktisat encünıenince 
ikinci, yaver Ahmet beyin tetkiki kabul edilnıedi . 

·ı·· lnorestl üçilncfi gelmiştir. Ankara, 20 (Milliyet) - Meclis- Reşit Bey (Malatya) - "J• f 
Beşinci andlkap koşusu 4 te Sivas mcbu'su lbrahlm AlAeddln bilkilmetin bUtçeyi Teşrldi~ı01,şııı~ 
ve ya daha yukarı yaştaki Beyin bütçelerin iktisat encümenle· tlrmesi ltzım g~lirken KAnGu~ı~ 

Jetinde de tetkiki hakkında ki takriri Şubatta getireblllyor. ( 
yerli ve Arap at ve kısrak- ıı rl müukere edilmlstir, lbrahim Bey E;Jıf Alleddin Beyin tekli e eııil' 
tara mjlhsus ve mesafesi k ı k burç ' tek:lifinl şu surette anlıımışnr. e ece o ursu arn o JJııJ'p 
2800 metre idi. Bu koşuya zaman çıkacağını tasavvur e 11,,-
5 hayvan iştirak etmiştir. - Bundan maksadım encümen- Maliye veklllnln b•1 ''' 
Şak fi K 

/erin kendilerine matenatlır olan MUteakıben kUrsUve •e\•n.;. /. 
r atanın ııımetl birin- , " t"'' 

el, Suphl paşanın Aleeylanı vektl/etler<te yapılan icraat ve te- vekili şu izahatta buJunıııui /id _; 
şebbOsat h(Jk/qnda mqJOmat edin- •Meselenin mıvzuu meck • f'j 

ikinci, Fikret beyin Karaca- meleri(Ji ttmlndlr. Bu iş uzun n/(l nizamnamesine taa//~akD'J 
beyi ilçilncfi gelmiştir. deglldir. Çfınktı 111JVZU rakamları bir meseledir. Reşit Bey; bD~ 
Ankara Emanet kadroau manakaşa edecık 4eJ/llerdlr. ıtızımgeldlgl zamanda iifllt 1 

Stılcyman Sırrı Bey (Yozgat) - gılirmiyor ve ihtisas en',ıaf, J 
Ankara, 20 (Milliyet) - Emanet d t tkik k t b ı mayo · " A!Aeedin Bey~e-~n sene bir ayni t e 1 va 1 u a ·d/f ~~ 

kadroRu haddı asgariye indirilecektir. r diler DlJrt stnıden btrl takrir vermiş! .. Bir kere mecliste · µı ·~ Şehir mütehassıslarının Ankara için (16) lhdsu encUmınj vardır. Hflr kOmet bütçeyi kanunu// .~ eft':j• 
yapnklan projeler ıabedlldi Jüri he- birinde ( 15 ) gün kalırsa şukadar vııkıtla meclisi O/iye tak5·tı Ma ·

1 

yeti planlar üzerinde kat'! kırarlınnı .. eA· B ·~tıını k B tedlr. [doJ!ru sesleri] . . 0 gri' 
verecektir. gun ""1• unı v,.. z yo tur. 11 dd. B · t k/flt/ıne rf 

teklif nizamnameye mugayirdir. Ar- e ın eyın e 1 
/ re 

Samsunda kar kadaf!mıı evelemlıde nl~ımnımenln vekilltr sorulacak ştY ~atılı/ 
Samsun, 19 (A.A.)- Şiddetli tadlllni tekili et!inler. Binaenaleyh vermek için hu zanıanı·liıll ~ bl Alleddin Bey - ·rek ı 

r fırtınadan sonra kar yajt· b11 temenni ıakrlrlnln reddini teklif name ile alAkası yoktor. _ .,..e' 
mıftır. Hll& devam etmektedir. ediyorum. t;ıı cı>;.' 

----------- ;\!aliye vekili 1~· 

imar ınü~Oriyett ıe,ekkOI eıliyor iE?,it:::::~"" 
Ankara., 20 (Milliyet) - Aldığım malô11111ta göre imar rnlldü- reddedilmiştir, ((llıiı 

riy.eti mavıs zarfında tegekkül edecektir. MüdUrlyette iki Avrupalı Kaçakcııtğa 13. \I fi, 
mutebassıs dalmt olarak bulunacak, mUdürlyetln bir de rnUşavlr ile! t,~ ~~.<~~; 1{1~~~-~cıl · 
hey'eti olacaktır. Müşavir hez'eti arasıra içtima ederek yapılan ve riyasetinde toplanıııış~· r<J•~f 
yapılacak olau i;leri tetkik edecektir. men ve takibi vesaJdn 1 e ol;pıı 

Asıl faaliyet müdüriyete ve Avrupalı mütehasstılara ait olacaktır. beş ••ne zarfında ıed ~ 1CI~ 
imar müdlirllığUne Tapu vıı kadastro müdUrU Atıf Bey tayin edile- ~\~~~n~~obü~~~t~e 0~':ı';,oı~:JI 

ktı. lira~1 , r 
ce r. hir buı,;uk milyon ·~·"' 1 

Bir Banıın bakkın~a iflas kararı ~E:~:~"';::~:~~0{ ~ ~ 
Ankara, ~O ( :Ylilllyet) - Hukuk mahkemesi bugün TUrklyede 

bir kadın ıçln ilk iflas kararını vermiştir. iflasına karar verilen 
Turkuvaz otell 'llUSteclri Nimet Hrımdır. 

Hakimiyeti milliye matbaasını ziyaret 
Ankara, 20 t.\lillyct)- l\1cclis reisi ve bazı meh'uslar buglln "Hakimiyeti 

milliye. ınatbusıru ziynet etmiıler ve Avrupadan gelen en son sistem 
maklnalar. göre,ek takdlraıta bulundular, 

teahhOtte bulunması h• . et 
vckAletine ıııer.unıı 
dair kanun lıyıJıas•nl.,1ud• al

1 ,ı 
keresi yapılınışt • k ,... .:ıeoı ~·"' 
vekdleılnde ıncveut a Je •1 t~· 
müsteşarlıkla~ fevk;;.,şarl•ı' oıı' 
müdafaai mlllıy• cu bı ı o!tl 

dair kanun layıhası k• . ı 
;vleclh paıırted 
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MiLLlY F:TiN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 

atil anlaşıldı 
4teş{ f Hahkıyı 
6ldüren Rizeli 
llüseyin imiş 

1 rttn evet Galatada Mahmu
diye caddesinde cesedi bu
•n ateşçi Hattının katili 

1
11-ca yapılan tahkikat neti· 

1 
Dde Rizeli Hllaeyln oldutu 

c'~ılınıştır. 

10 
lnayette hazır bulunan Hak
ın Uç arkadaşı bu hususta 

)i ltırafatta bulunmuştur. HU· 
n cinayet akabinde bura-

' Q 11\lllet ve yahut Samsun 
·Purıarıodan birine atııyarak 
cııııeıı:etıne gittiğinden bu llı:I 
ij~~rno utny acatı Umanlara 

lın derhal lshmbula iadesi 
telgraflar çekilmiştir. -
Para yerine kurşun 
&bıkalı Çolak Hayri dUn 
lece iki arkadaşiyle beraber 

~ ltıobile binerek Ayasofyaya 
;,ıııı, orada kendisi otomobil
~' inerek evine &itmiş, fllfllr 
tı" 11nın arkadaşlarından taksi 

1~«nı isteyince llı:I ku,.un ile 
tcııımıştır. Carlhler flddetl~ 
~1Yor. 

1•bıtaca yapılan mDtemmlm 

1 kata gllre katil Rlnll Ha
q maktul Hakkının amca 

~~lcllr. Cinayette yalnı:ı ha
ltı ttoıemlf olup Kadir, Ali, 

ıı tt ve Recep lımlnde dllrt 
~daşı daha vardır. Bunlar 
ıq tvıcuftur. HUseylıa ile Hak

cq arasında bir lf meselealn· 
'tt ltavga çılı:mıtı ve vatı:•a 
tııı:' 4 arkadaşının Hakkıyı 
~~ ve Hüseynin varmuf 

anıaşılmaktadır, 

~ Ouvardan dJiıtll 
~ 1'kllyde Hacı Mahmut ma
~i\ •llesınde oturan davarcı 
h.ı biq dün çalışmakta oldutu 
~,11 anın duvarından muva-
1 vnı kaybederek yere dDş

'ıııı c başııe bellnden yara
flır. 

,1,~ıçaklı kadın 
bı1 le oturan Hanım ismin do 

~tn kadın blrpara mesele-
1~a Cd komşusu Gllllzu ile 

11ııh trcıı: koynundaki sustalı 
lırı,d Çıkarmış GUllzan kaba 

t~ yaralamıştır. 

~ istasyonda cerh 
tl1t1 

11 oıeıtrk,am Sirkeci Oanna 
n~ı, l:: Stlleyman, Hllseyla 
..,terı teın isminde uc; kişi 
~ ~ Payıaşamamalı: ynzun-
tlced:"a:ay• başlamışlardır. 
lı&ı)I llüseyln Hilmi sustalı 
:c,~1,' Süleyman ve Eteml 
ı,)ı ~;"dan yaraladıtındaıi 

Da c vermiştir. 
'ı'ııı tıka yangınlar 

'~ tvi~cı'Şada lsak efendinin 
•'' apa•n, Beyoğlunda Rıığıp 
U Ilı ~in rtınanında oturan ma
,;''da lt~ıı dairesinden, Os-

tıQ •ansız mektebinden 
QqQ Çıtını 

'llııııu 1!8a da yetişileret 
~ Ş~. 
·ı·· lt~l'ifte._ __ 

l(!& -
tet talebesinin 

a 4ıı 11 teşbbüsü tı caret 
~ ce.... tnektebl mezun-
~k "'<Yctı ~I Şanı A tni.irahhasları 

~ h~Cllr. B ·nkaraya glde
~~LOkfıtnetunıar, mezunla
tı 

1 
heler· işlerinin fktlsa

ı~~ ilı:foı •nde deruhte etme
l:ı a ve relen vezaır hak
ıt,~ llıec~cınıyetfn çıkara
'lıl 11ııt hu ııaya muavenet 
ıı ~ buıun!ıısunda teşebbü-
e, cıı llıüeCaklardır. Bütün 
'lı~tııııal'a ssesat devalrln 
~~ •l11c11kt abone olmasına 
t~~t11cıa ~~· hMürahhaslar 

• r afta kalacak-
'te,.ıı 

'"tif . lllallar için 
bir· llıudüriy · 

~tıı~ ıçıırrıaua .etı~de akdedilen 
•ı b k.a . ) erlı mallar kul
ttıiıl· . •ar Verilnıi·tır· l\1 ·ı 
1 ''' b "' · aarı 0trec~~e kararı tamime 

Ar.. Çalışacaklardır 
ldııı .. ~lkt --_:_ . 

ııı~ _llırı ı>; dersleri 
ıki ••hde ve · ı 

~~Qd.ı dersler; . n mekte olan 
· • Q lht cca nın bu seneki 

·<o, hatn rnı. ~~n devam etmek 
~. r. ' "lsan 26 

I~ . ••rşaınba .. den 30 a 
ilı ,l• k~dar gunlert •aat 14 

bırli•e .. 
t- nıurıcaat 

Spor 

Güre~ nınsa~akaları 
Cnnıa ınnu ya~ılan ınnsa

~akalano netic~ı 
Cama g(lnQ yapılan gllref 

mDsabakalanodan alınan 
neticeleri sıraslyle yazıyoruz. 
TecrQbesfz en hafif: 54 k. 

1 - Ali Rıza; kumkapu , Cahlı 
Haliç 9,80 dıldlı:ada Ali Rıza galip 

2 - Haydar; Ortaköy. Mes'ut; 
Oılı:.üdar 25 sınlyede Mes'ut galip. 

a - Nazım; Ortaköy, Rıza; Haliç 
Rıza R SO S galip. 

4 - Munı ; Hulı:öy , Yışu ı 
Kwnbpı, Y aşu k. k. 1. O. galip. 

hıtnd devre 
5 - Ali Rıza; Kumlı:.apı Mes'ur 

Üsküdar Mes'ut ı. O. galip 
6 - Haydar - Onaköy, Cahit -

Haliç. Haydar 5 30. O. Galip. 
7 - Yaşu - Kumkapu , Rıza • 

Haliç, Y aşu - 5. saniyede galip. 
8 - Muraı - Hıllç , Nazım • 

Ona lı:.öy , Nazım - 3 Dakika ğallp 
Devamı gelecek haftaya kaldı. 

Tecrübesiz en halif 58 kilo 
1 - nyu - kumkıpu, lbrabrm -

Ona köy, nyas - 1. D. gallp 
t-Nurt-Hallç Cemal-Ortaköy Cemal 
19 Dakikada gılip 

3 Cafer-Kumbpı-Muzaffcr-Or
taköy Cafer 5. D, gallp 

4 - Ali Sami: Kumkapı Hasan 
Burl-Hallç A. Sami 2,16. D. galip. 

5 - Lutfü-Kuınlı:apı-Hamlı Rlcal 
Kwııkapı H Rlca~. 30. S. galip 

6 - Selman-Haliç- Kemal-Kum
bpı Kemal 2,20 D. galip 

7 - Muzaffer: Kumkapı - Süreyya 
Ortaköy. Muzaffer: KumkapL 11 
saniyede galip. 

8 - Nuri; Haliç - Jbrahlmı Or
taköy - NurL 5,45 D. galip 

9 - llyas; Kumkapı - Cemal. 
Ortaköy. nyas. 20 O. sayı hesabile 
pallp. 

10 - Muzaffer Ortaköy - Hasan 
Basri. Haliç. Muzaffer, Ortaköy 3,30 
D. galip. 

11 - Cafer; Kumkapı - A. Sami 
Kumkapt. Cafer 3,10 O. gallp. 

12- Luıfü; Kumkıpı, Selman 
Haliç Selman 2. D. galip. 

13- H. Rical; kumkapı, Muzaf
fer, Kumkapı H Ricaı 1,10 O. galip 

14- Kemal; K. K. Süreyya O, 
K. K~mal 10,IO O. calip. 

Tecrübesiz hafif 68 kil 
l - Rüştü; Haliç, A.laettln; k.k. 

R ~ili 5,25 D. galip 
'il - Ahmeı; K.k. Ziver Süley

manlye Ziver 1,20 D. galip 
3 - Abbas - Beşikıaş, Rilştil-H. 

Rüştü - 3,20 D. galip 
4 - Altettln - K.K., Ahmet -

K.K. Altetdn - ı<.K. 2,4~. O. gııllp 

Tecrllbealz yan orta 
67,5 kilo 

1 - Yusuf Kenan- K.K. Neblhl-
H. Neblhl - il, 20. S. galip 

2 - Tevili<- K.K, Yusuf Kenan
K.K. Tevfik 4. O. galip 

3 - Tevfik. K. K. - Nebih! : H 
Tevfik 1 5. S, gı lip 

Tecrübesiz orta 
75 Kilo 

ı - Şahap. H. Hüseyin. Beşik
~ Hilseyin B. 4,10 D. galip 

Tecrübesiz ağır 
ı - Osman. ll0$iktaş - Ahmet 

Asker Ahmet. 8. D. galip. 
Tecrübeliler: 
En hafif 58 kilo 

1 - Talip; Üsküdar, Ahmet; H. 
Ahmet 4,20 D. galip. 

2 - Bur; ıan; H. Nihat; Üskildu 
Burhan 6 O. galip 

3 - Burhan; Haliç, Talip Os. 
Burhan; H. 4,80 D. galip 

4 - Nibaı; Os. Ahmet; H Ni
hat hastalandığından Ahmet hükmen 
galip addedildi. 

Final 
En hafif 

5 - Ahmet; H. Burhan; H 
Ahmeı 4 D. galip gelerek birinci 

oldu. 
Hafif: 
62; kilo; 

1 - Vefik. k. k. 
Ragıp. 0. 
Velik. 20 O. galip 
2 - 8. Kemal; O. K. • Y. Kenan; 

K. K. 
ll. Kemal 2 O. galip 
3 - Süleym•n; H. • Ragıp. O. 
Süleyman mevcut olmadığından 

Ragıp. Ü. hükmen galip geldi. 
4 - Vefik - K.K. Y. Kemal -

K.K. Vefik- K.K. 2. D. galip. 
Yarı vasat 

67.5 kilo 
ı - Saim - K.K. Yusuf - A. S. 

Emanette 

Elektrik 
Tarifeden buglin 
onpara tenzili 
muhtemeldir 

E J,.krfk tarife komisyonu dlln 
topl•nnuş hesaplar tetkik 

edllm~tlr. Y ann fiatlar tespit 
edilecektir. Tarifenin l O para 
kadar tenzili muhtemel görül
mektedir. 
Emanetin borcu 11 milyon 

liradır 

E menetle istikraz hamilleri 
arasında hazırlanan iti!A!na· 

me mulbin'\ Emanet 30 sene 
zarfında l 7 ,000,000 lira borç 
ödemiştir. 

Bütün noktalar üzerinde lti!Af 
hasıl olmuştur. Y alruz toplanacak 
paranın hangi bankaya yaonla
cağı meselesi henüz halledilme
miştir. Hamiller paranın Osmanlı 
bankasına ysorılmasını kupou
lann oraca tesviyesini istiyorlar. 

ÇiJplerden gübre istihsali 

S 
olı.ak ve evlerden toplanan 
çöplerin denize dökülmeye

rek bunlardan gübre yapılmak 
suretile istifade edilmesi için 
meclisi Vi!Ayet Şehremaneti nez
dinde teşebbüste bulumuştur. 

Emanet bu fikri muslp gör
müş ve çöplerden yüzde kaç 
derecesinde gübre istihsal edile
ce~ni tetkıke başlanmışor. 

Emanet heyell geliyor 
Beynelmilel şehirler ittihadı 

ktıngrasmda hazır bulun
mak üzre Sevile giden Emanet 
heyeti Berllnde bulunmaktadır. 

/ı.y başı şehrimize avd~t edecektir. 
Hava gazi tarifesinin 

tespitinde mühim bir nokta 

Şehremanetine verilen ma!O
mata göre hava gazı şirket

leri kullandıkları kömürün tonu
nu 28-30 liraya almakta ve bun
ların gazını istihsal ettikten sonra 
kokun tonunu 33 liraya satmakta
dırlar. Emanet bu farkın tarifeye 
dahil edillp cdllmedi~ni tetkik 
etmektedir. Şayet edilmedi~ anla
şılırsa dahil ettirilecektir. Bu tak
dirde fiatların biraz tenzili icap 
edecektir. ------Karadenlzde bahrt kazalar 
olmasından korkuluyor 

Son hmnalarda Karadenlzden mı
h'ımat olmamasına rağmen epeyce 

kazalu oldugu zannolunmaktadır. 

Akçe şehir ve clvanndaltl sahll
len: keresıe ve gaz sandıklan kül
liyetli miktarda düşmilştür. Bundan 
da fırtınalar esnasında Karadenizde 
batan veya hamulesinl atan gemller 
btılundugu istihraç edilmektedir, 

Kurak mınlakaga yeni 
tohumluk giJnderllecek 

Hil!li Ahmer cemiveti kuraklık 
mıntkka için 1,600,000 kilo 

bul';day mubayaa etmişti. Cemiyetin 
lstaubul şubesi merkezi umumiden 
aldığı bir emirle 600,000 kilo daha 
bugdıy mubayaa edecektir. Bu buğ
daylar Konya ve civarında çiftçilere 
tevzi edilecektir. 

Kaçak kAat bulunda 

Evelki gece Rüsumat muhaza me
murları tarafından Kuruçeşmede 

9000 defter kaçak cıgara kbdı ya
kalanmışnr. 

Saim 1. D. galip . 
2 - Saim - K.K. Salih - O 
Salih mevcııı olmadığından Saim 

hükmen galip geldi ve bu sınıfın 

birincisi oldu. 
Vasat 
75. kilo 

Hallı - H. - Haydar - O. Halit-
13,30 O. galip gelerek bu sınıfın 
birincisi oldu. 

Ağır 
Cemal: H. Faik. H. Faik. H 12. 

D. galip geldi ve bu llntfın birincisi 
oldu. 

Saat 8 de müsabakalara niha
yet verildi . 

Geleçek Cuma gtinö yine aynı 

salonda ve saat birde mUsabakalara 
devam edileceklir. 

Dünkü dereceler şunludırı 

1 Haliç 
2 Kumkapı 
3 Ortaköy 
4 Üsküdu. 

Adliyede 

Mektepli katil 
Fikretin kaç yaşında 

olduğu henüz 
belli değil •.• 

Vedia Hanımı öldüren Feyzlati 
lisesi talebesinden F'ıkretin 

muhakemesine dün öğleden evel 
/ı.ğırcezada devam olundıL 

Vedianın ablası Talia Hanım 
blr daha şahit olarak dinlendi 
Dedi ki: 

•- Fikret kapıya geloılştl. 

Elindeki bıçağı göstererek: 
- Bunu Bursadan senin için 

aldım. Bana varmazsan seni bu
nunla :ildüreceğlm ! 

Diyordu . Vedia içeri kaçu . 
Ben de şu sözleri söy !edim: Eger 
böyle bir evlenmek fikriniz varsa 
Vediayı annemden isteyiniz, bu 
gibi sözler size yakışmaz! 

Cinayete şahit olan, Vedia 
hanımın 13 yaşındaki kiiçlik 
hemşiresi de dedi ki: 

" - Maden suyu ıılmağa ~
diyorduk. Önümüze çıko. Bana 
• seninle alAkaın yok karışma! ,, 
dedi. Ablama bıçağını saplamağa 
başladL Korktum ve haber ver
mek üzre kaçom.,, 

Cinayeti gören bir hanım da: 
- Bıçağı saplıyor, yere yu

varlayordu. Kız ayağa kalkıp 

kaçmak istedikçe bir daha sap
layıp yuvarlayordu; dedi 

Şahit olarak dinlenen iki Polis 
memuru katilin vakayı müteakıp 
ltirafatra bulunduğunu söylediler. 

Bursadan katilin yaşı sorul
muştu, bu lstiUma henüz cevap 
gelmediğinden muhakeme başka 
bir güne bırakıldı. 

Vlktorya H. ile Nazif 

Tuluat sahnesinden Viktorya 
H. mı yedi yerinden vuran, 

Vikt\)ryıı. H. ın annesini ve hüyilk 
annesini öldüren tramboncu Nazif 
Tıbbı adliye gönderilmiş ve mü
şahede alona alınmışor. 

Nazif bir müddet eve) omar
haneye girip çıkmışor. Viktorya 
hanıma gelince, ifadesinde Nazill 
haklı göstermekte, ölenlerin an
nesi ve büyük annesi olmadığını 
kendisinin musevl olduğunu söy
lemekte ve pek ziyade sevdiği 

Nazilin deliliğinden bahsetmek
tedir. 

Ana katili oğul 
C ıvar köyleden birtnde annesi 

Fatma Hanımı parasına tama
an balta ile öldüren Rizeli Ah
medin muhakemesine dün lı.ğır

cezada başlanmtşor. Maznun mu
hakemede tuhaf nıhaf sözlerle 
cürmünü inkar etmiş, bir aralık ta 
reise: 

- Onu baş kalan öldürdü. Ben 
anamı sizden isterim! demiştir. 

Dünkü celsede bazı şahitler din
lenmiştir. Gelmeyen şahitlerin 

celbi için muhakeme başka bir 
giine bırakılmışur. 

Kadriye H. tahklkah 

Kadriye H. tahkikao devam 
etmektedir. Diin de Kadriye 

H. ın zevci Faik bey isticvap 
olunmuştur. 

Agırcezada yannkl 
muhakemeler 

casusliıkla maznun Kasımın 
muhakemesine yarın öğleden 

eve! devam olunacakor. 
Lamia hanımın doğum esna 

sında ölümüne sebep olmakla 
maznun doktorların muhakemesi 
de yarın yapılacaktır. 

Harem al!asının parası 

Sakit hanedından müteveffa Yusuf 
izzettin efendinin harem ağası 

Beşir Fuat ağa ölür. Veresesi yoktur. 
200 bin lira kadar para ve emlAkl 
kalmışnr. Sadettin isminde cllğer bir 
harem ağası ş~hiıler bularak mahke
ye müracaat eder ve Beşir Fuat 
ağanın kard~ı o ldıı ğu na dair 
bir veraset ll!mı alır. Halbuki 
Beşir ağadan kalan para kanunu me
deni mucibince b&Zineye kalması 
ltzımdır~ 

l lük/ımetçe Sadettin ağa aleyhine 
dava acılmışuı. 

Müteferrik H. 

Bir tamim 
Milli mücadeleye 
iştirak etmiyen 

HnsJaJa i~racat 
1 Vilayette 

Hayvanat için 
ldiç ameliyesi 1 ma-

TacirlBfİil ~ikaıet ve nıela- yısta başlıy r. Da-
memurlar 1 lilı' y ı, Al \ b'ld' '\ k mızlıklar da 

Milll mücadeleye ittirik et- l eıa e e ı uırı ece_ ayrılacaktır 
miyen memurlar hakkındaki 
854 numaralı kanunun «4» ün
cü madesinin tefsiri hakkındaki 
talep gayrı varit görülmüt ve 
keyfiyetten vilayetlere malu
mat verilmiıtir. Bu bapta gelen 
maliimata nazaren, her ne se
bep ve suretle olursa olsun, az
ledilmiş olan bir memurun, her 
hangi bir memuriyete tayini, 
iptidaen tayin mahiyetindedir. 
T emadii vazife, tahvili memuri
yet mahiyetini hıtiz değildir. Ah 
kimı kanuniye, keyfiyeti bu su
retle tasrih etmittir. Binaen a
leyh, mazul bir memur, bu ka
nunun mezkur maddesine~ mu
harrer manatıkta vazife kabul 
etmişse, mezkur maddeye müta
allik 105 numaralı tefsirdeki hü 
krne tabi olamaz. 

ŞUBELER AÇIYOR 
Türkiye iş bankasının lzmir 

iktisadi mıntakaAında küşadına 
karar verdiği §Ubelerin istihza
ratı ikmal edilmek üzeredir. 
Bergama ıubeainin küşat resmi 
bir Mayıs Çarıanba günü icra 
olunacaktır. Bergama ıubesi mü 
dür vekaletine Hurşit Ahmet 
muhaııebeciliğine Cahit izzet ve 
veznedarlığına Rifat Ali beyler 
tayia edilmişlerdir. Nazilli şu
besi için de istihzaratta bulun
mak üzere lzmir §Ubesinin vez
neler amiri Ahmet bey Nazilli
ye gönderilmiştir. Bu ıubenin 
de küşat merasimi Haziran içe
risinde yapılabilecektir. Berga
ma, Nazilli tubelerin küşadını 
Mila_a ve Odemiı §Ubelerinin a
çılması takip edecektir. Bu şe
kilde it bankasının lzmir şube
si geniş bir mıntaka müdürlüğü 
haline inlalip eyleyecektir. 

ZELZELE 
Bayındırda saat 13,20 de bir

birini müteakip iki zelzele ol
muştur. Gürültülü ve şiddetlice 
olan zelzele ahaliyi telaşa dü
şürmüştür. 

Tarife Jwmbyonu 
yangın ve hayat sigorta tari-

felerini hazırlayan komisyon 
azaları dün akşamki trenle Anka
raya hareket etmi~lerdir. Komis
yon lkosat vekA!etile temas 
ederek bu tarifelerin kat'! şeklini 
tespit eyleyecektir. 

Frengi ile mücadele 
Sıhhiye vekA!eti Anadoluda 

frengi ile şiddetli bir mü
cadele başlamış Gureba hastaha
nesinde bir kurs açmağa karar 
vermiştir. Kursa şimdilik 15 
doktor iştirak etmiştir. 

Kurs alo ay sürecek ve bura
dan ihtisas vesikası alan doktor
lar Anadolu frrn~i mücadele 
mıntakaları~da istihdam edilecek
lerdir. Doktorlar kursa devam 
ettikçe 80 lira ve vazifeye baş
ladıktan sonra 250 lira aylık 
alacııklardır. 

ita/yan tayyareleri 
yakında Balkanlarda bir ceve!An 

yapacak olan 35 tayyareden 
mlirekkep bir ltalyan filosunun 
şehrimh i ziyaret etmesi muhte
meldir. 

Hüg telgraf makineleri 

A vrupadan sehrimize muhtelif 
telgrafhanelerde kullanıl

mak üzre 18 tane Hüg telgraf 
makineleri getirilmiştir. 

Gülhane müsameresi 
21-4-29 Puar günil saat 16,30 

da Gülbınenin dokuzuncu müsaıne
rei ubbiyesi icra edileceğinden arzu 
buyuran etibba Beylerin teşrillerl rica 
olunur. 
Fransız maslahatgüzarı 

Fransı~ sefareti ınaslahatgüzan M. 
Broıer, mezunen Parlse gitmistir. 
Papanın mümessili Monsayör 

Rot& dün llanciye Memuru Hakkı 
Beyi ziyaret etmiştir. 

Mehmet Sıpaho bey 
Sabık Yugoslavya kabineaı ziraat 

nazırı Mehmet Sıpaho bey bugiin 
Belgrattan şehrimize gelecektir. U
mumi harptan sonra muhtelif kabi
nelerde nazırlık vazifesini gören 
Mehmet Sıpaho bey Bosnaheraek 
müslümanları reisi idi. 

Bu teşkilatta kların mecliıi fe•
hinden sonra, diğer firkalar gibi da
ğıdılınıştır. 

I stanbul ticaret odası, Rus. 
yaya yapılan ihracat hal• 

kındakl şlkAyetlerl ııazarı 
dikkate alarak alakadarları 
odaya davet etmlşttr. ticaret 
odasında teşkfl olunan komis
yon, bu hususta IAzımgelen 
tedbirleri tespit etmiş olup 
rapor halinde bugün lktısat 
veklletıne blldlrllmlştfr. ta
clrlerlmlzln Rusyada maruz 
kaldıklan milşkülltın izale
si, Rusyada tabi tutuldukla
rı bazı ağır vergilerin kal
dırılmıası, gerek nakliyat ve 
gerek! emtia bedellerinin 
istifasında teshllat temini 

raporda mevzuubahsedllmek
tedlr. 

Bunların yapılması için 
(Türk- Rus) ticaret mukave
lesinde bazı tadilat icrası 

zaruri görülmektedir. 
Uman şirketi hey'etl 

bugün toplanlgor 
Liman şirketi müdürü Hamdi 

bey, şirker işleri hakkındaki 
şikayetlerin antrepo bubranıncan 
ileri geldiğini, vapurlara verilen 
ihrakıye meselesinde şirketin 

müşkülat çıkarmadığını söyle-
miştir: 

Liman şirketi hey'etl umuml
yesl bugün on beşte toplanacak, 
şirketin imtiyaz mukaveksinde 
mühim tadımı yapacaktır. Dalgıç

lık işleri şirkett~n ayrılacak ve 
şirketin tevzi ettiği kmettü yüzde 
on beşten yüzde dokuıa indiri
lecektir. 

Yeni antrepolar açılıyor 
son günlerde ith3laun artması 

üzerine rıhtım şirketi l laliçte 
yeni bina tedarikine mecbur ol
muş, Ayvansaray ve Fener depo
larını antrepo olarak kullanmağa 
karar vermiştir. 

Tütün lAyıhası 

Dün tütün inhisar idaresi mec
lisi vekAletin. cmrile hazır

lamakta oldugu tütün lAyıhasını 
bitirmiştir. 

Bunun lhzıırao hir haftaya 
kadar bitecek ve Behçet bey ka
nunu ve )eni butceyl Arık.araya 

götürecektir. 

Topane Ferd tesisatı 

Topane anbarlarını otomobil 
ve tayyare montaj fabri

kası yapacak Fort mliessesesinin 
müracaao üzerine bu yerlerdeki 
tüccar eşyası mayıs lptıdasına 

kadar boşal olacaktır. 
l\1ayıs zarfında fabrika tesisatı 

Amerikadan hazır olarak getiri
lecek ve bunların koyulması için 
anbarlarda tadilAt yapılacaktır. 
Fabrikaya (3,000) amele alına
cak ve senede (50,000) otomo
pil kurulscakor. 

Yerli kiJmürü ve şirket 

Ecn~bi kömürü :ılan şirketihay
nyeye Hükfımet tarahndan 

ihtaratta bulunulması takarrür et
miştir. 

Şirketihayrlye daha uzun ol
duğu ve yerli Kömür tedarikin
de müşkiUta uğradıjtı için ec
nebi kömürü ıı.ldığııu iddia et
mektedir. 

lngiliz liasmın hali 
Dün Borsada lngiliz lirası 

( 989,25) te açılmış ve990,50 
Jcuruşa kadar yükselmiştir. Niha
yet 989 kuruşta kapanmıştır. 

istikrazı dahili üzerine hiç mua
mele olmamı~nr. Düyunu mü
vahhada (205,30) dan, alon 
839,50 kuruştan saulmıştır. 

Fabrika açmak teşebbüs3 
yugoslavyada bir kurdele ve fabri

kası, lstınbul Ticaret odasın& 

müracaat ederek şehrimizde bir fabri
ka açmak için teşebbüste bulunmuştur. 

Hayvanları ıslah kanununun 
diğer maddelerlnln de tat

bikatına başlanmıştır. Vilayet 
Baytar mlldlrlyetl bu hususta 
ııu.arattıı bulunuyor. 

ldiç yapılacak 

Bu cllmledeıt olarak koçlar 
ldlç yapılacaktır • Bu 

ameliyeyi koyan sahiplerinin 
yaptırması mecburldlr.ldlç ame
liyesi baytar memurlan tarafın. 
dan parasız olarak: ya~ılacaktır. 
ldlç ameliyesi buğalara da t•t· 
bile olunacaktır. Koç ve buğa
lardan damızlığa yarayanlan 
Baytar memurları ayıracakaladır. 

ldlç ameliyesi için Avrupa
dan yeni malı:lneler getlrilmiftlr. 

Çiftleştirme anwliyesi 

Baytar mUdOriyetlne alt <'a
mızlıkllr ile de çlflleştlrn e 

ameliyesi yapılacaktır. Geru , 
ldlç ve gerek çiftleştirme ameli· 
yeslne ı Mayısta lıaşlanacaktır. 

AŞI YAPILIYOR 

Baytar Mlldllrlyetl tarafından 
hayvanlara Şarbon ve dlteı 

muhtelif aplar tatbik olunuyor. 

At yarışları 

Vllayetlmlzde at yanşlan 26 
Temmuz da başlıyacak, altı 

haftada altı yanş yapılacak ve 
30 Ağustosta bitecektir, Yarı~

larda kazananlara 13,500 ilr• 
mükafat verilecektir. 

lskhı ve temlik 

M übadil, gayri mObadll, mu
hacır ve saire kanunlanna 

Tahs!s olunan gayri menkul em
valin Tapuya raptına dair 28 
Mayıs 1928 tarih ve 1331 numa
rr.tı kanuna Mllzeyycl kanun 
dün Vilayete blldirilm ştlr. Ka
nuna göre: 

13 Mart 1926 tarihi! kanunun 
neşrinden evci harlkezcde ve 
mülteci sıfatlle kanunt istihkak• 
!arına binaen mübadeleye tabi 
eşhastan metrQlı: evlere resmen 
iskanı yapılmış olanlardan htl
kOmetçe 30 mayıs 1928 tarihine 
kadar mlltegayylp eşha' a alt 
evlere aakledller..ı·ıe tefviz mu
amelesi icra edı:-0.ş ve edilmek 
Uzre bulunmu' olanların işgal 
etmekte bulundukları binalar 
borçlanma kanuna mnclblnce 
kendilerine temllk olunur. 

Çocuk bayramı 
O gün neler yapılacak 

23 Nisanda batlayacak olan 
çocuk haftası için lizım gelen 
tertibat ahnmııtır. Bugün bü
tün mektepler tatil olacak ve 
çocuklar nüı~yişler yapacaklar 
dır, 23 Nisan günü Parkta Kol
ordu muzikası, Beyazıtta Bah
riyemuzıkası, 24 Nisanda Fa
tihte Şehir muzikası, çalacaktır. 
25 Nisanda Türk hanımlan ve 
sefaret erkim T akaim bağçesin 
de toplanacaklardır. Çocuk haf
tası zarfında çocukların sinema
lara meccanen girmeleri, mec
canen vesaiti nakliyeden istifa
de etmeleri temin edilecektir. 

Çocuk haftasında cemiyete 
167,000 aza temin edileceği tah
min edilmektedir. 

Bu hafta zarfında T akaimde 
ve Fatihte muhtaç çocuklara el
bise, oyuncak ve saire tevzi e
dilecektir. 

Çocuk haftası zarfında Türk 
ocağında da bir çocuk balosu 
ve müsamere verilecektir. 

Telsiz telefonla da bayram 
akşamlan konferanslar verile
cektir. 

Ortaköy heyelanı 
inhisar tütün deposu 

tahliye edildi 
Bir kaç hafta evet Orta 

köyde Ferlye sarayları sahi
linde bir mevzii heyelan 
olmuştu. 

!nhlsar idaresi sahilde 
kendine alt depoyu tahliye 
etmiştir. Binası iki mühen
dis tarafından tetkik edil
mektedir: Eğer tamiri kabil
se bina tamir edilecektir. 

Caddedeki eksper mek
tebi tahliye edilmemiştir. 
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BUGÜNKÜ HAVA sıfatile hazır bulundum. Miting mun 

Düu en fazla hararcı 8; en 
07. O dereccydı. Bugün hamının 
açık ve ruzgir mütehavvil olmacı 

muhtemeldir 

FELEk 
Tramunylarda tutamak/ 
Bir arkadaşım nazarı dik

katimi celbetti. ikinci mevki 
tramı•ay arabalarında ayakta 
durarı yolcuların tutunmalarına 

mahsus kayış tutamaklar yok. 
Sebebini araştırıyorduk, riife
/; adan biri müşkülümüzO 

lıalletfi. 

- Ayol, o kayışlar yolcu
ların sarsıntı esnasında düş

memeleri içindir, bizim gibi 
ikinciye binenler ise zaten düş
müş adamlardır, bir daha düş
mekten yılmazlar. 

Öküz fırtınası 
Eski tertip takvimlere göre 

şu bir kaç gıindıir bizı kasıp 

kavuran soğukların adı •öküz 
Jirtınası • imiş. Zaten onun şu 
münasebetsiz gelişinden bir 
'ıayvan çeşnisi vardı • Bcna 
:::annederim atik nııineccim 
lisanında • Sittei sevir • derler; 
ilrzm ~ Sevir • yani • ökıiz • 
burcuna girmesini mıifeakip 

cstigi için ona bu ismi ver
mişler. Hatırıma 1;eldi. Eski 
sofulardan biri şeker bayramı
'11/1 ikisinden itibaren ~ Sittei 
.';ı'n•ııa/ " yanı şerval ayının 
altı f!ı/nünde oruç tutmaya 
başlamış . uşağına da, eg-er 
'ıayrarııda ziyaretçi gelirse "Sit-
tci ŞeVl'al n tultuf1u için uyku
da oldııJiıınu söylemesini tenbih 
lfnıiş. Fifıoaki bir ahbabı gel
miş ve beyi sormuş, uşak cevap 
ı·crirken " Sittei Şevval " diye
ccJ!i yerde unutarak: 

- Efendim I Bey/endi, "Sit
td Sevir ., tuttuğu için ııyııyorl 
Demiş ı·e ziyaretçiden : 

Seni de onun için mi 
tutuyor? cevabını almış, şüphe 
ıok ki onun ne demek istedi
gini anlamamış. 

Horoz ve Tavuk t 
4.flalıım / dalıa neler iförecegiz ?/ 
Fransız ulemasından bir zat 
uzun mesai neticesinde horozu 
tm•uk ve tavuiju horoz yapma
ya mu ·affak olmuş. Rivayete 
nazaran yakında bu ameliyatı 

memeli hayı•anlara da tatbik 
cıleceknıiş. 

Şu lıaı•adise lıiç bir şey i!dve 
etmeyeceğim ! Siz, düşlinıin ve 
işin tuhaflığını tasawur edin I 
Meseld yirmi sene ev bark 
olduktan sonra cinslerini de
ğiştirmeye kalkan bir çiftin 
lıalini!. 

FELEK 
·MJl!fyet .. in edebltefrlka11 3S 

tazam bir surette cereyan etti; klir
siJye çıkan hatiplerin heycanlı .ve sa 
mimi sözleri kanaau vicdaniye ge· 
tirdi; Karamürsel, Hereke, Feshane, 
Bursa fabrikalarının muhtelif ku
maşları, her kese memleket mamula
tı hakkında bir fikir verdi; fakat .... 
bu milli, iktisadi ve her halde bedi
iyata riayet edilmesi lazım gelen 
harekette, kadın gözü ve kadın sözu 
eksikti. Bilem mitingi idare eden 
talebe birliği bu noksanın farkına 

vardı mı? 

Bir insan malmm sürümünü arzu 
ederse, evvela o mala, itina edere!<, 
bir şekli mahsus verir; gelişi glizel 
onu oraya buraya atmaz. Sonra in
celeşen zevkleri nazarı itibare ala
rak. renklerin imtizacını dilşiinür, 
cinslerin nev'ini gözden kaçırmaz 
V( hey'eti mecmuasından cazip bir 
şey vlicuda getirir. Bu da itiraf et· 
meli ki erkekten ziyade kadın işidir. 
İşte misali: Madam Pegofun ufak 
bir san'at müzesini andıran küçük 
camekanı.Sonra dükkanlarda tccrü· 
besiz ellere tevdi edildiği için, mern
kketimizin emsalsiz ipeklilerini goz 
zevkini isyana sevkedecek surette 
tertibi yazık değil mi? Halbuki bir 
az himmetle, işe kadm gözü karışsa 
neler olmazdı? 

İşte miting meşherinde de ayni 
noksan vardı. Bir az erken davrana
rak, salona yarım saat eve! dahil ol
muştum. İki bey, bir karış toz kap
lamrs masalıır üzerinde, acemi zevh.· 
lcr ve beceriksiz ellerle, Herekenin 
o güzel döşemelik kumaşlarını hır· 

palayıp duruyorlar, Mahmut Paşa 

i~portaları vaziyetinde onları bir bi
rinin üstüne yığıyorlardı. Orada bir, 
yardım maksadile çağrılan salonun 
odacısı, keyfine hoşgelen tarzda, 
mavili kırmızılı ipeklileri sağa sola 
çeki§tiriyordu. Yarabbi, diyordum, 
bu aczimizi kimse görmesin! Talebe 
birliği meşherini tanzim ettirmek 
için odacıdan bile muavenet bekli~ 

yordu da, bu işin asıl ehli olan türk 
kadınını düşünemiyordu! Talebe bir 
liğinin kadın azaları, Darülfünun 
münevver genç kızları, nerede. Fa
kat bu manzara karşısında kadınlık 
namma hicap duymazmısınız? Mi· 
ting salonunu dolduran kağıt süp
rüntülerine kibrit çöplerine, cıgara 

artıklarına, sıraları kaplayan tozlara 
lütfen bir göz gezdiriniz! 

Fakat noksan yalnu bundan iba
ret değildir. Davetliler grup halinde 
gelirken, gözlerim· hep kadınlarda 
idi. Evet, bu mitingde kadınlarımız 
da hazır bulundu, fakat hep arka sı· 
ralara çekilerek dağıldılar. Hiç biri 
söz almadı. Hiç biri tezini müdafaa 
etmedi. Yalnız dinlediler ve alkışla
ıa iştirak etiler. İşte bu kadar. Niçin 
talebe birliğinin kadın azaları, bu 
mitinge filen karısmadılar? Niçin 
noktai nazarlarını izah etmediler? 
Burası tam kadın muhiti idi, kadının 
söz alacağı yerdi. Her kes bilir ki, 
ötedenberi tezgah başında oturan 
kadındır. İplik büken, bez dokuyan, 
dikiş diken, göz nuru döken, emek 
sarfeden hep kadındır. Şimdi de fab 
ri kalarda makine başında çalışın 

yine odur. O halde kadın bu miting 
cie neden menfi bir vaziyette kaldı? 

Köy hekimi 

Garip bir macera 
Benim sevdiğim şey nedir bilir 1 teyenler için; Eşyalarımız kayboldu, 

misinizY Hayır, seyh•at etmek değil kadın da yanimdan ayrıldı. 
gitmek. Ben gltmeği severim. Yalnız Halbuki işin doğrusunu Mace· 
bir tuhaflığım vardır; Gitmek arzu· S 
suna. gidemeyeceğim zamanlar ka- rarun uydurma oldu~udur... ırf 
pılınm. Gözümün önüne gar, trenler, eşe dosta anlatmak için böyle bir 
eşyalar yolcular gelir. macera uydurdum ve o kadar çok 

Faht gidecek oldum mu, bütün anlattım ki, nihayet kendim de inan. 
bu şeyler bir hcyülA şekline girer, dım. Hatta bu maceraya belki de 
gitmenin külfeti ruhuma kasavet ve- benim kadar kim;c inanmamıştır-
rir. Vagona girer girmez mnzili mak- Filvaki Salzbgrd•,= güzel bir h· Veznedar - Beyefendi, tan1an1 üç ay va· 
.uduma erişmek isterim. dınla büfeı e gidip çay içmek ama ' bu 1 v } B k k d 

Varır varmazda, avdet etmek ar- Galatada Mahn1tı· ay ıgın1ı a anuyoruın. a sanıza ' asa ~ 
k 1 B. k d d kadar, Sonra gene vagonumuza girdik 

zusuna apıınm. ır ere •av eı kuruş ufaklıktan başka bir şey kalmadı. ettim ml, ğene gitmek isterim. ve Vh-anaya kadar güzel güzel diye caddesi üzerinde 
Seyahatıan nefret ettiğim ha.ide, gittik. Nakleden K h · b' ff d' t l k 

ğitmek arzusuna koyulduğumun se- SELAM/ iZZET bir ceset bulunmuştu. asa sa ı ı~ - b'adı uzun e me gı e ece 
bebl, seyahatta bir gönül macerası maaşını (50) ıra ır en artırıyorum 
geçirmek ihtimalini düşünmemdir. Cesedin üzerinde dört 
Ama seyahat ettiğim zaman pek Serbest sütün s t t NASIL GOMERLE~ 
nadir oıarak böyıe bir m•cer•ı-• ya-ra vardır. Koynun- a an sa ana 
tesadüf aderiın. Yerli malını koruvahm da ıoo kuruş para çık- lran derebeylik usulü ile idare 

Bir tanesini anlatayım .. 
* * * Yerli mallarımızı korumak için mıştı. Katilin kin1 ol- edildiği devirde eski Osmanlı 

Tiroldan Viyana ya gidiyordum. yapılan tezahüratı gazetelerde okur- d . h l l paşalarından biri lrandan yeni 
Snlzburgda, vagondaki bir kadınla ken her Türk gibi ben de kalbimde uğu nı ayet an aşı - dönen bir zatten lranın mülkiye 

~~~:~ku~~u~til:~/~~:cksa~~~~ ~'. bir sürür şahikasının yükseldiğini dı, nerdeyse yakalana- tcşkilAtı hakkında mahimat iste· 
dik, büfeye girdik. duydum. Ve iJüyiik bir sevinçle kar- cak. Adet er geç yeri- rniş. o zat demi~ki: 

Her ıauf aydınlıktı, ama kimse- .~ıladım. Zira bunun himayesi demek - Efendim, pek acayip tcş· 
!er voktu. Koca garda in cin top Türklüğü ve Türk mil/etinin iktisa- ni buluyor vesselan1! k 1 1 
•".·niıvordu. ı at arı Yar. Bütün memuriyetler 
• ' d: varlığını yükseltnıeğe yegane am- S k kt k o zaman hatamı anladım. Hat il olacak rnübim bir inkı/{iptir. lkti· 0 8 8 Umar haraç .mezat satılır. Umuınt vali-

boyunda, on tane tiren yan yana ilkleri Şah s~tar, Valilikler, muta-
dizilmişti. ı Ianglsi bizim trcnimlzdi? sadiyat medeniyetin esasıdır. Filb· 

Lokomotife kadar gidip geldik. hakika öyledir. Çünkü bir milletin sarrrflıklan satar, mutasarrıflıklar 
Fakt bu hiç bir işe yaramadı... efradı harice karşı mevcudiye knymakamlıldarı satar, kayma-

Bunun üzerine kadın trenimizi trni gösterebilmek için refa/ı ve saıı· kamlar nahiye müdürlüklerini 
ka.\betti"iml anlaymau ağlamaya baş· 
ladı. • dete kavuşması lilzırnıdır. Refah ve satar, böylece bir alış veriştir 

Uir çare vardL o da vagonlardan saadet ise mil/i iktisadiyatın pek ta· gider. Paşa merak etmiş: 
lıı. ·ne gır· ip ,-olculardon birine bu· bı·ı· bı-r neticesidir. Binaenaleyh bil' 

rı • . Hepsi alflmeratlbilıirn , 
lunduğu trtnln nereye gittig-inl sor- milletin varlığı iktisadi hayatının 
mak.-- yükselmesi ile kabildir. Şu lıalde ik kendinden küçük memuriyetleri 

Ama uyuyan bir yolcuyu uyan- satıyor demek. ı·aınız küçük me-
Jırmak kabil değildir. tısadi mevcudiyetimizi tanzim ve 

Uyanık bir Almana söz anlatıl· temin edebilecek bu teşebbüs şayam murlara satacak bir şey kalmıyor 
ınaz, nerde kaldı ki uyuyan bir takdir v; genç müteşebbis/eri de te- Mesela nahiye müdürleri ne bu-
Almandan ma!Qmat istemek... brike şayandır. lup ra neyi satacaklar? 

Köylünün biri diğeı 
köylüye misafirliğe git' 
mek zamanı sofra kunı 
çorbadan sonra ortayı 

sahan dolma geldi. Ev ı 
bi biraz cimridir. Misal 
dolmay ıikişer ikişer at 
dığmı görünce dayanar 

- Ağa demiş, sizin 1 
de ölüleri ikişer ikişer 
gömerler? 

_ Oteki köylü işin far 
vararak ağzına iki dolırı 
ha attıktan sonra: 

- Olü büyük olursı 
rer, fakat böyle küçük 
sa ikişer ikişer gömerle 

BU DAHA MÜHİJll Kadın artık hüngür hüngür ağlı- Bu mi/11 cereyanı idame ctirebi!- (,.) ki 
yor, vagonda kalan elmalarını, kürk· te · cevap vermiş: Polis merkezine telı 
!erini, eşyalannı sayıp döküyordu.. mck için şu suretle lıareket edilmesi ' - Onlar dıı memleketin ana-

B bik·' enı·n sonu aıılattı"'m liizımdır. Ancak bu ciheti izah etme- çinde müracaat eden bi u "Y • ' b. • S 1 l ] ] sını satıyorlar c1cndim. 
kimselere göre değişi•. Gönül me· den şunıı ilave c~meyi zarur1 görii- O <a { ı:umarcı arı yatro artisti ağhyara 
raklıları için. o geceyi, bir otelde, yorum.Nazarı dilı:katımıccllbeden§ey • d ld G r lı 
kadınla berabar geçirdim. hasılatı Türkocakları merkezi umu- yıne nıey an a 1• a- H DDET! maı mahfazasının ça 

Avrupada, her şeyin çok mun· mı binası için sar/edilmek iizre ter- latada yüksek kaldı- Kadın - Allah kahret- ğmı söyler. Aktirisin bi 
t:ı.zam olduğunu söyleyenler için; tip edilen e§ya piyankosudur. Mez- ı,nıda kuınar oynayan sin, gördün mü olanları, ka- elmaslarmm sahte oldı 
Meseleyi gar şeliae söyledik, tcigıaf kür piyankoda teşlıir edilecek eşya k b•I k ' 
çekti, eşyalanmızı buldurdu. meynında bilhassa Türk mamulatı ÜÇ açı göz dün İŞ ba- pıyı açamıyorum. (Hidde- nu ı en omaer hiç tetı 

Hlr maceranın fena bittiNini is· & d l • 1 d' t' d t't kt di ) bo rak d 
b emtaanm revacı için malların intib- "lfl a ense enmış er ır. ın en 1 reme e r • zmıya sor u: 

Fakat Kadın Birliği bütün Türk ap edildiği şayanı takdir bir surette KOPRU BAŞINDA Erkek - Biraz sabırlı ol - içinde başka bir 
kadınlığını temsil etmeğe çalışanbir zikrediliyor. Halbuki gördül;um ita- canım, nasıl olsa açılır. k d ? 

d b - d ı··ks b'J Vaktı'yle bı·r adamın ko''p yo muy u. gayretle, kadına terettlip e en Lt nın biraz aşagısın a u otoma ı er 
yüksek vazifeleri idrak etti ve daha beheri iki üç bin lira kıymetinde mu- rü başında bir handa oturan Kadın - Açılmıyor işte. - iki lira da vardı. 
geçen yazdaki kongrasında, yerli htelil mücevherat tadat ediliyordu. bir avukattan alacağı var- Erkek - Ver anahtarı Komser hemen cidiy~ 
mallarını korumayı programına it- Bu binlerce liramızın harf~ çıkması u w w ıp• bakayım. (Ugwraşır) anla- ele aldı·. . lb d .1 mış. şagmı çagır • 
bal etti. Bu gayeye binaen bütün nı mucıp .ol~rak ~e ~- ı.'!n ~~yanın _ • be İ bul. cJ 
vilayetlerle temasta bulunarak, her bu güzel ıntıhap ıle buyuk bır tezat ~il~ca Y • • ştldı, biraz şıkışmış. Fakat - Bakm dedi, bu 
birinden kendine has malı nümune' teşkil etmiyor mu? Muazzez ocağın tam kopru başındadır, kime bunda sinirlenecek ne var? mühim. Merak etmeyiP 
şeklinde cemiyet merkezine yollama menfaatine tertip edilen bir pıyan- sorsan gösteririler. Paraları (Tekrar zorlar ve birdene- hına bakacağım. 
sını reca etti. Bir çok yerlerden nü- koda ecnebi mallarrnm bulunmasını al da gel! • l' · k h k ) 

d. B" ı·k ·· d b' T" ı ki - d 1 · 1 ı d • ı ını çe erek ay ınr "SK"D u"V muneler gel ı. ır ı numune a e- ır urk o ma ıgım o ayısıy e Anado u an yenı ge en • u u AR SULH H ,. 
dini hey'eti mecmuasını kafi gördü- Türk asaletiyle mütenasip bulamıy- U k bir saat sonra dönmüş. Ayyy • • • HAKİML!OINDEN 
ğü takdirde bir sergi küşat edecek· orum. Bu mühim noktay, da bu su- şa Ef eli d • k'" .. Kadın - Ne oldu? · ~ Kandillide akındı burunda 
tir. Esasen yerli kumaşların istima- retle izah ederek ikinci olarak ay- - en m emış'. o~ru Erkek _ Suş pann ğ _ Efendi yalıeınd• mukım iken ı; 
Jine başlamıştır. Geçen ay zarfında rılması mühim olan cihete geliyor- başında durdum. Fakat kim ' a I bat 929 tarihinde vefat edefl 
verdiği baloda, azadan bir çok ha-

1 

um. Bu miibim inkılaba önayak olan se beş para vermedi. Uste- mı sıkıştırdım. (Canının a- Beyin mahkemece tahrir ve t 

nım, yerli ipeklilerle tuvalet yap· müte§ebbis Türk gençleri memleke lik onlar benim yakama ya- cısile tekrar kapıya abanır, edllen eşyayı metrukesi 3 1' 
mışlardı. Bu hanımlar arasında, baş timizde yetişen nevi eşyanın nere- pışıp para aldılar. • • yumruklar ve bütün kuvve- 929 Cuma glinl1 saat 10 da bil~ 
ta olarak, Şehremini Muhittin B.Ef. /Erde ve ne suretle bulunabileceğini . .. . yede satılacağından talip ola~ 
nin refikaları H. Ef. bütün şehir milletin efradına açık olarak bildir- yakın bir istikbalde temine çalışa · tıle yuklenır) · Aah. • açıl- ycvmü ııı.zkurda mahallinde 1 

kadınlarına güzel bir misal teşkil e- meleri zaruridir. Hepimiz memle- lım. Türklük, Türk milletinin ida- mıyor. Amma belalı kapı i- bulunmaları ve müteveffadal' 
diyor ve yerli kumaşlarla pek nefü. kette yetişen bir malı seve seve alı- mesi ile kaimdir. Onu yeşatacalc ta miş be. • • (Tekmelemeğe caklı olanlarla borclıların bir 
ve nezih bir surette giyinileceğini rız ve almalıyız.Yalnız nerelerde sa- bizleriz. b l ) C .. f .. d" w.. ve veraset iddiasında bulunanlıl 
b k · b d' d / - b'l · ı· d · f k b' sı· · d aş ar anına u ur ugu- ~ er ese ıs at e ıyorlar ı. tı acagını ı memız azım ır. Te- lstanbul Nafıa en me te ı,.,. ısın e .. . . Uç mah zarfında mahkemeye 
Kadın gözü ve kadın sözü her y~r- menni ederiz ki buna da bir kolaylık CELAL RİZA mun kapısı (Hıddetle yerın caat eylemeleri ve aksi takdird 

de lilzımdır. I bulunsun. Bulunsun ki biz de bu ı-ıoııbul \&füı ren mektebi ,\.ıısınde den fırlar). Diin bilettiği- nunu modcninın mevadı ınah9 

EFZAYIŞ SUAT teşebbiislerin faydalı neticelerini Celal Riza miz balta nerde? tatbik olunacağı illin olunu~ 

lenen yüzünü çevirerek gibi derin derin nefes alı=Tfelaketen kurtarmıştı. Çün· ranhğı çöken orman yolun· dudaklarına bir narc;1,. 
il3.ve etti: yor, uhrervi kokular tuten-lki nahiye müdürünün eğlen dan şöseye çıkmak için ça- rengi veren genç kız bl~ 

- Ve konuşacak bir loş bir mabete ilahi bir t) davetini, kasabada işi ol- balarken bu muhakkak teh- saks krepdöşin bir tıı\I'. 
dosta intizar. . • duanın nağmelerne gönül duğunu bahane ederek ka- likeden kaçar gibi kalbi çar giymişti. Uzun ve rrıe\f• 

Bürhan Cahlt Bunu söylerk~~ konuşa· vermiş gibi kendinden geç· bul etmiyen (Suata Naci) piyor, dizleri titriyordu. bacaklar buadöroz ipe~. 
bazeı;ı bir romanti~ k~dın ti mağa muvaffak oliyordu. cak ~ostun kendı~ınde~. ~~ş mişti. . ça mormanında, korucunu- Kasabaya girdiği :aman r:ı-plar .içi!1dıı o kadar P~ 
~:_ı~alı, ~.a~e~ hayalı bır me- Genç adam bütün hisler- ka kımse ı:ılma_dıgını b1;1tun (Pren~e~~ ın has~as ku- n güzel ve genç karısıyle k~pka~~nhktı. (Leyla) ?n~ tihaydı J:ı genç a~arrı ~!l' 
.aıke gorunıyordu. ni ve heyecanlarnı ifade c- hareketlerıyle ıhsas ettı. • • lakları dikilıp sert hır hın!- b b .... d"kt kim bılır ne merak etmıştı. da daldıgı hayal aıerrı 

Genç kadının böyle zam· den, bütün varhğıyle tesli- (Suat Naci) Tatlı bir ru- tıyle başı kalkmasaydı bu aşb aşa go~un_ uk en sonk· Genç adam şimdi bir gece fırladı... Dimağını 00, 
d w• .:ı -· • • • •• •• ·b· d" S sem ha l ·1 · b Ik' h b' ra u vazıyetı urtarma . de, a.n zruı:~n eg.~ş~? v; <1""' ,_ mıyet gösteren bıtkın ve Y~ goruyor gı ıy 1• w e: - ya .. a emı . e ı na oş ır . • • evel lezzetli dakikalar geçir ran şey}~~ hır per e'/ 

,ıkçe goz ve g~nül. aı .: .,_ · harap bir nazarla ona bak- di, dalgındı, ~aşadrgı al~~- tesadufle perışan olacktı. ımk~~sız~ı. Zaten ~enç dok diği bu güzel (İstanbul) kalktı, sılındi ve (J"!ltı 
iığı (Suat Nacı) nın : 1 tı.. !erden ayrılmış, metafızık (Suat Naci) fırladı ve bir tor ıçın hır çok dedıkodular k .. d d k ld nın bu ince zeki (İsta 
-ızgın bir kaplan gibi v;;uışi- Canlı ve çok manalı zey- bir hayal ufuklarında dola- hamlede hayvana atladı o yapan, fakat kuvvetli bir ve w ızını~ vuc.u un an sı 1 ı- kızının şuh' sesi bu kÖ~, 
' . b t"k b. ·· · k l b · · 'k d 'k d . k gını hıssedıyor onun bu ha .. .. .. ·s ıco" ,. ıcşen, azen roman ı ır 11- tın yaprakları bu bakışın ş~n esrar eş ~re anzemış· kasabaya giden taraftaki sı a te arı e emıyen ıs- ' .. nadolu koyunun ı ıı 
;olo gibi şairleş.en _ruhunu önüne ~eçti .... Çarpıştılar ... tı. Şuursuz_ bır hareketle u· ince keçi yoluna henuz dal- kançlar bu tesadüften kabil reket ve heyecan veren ı:ıu- dıvarları ~çin~e çarpıŞ~ı' 
•pek tellerden bır ag ıçıne. (Emıne) nın eski bir fil- zanan ellen genç kadının k' d . d olduğu kadar istifade edebi nasebetlere engel olacagın- lor katrelı akisler ya~ı.ıa 
·ılmış gibiydi. (San bağ) dişine benzeyen çam orma- bileklerni buldu... Dudak- mıştı ı şos~ en 1.an a~?1~ leceklerdi. (Suat Naci) bu dan korkuyordu. Ve ertesi - Ne geç kaldın. 1 f'İ 
:olunu? ?'an~ı .i.nsan, yar~s~ nınıı: nef~i gölgeler? ~asın lan bir şeyler .söylem~k içi? kumandanı ıle nahıye mu~~ yeşil hayal aleminden bir ok gün Perşenbeydi. Yarın ak kada~ merak etti~ ~~·g 
0alık gıbı gorunen esatın da hır Hınt mabedının tıl· harekete geçtı ve soyledı, rü vebir iki jandarma go· gibi fırlayıp kaçarken bu şam söğütlerin altında san deydın, ne vardı, nı« 
,:k~i onu döğ~şe bir huğ~ sımh putlarnı hatırlatan yu Muhakeme ve şuurun çe- ründüler. genç kadınla aralarında yal bağın o yeşil gözlü mahlu- tin. . 1J9' 
~ıhı kudurttugu ha!de yeşıl varlak boynu eğildi. Zeytin jkilip hayalle kalbin hüküm (Emine) umuzlarna at· gün gelip tehlikeli bir mace ku onu bekleyecekti. Doğuşundan~~r.1 

. 

. am ormanının bu ınce, dal ':: b - .. ı- ·· d" - ·· b' d d d kl tığı ince örtüyü başına cek· ra şekline gireceğini ilk d 0 - Bir sarhoş gibi eve gelen terbiye başka duşun 
:ibi nazik, yaprak gibi has- y.ap~a~ılnd~ ent~etyen gozb:- ds~r uwg~ıl ıbr .. at~ a l'uk al a~ ti. Masasının üstündeki- ki- fa hissetti. '" (Suat Naci) yi kapıdan kar ka görUşle yetişen ~-ttıP1 

. ., 1 hl, k d rı suzu u ve -ı reyen ır ımag ı e u un a a a arnı . . İ . . . , 1. • a· w · ı:rıeı- 1 as guze ına u u sa ece . tapları, dıkış taknnını aldı, Ik defa hıssettı. Çünkı ştlayan (Leyla) bu akşam e ıne geçır ıgı . i!J9 
ıir ze~tin ?'aprağına benze· ses hat~da dal.galandı : k.:se.rler. (Su~t ~acı) neler yavaş yavaş yürüyerek içe- genç kadınla aralarında ya- (Hatice nineyi hayrette bı- sonra genç ~~arnı 1: 1J9 
7\:0 gozlen ve bu esrar!·, - tıraf edıyorum dok- soylıyordu, bılmıyordu. Yal riye airdi. nız ikisini alakadar eden hu rakan nefis bir dekolteyle tına almak ıçın da tef 

::,~1:ı:,,/:~~~~:~eri,;;~ ~~-~ ~~: ~~ı~:~=r~~i~:n meşgz.- ~'.~-~~~~ ~~~dı~~---'~ö~~:_r~~ '--~-~~~~~~~!. ~~'-~-a-~ı-~L-~~c ~~-s~,~~r !,~?~~rL?a ilk defa ~~~L~-ir (İstanbul) kızı ol- ~!~~~!~h kuUanrnaYI d 
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1 ~1 Mektepliler için nıüsabaka 11m . :~ - ... 
li~ HAFTANIN 1~ 
~ En mllhim haberi ıedir? 1 
ii~ ller türk talebenin iştirak edeceği bu pl! 
mı nıii.{labaka 20 nisan CUD}ar_tesi giinün-ıni 
fö! den itibaren başladı. Günün haberle- i=ı! 
.::· ki d" i I .ı.ı illi rini iyi ta p e ın .z i!11 
mı MUsabakanm •• r ti arı nıektebe geçecektir. An• Hl! 
~!! şunlarJır; cak birbiri iizerlne üç mı 
ii!i 1 - Müsab:Ji.aya lıer sene kazanırsa kupaya llii 
~ hi l ~ · ~il Türk ta/ehe girebilir. daimi surette sa P o a- :::: 

·ı ~Jl Yalnız "Milliyet,, gazetesi caktır. İll::; 
!3 ım mcnıur ve müstahdemi- 5 Haftanın ha~adlsleri her ! 

[!il ninin ocakları müsaba- Cumartesi &ününden Cuma ı 
'!!! h ~ hil l lar ğllnüne kadar çıkan haber· :! 

, ~ff aya a 0 amaz · ıerden alınmalıdır. : 
~~ 2 - Hafta zarfında s -Yazı müsveddeleri haf- ! 
illi gazetelerde çıkan en tanın her gününde gllnderlle- i 
~ mühim havadisin han· bilir.Yalnız müsabakaya r;lre
;;j gisl olduğu hakkında bilmek için nihayet Pazartesi ı 
.ll! azami (200) kelimelik günü saat üçte Milliyet mat- : 
~i! . n ve baasında bulunmak llzımdır. 
~1 en iyı yazıyı yaza . Yalnız taşradaki mektepli ' 
~ bunun esbabını en iyı karilerimizln iştirakini temin l 
!ili bir ifade ile anlatan ta- için onlara mahsus olmak 1 
mi lebeye mükafat verile- üzre bu müddet bir hafta i!iİ 
~ii cehtiı'. uzatılır. iki yüz kelimeden illi 
~!! 3 _ Haftalık müka- !azla olan yazı müsabakaya !!!! 
!iİl/: ti . _ "JJ!ı'lli et haf· gırmez. Yazılar ya makine ile, !!:l 
1!f1 a aı . . 1 Y. '! yahut ta gayet okunaklı ola- lfü 
:~tamn eıı ıyı lıaberını bulup rak ve kllğıdın yalnız bir !m 
\!İı· Yazan ta.lebeye 10 lira tarafına yazılmalıdır. Her yazı ijij 

verecektir. ikinci gelene ile tnlebenln lsm(, adresi, !fü 
: 6 lira üçüncüye 2 lira mensup olduğu mektep ve im 
:~, Ve bundan sonra gelen yaşı, müsveddenin sol :ara- fül 
'"i iki d bi r li 8 fıoa yazılmalıdır. Yazılar Mek illi 
~i yazıya a re r tepll müsabaka memurluğuna" ı;!: 
ll!l Verilecektiı· · adresine gönderilmelidir. Ga- !i'j 
~11 4 - "Milliyet,, yazı zeteye glrmlyen yazılar geri i:!l 

ıı' ~lj lllİi/liifalı - l/er talebe verilmez. Her talebenin haf- mı 
~ji llıüJıBfat hazandığı za· tada yalnız bir yazısı müsa- fül 
~li "1a11 mensup olduğu bakaya girebilir · !fü 
!il: ıııektep lehine ııumara 7 - Müsabaka kazananlar !m 
~il 11 • muharrlrlerlnin isimleriyle be-ıı:: 

j ı,ıı erılecek ve sene soııun- raber" Mllllyet" te intişar ede· ffi: 
:~1 da e11 folı ııuıııara ka- cektlr., ı·:: 
!~! Zaııan mektebe "Milliyet,, 8 Mükllfat kazanan her • .; 
~ bir kup1: verecektir. Mek- talebe, sene zarfında tekrar ,; 
~i tep bıı kupayı ancak müsabakaya giremez. n; 
::l b; 9 - Gazete Başmuharrir- !f:: 
~1 c r 1>eııe ı~ıuhafaza ede- llğlnln müsabaka hakkındaki *!: 

, !!\l ek. Ertesı sene en fazla her kararı kat't ve itiraz ka- fü: 
:m tııımarayı temin edeme- bul ctmeı mahiyette telekkl ffii 
i\il ıiliJt lakdiNle kupa diğer edilecektir. • ın! 
~~ r .. :; .. ::::mn:uns•u•• ....... ı:ı•uııı·cuıııı:a: .. 1••••::::ı .. • .. u=m:e;;ıı:•ııı::::::::::::::ı .. ··: 

'··::::::::h:uı!ı:i!:!iii!~ı::i:ı.ı i:2u :111ııF.ıii11mttiiiH:G1Hu• ı::!.=:ı::::::::::::::::":: 
_ _. 1 larik, hayat. kaza ve otomobil sigortalarıııızı -

1 Ua!atada Ünyon hanında kain Ünynn ~igortA kumpanyasına 

1 

~ratırınız. 

Tiirkiyedo bilafasıla icra~ ı :nuamele etmekte olan 

. ÜNVON 
·~,aıı.,·asırıa ı.ir kere uğramadan sigorta yaptırmarınız. 
~ .... Telefon: Beyoğlu - 2002 i!!!!i!!!!~!!i!! 

lstanbul altlncı noterliğine 

::\llLLlYbT P.\ZAR • 21 NİSAN 1929 

B. C . 
BROVVN BOVERI & Co 

Tilrkiyc umumi mümcs>lli: 

ıng. J. HER OK 
btanbul, ikinci \ akıf J lan '\o 1 fi ! 7 

Şehirlerin 
Elektrik Tesisatı Deruhte 

ve 
Projeleri Tanzim Olunur 

Her TUrlü 
Elektrik Makineleri 

ve 
Elektrik Ma!zemesl satılır 

Milrnhassıs nıühendblcr mli~tcriltrin emrine amadedir. 

Bilyük elbise fabriknsı tuafmdan t•kdim olunacaknr. 
Müntahap çeşitlerimizi görmeden hiç bir müba1aa:ta hıılunmannıı. 

Bey efendilerle çocuklara mahsus 
Son moda biçimlerde ve teminatlı cinsten _J 

muhtelif lngillz \'C fantazi kumaşlardan 

Kostümler 
ve spor kostilmlerl 

15 liradan 
itibaren 

Meşhur :\lAJ\'DEL B~~RC markalı ve 
en mükemmel gabardinden her renkte 

Pardesüler 
ve müntahap çeşitlerde Trençotlar • 

171 liradan 
2 itibaren 

Hanımlarla genç kızlara mahsus 
en son mnda 'e her renkte 

miinıahap çe~ltlcrde ı;ıılıardin 

Mantolar 
ve Kasha Trençkotlar 
15 1 2 liradan 

itibaren 

Pantalonlar 
Her renkte fanellalardan 

6 1 llradan '< 
2 itibaren · 

1 

Çocuklara mahsus rayet ~ilntahap çeşitlerde 
dayanıklı kostll"'ler 

Ölçü üzerine ısmarlama için hususi daire 

Aylık ve haftalık takeltlerle muamele 
.... yapılır. ~ ...... : - - ~ . . ~ ' 

Altıncı tarıfe komisyonunca tanzim olunan Haliç 
vapurları Şirketinin 1929 •eneslne 

mahsus ilk alb aylak 

ÜCÜRA TI NAKLİYE TARİFESİDİR 

lzmir mektepler mübayaat ko 
misyonu riyasetinden. 
İzmir san'atlar mektebi fabrikala

rı için milbayaa olunacak a!at ve C· 

devat hakkında mevcut listalar muh 
teviyatr 15 Nisandan 5 Mayıs 929 
tarihine kadar kapalı zarf usuliyle 
münakasaya vazedilmiştir. 

Taliplerin listaları görmek ve ma
lumat almak üzere Ankara, İstanb;ıl 
maarif cminliklcriyle İzmir san'at· 
lar mektebi müdürlüğüne muracaat
ları ve depozite akçesi olan yedi yüz 
elli lirayı İzmir mektepler muhasi· 
bi mes'ulliyine yatırarak yevmü ih....ı

le olan 5 Mayıs Pazar günü saat on
ı,;,şte İzmirdc maarif eminliğine~ 
mubayaat komisyonuna teklifname 
ve depozite makpuslarrylc birlikte 
muracaatları ilan olunur. 

Şehremaneti ililnatı 

Sehremanetinden: Besiktasta 
Si~an paşayı atik mahallesi~iıı 
Has fırın caddesinde 9, 7, 6, ll 
numaralı dükkanlarla Beyazıt· 
ta kaşıkçılar caddesinde 2 Or
takyöyde Tramvay caddesinde 
1 numaralı dükkanlar kiraya ve 
rilmek ıçın açık müzayedeye 

konmuştur. 12 Mayıs 929 tari
hinde ihalesi olacaktrr. Taliple
rin şartnameyi görmek için her 
gün müzayedeye girmek için 
mezkur tarihte levazım müdiir
lüğüne gelmeleri. 

* ~: * 

filmi dilber ve se\'imli E\ LI, · 
HOLT i gidip giırnıcli;lniz. Cid
den mohzuz olacaksınız. Uu gün 
saat 16 f -2 ,.c 18 1 ·2 matinesi
le her akşam surarcde Bedinin 
Skala tİ\'atrosundan meşhur 

. BlBİ E~D BlKEB 

!il Ekranın muzafferiyeti, Sincma- ı 
nın mlicc\ hcti dcmt.:k olan 

Mukaddes Vazife 
filmi iinümüJcki Jlericmbc akşamı 

I
Majik sinemasında 

jrs.c olunacaktır. 

. \lüın.e;,!li:ri, j.\;'.l~'S !\il RRı\ Y 
ıe l ILl.I·.:\ kOS 1 I• LLO 

Rus aşk~ 
n R 1 C 1 T il ı: 1. :\ l 

(;ar,•mt>a Al ham l'ln da 
akşamı a 

ı,u p,Ln 

ALHAMHA da 
~O~terirrnek~c tHan 

l~rANl~ı ~ÜZELi 
Muhteşem filmini ~idip ~i>rmc· 

1 isiniz. 

r ................... J 
Şchzode füşı 

Hilal sinemasında 
llu günden itibaren facialar 

mümc;sili büyük .onoatkir E;>lll. 
Y:\,\l\GS in en ;oın olarak temsil 
ccmij oldui\U muazzam phcscr 

ZiFERD[N B~ZG~NA 
Son Emri 

nam büyük filmin irac<inc lıaş

lnn:ıc:t!.;.rır . 
Bu ç;ccc prograrr.:a il.l\C < lar-Jk 

k11mii..ı şclıır <l·1n1bullu lsmail 
efendi hey· eti ıcıı~ 1 ) c :: grımofon 
plaklan bhr>monı 1 la[ız ı\lımct 
lıe~-, llülbül 1 lnlô'! .\hıncı lıc1lıı 
S9.z hey'eti, <l!!.ns, lı3lc ve v:ı.rycre 

hey'eci :k edecektir. ı 

l{omatızma ağrıları 
.\rtıJ... l·ı:, t'di!nıiyecck, çlinki ihti~ ·nı t'tınJt:n 

mGtc\ .... ·: romatızma :t~rıl~rı için l'Tl nıi.ir-;~ir 

tcdlıir .1!"" 

SLOANS LINIMAN 
istin1al ediniz!.. Her yerde 

SATILIR -- - .• LCL 

Bolu maarif rll.üdürlüğünden: 
f)u;.çc ka.L:t"l nıcrkı.:;ı;inc.lt: ;- JJH.:i tip altı <lı:r::ıhanclı c~ki pl.tn nı..imunc.>İ· 

nt: rcviikan in~a: ına ha~lıtnılıp ~ıat:ımam kalan ilk 1\1cktcp hinı sının ikm:ıll 

inşaatı b965 lira il kuru~ bedeli keıifııamc mııcubince ıc kapalı zarf ıı.;ulile 

ve Maps aı ının dürdüııcli Cumam.,; ~ünü ;aat 15 te ihalesi icr~ kılınmak 
ü~re 20 gün müddetle ınünakasadaJır. Talip olanların şeraiti anlamak üzre 
!stanlıuld:ı lst1nbul m1arif \lüdürlüj!;ünc ıe Bol•ıda ıilhet encümenine mi:· 
racaat rylemclcn. -
Karadenizboğazı tahlisiyemüdüriyetinden 

il 
ıJ' 

tıcııdiın 
q~r lllud:!cttcnbcri hm,belmHsfaha bulunmakta oldLığuın ADAPA- ller iskeleye mahsu

5 
!if l'.>I dnn dün nvdet ettim. Ticıırl ikametgahıma C.l~RED~~ noter

ııı~: Va>ıtasıtc bırnkılmı~ otuz bir 1\lart 929 tarih ve 7580/57 nu-

Azimet veya Avdet 
Birinci mevki ikinci me\'kl 

kuru~ 

10 
kuruş 

7 (Azimet 'e 
ılcretin iki 

al'deı için işbu 
ınlslı alınır ) 

Şehremanetinden: Galatada 
Topçular caddesinde 2-2 numa
ralı dükkan ile mezkur mahalde 
1-2 numaralı dükkan ve arkasın 
da bulunan Borsa Ham içinde 
10 numaralı Oda kiraya veril
mek için kapalı zarfla müzaye
deye konmuştur. Taliplerin şar
tname almak için her gün leva
zrnı müdürlüğüne gelmeleri. Tek 
lif mektuplarmında ihale günü 
olan 12 Mayıs 929 Pazartesi gü 
nü saat on beşe kadar mezkur 
müdürlüğe vermeleri. 

~: * * 
Y eniköy dairei Belediyesin

den: Arnavutköyde köşk cadde
sindeki tarik fazlasına talip olan 
Naciye Ali hannnın Daireye mii 
ıacaatı. 

Müstahdin1ini idare için aleni pazarlıkla 
(220 ila 250) adet kasket yaptırılacağından 
taliplerin 22-4-929 Pazartesi günü saat ondört
te Galata rıhtınıındaki n1erkezi idarede hazır 
bulunınaları. 

İspirto ,.e ispirtolu içkiler inhisarı un1un-1 
n1üdörlüğünden : ıf 

)' 

ı•' ,, 

• 

ld~;ı ıe BAYRAl\l ZAOE EMI!\' imzalı bir kıt'a ihtarnameye mU
~ Oldunı. 
' 1"~k· · J k. h · lil<l' .. S" l ki · ıır ıhtnrn"mcye ce\:ıbcn a-:ı"ı a ·ı usu.;atı ı ırırım. ,oy e : ~ . • 5 

it.y.._ez~~r Bayramzadc Emin Ağıt ile aramızda mevcut (BOLULU 
·l:\şC, 7..\DE 11 \KKI ve IJACI ZADE SIRRI ,.e RAS!M KAR

Y.\s .
1
·R. ) üm anlı ~irkct ile mezkör ihtarnamede bahsedılen ( IL

~Qlle;;~ı ıı:: Blıt~D~:RıJ:R VE KEÇECl ZADB. HAYRI) ~ın.vıı~lı 
l.etln . f Şırkct birbirinden temarnen ayrıdır. BıllıL<>a Her iki Şır
'Jtçt !inı·anı ı c lıu ünrnn altında deruhde ettikleri haklar ve 
.:du~r ayrı ayrıdır. ··Şekli lmza .. e>asen linvanı Şirketten ibaret 

'<cakı~dan şirketlerden birinin bir başka ~irketin Unvanı ile vaki 

s00 
1111 7.ası bizim ~irkctimlzi a;;ltı ilzam edemez. 

1
'
1 in~a, M.ukaYelemi1jn yirmi birinci maddesi gayet sarihtlrJŞirke
~IQ ;,ayı ıniiduetten cHd feshi 'ürekanın Ancak eksarlye
"ıtlbıız '"bll) olacaktır. Binaenal~yb münferit bir rey ile zarar 

~an b. vklıııayan ve ~irkctimizi biç bir zaman ilıanı edemeyecek 
ı 1' ' 1 ~p tt~ a ar~na ııit bir YSz'iyeti serrişte yapup şirketimizin feshini 

l~ba1ı ıek Ernın ağanın ııe sel!hiyeti ne de hakları cümlesindendir. 

Ular. ib 
1 nıezkureve binaen talebi vakii rcd eder ve dört nüsha· 

~t •ret olmak • · b. · · 
~ OUs!ı ıızere taazım kılınan bu cern ı ıhtarnamemızdcn 
·~lrattı a:ının GF.REDE Kazasınındört Di\ıtn Nahiyesinde mukim 

~-ere 1'lt tf~ . F.min beye tebliği ı·e bir nüshasının nşrcdilmck 
/n t<trnrı' ' y r:-r gazetesine tebliği ve bir nushasınm da musadda
ırıı efeııd'.°a ıtn,ilc dürdiincii nüshanın dairenizde hıfzını rica ede-
1 tıı tnı. 

~ d nbııldn l\e . 
1 c 1 l;.kk tcncılerde sabuncu han <) numarııda Holıılıı llyas 1 

>aıa ııı 
1 1 

e hacı zade Sırrı ve Rasim karde•ler sirketi namına 
th ~z· "l l ' ' tarn · ıacı zade SIRRI B. 

"41.tte,· aıneıerd~n hu h 
•ine . , nus a talep wçhilc bcrayıııqr .\!,ili) et 

a, olundu. 

Erkiln •·c ümera \'C zabicaııı •skeriyeJ 3.~ 2 1/2 
iskeleden iskeleye 5 2 112 
Kasımpaşa - Köprü 5 :ı 

Kastmptı!ja - Ye~ 5 il 
Kasımpaşa - Fener .'i .ı 

Çocuk ,) 3ı4 1 1,4 
Talebe 3 3/4 l 114 
Asker \C liman inıjbot mcınurlıın 1 

1 KAhıaııcye vapur işletildi~i hılde her iskeleden bu lıat~ın birinci 
mevkii içlıı on ib.i buçuk ı e ikinci me\'lrii lçin dokuz buçuk kuruş Ye azimet 
a,·deı için bu ücretlerin iki mbli olınır. · 

2 -· Abonman 4tira edecek olan bilumum memurini deı Jete tarifenin 
her iskeleye mahsus kısmında muburer ilcreılcrclen yiir.de elit ni;hctindc 
ıenzil~t yapılır. Abonalara fotogrıf llsak olunur. 

3 - Arzu edenlere 191!9 senesinin son altı arlık ücuıaı tarifesinin her 
iskeleye mahsus azimet ve avdet kısnuııda muharrer birinci mevki ücreti 
olan on beş, ikinci mevki ücreti olan on kur~uıı yirmi hqcr ~ünlügü mu· 
kablllnde mczktlr meYkllerden hlrer aylık kırı (.\bonnıan) \'erilir. Karılara 
foıogral yapıştınlır. 

4 - Şlrkeıce, arzu cdeulere ıarifeniu her bkcleye mahsus kısruıudıın 
birinci ve lk:lncl mevki iicreıleri mukabilinde verilmekte olan karneler esmanı 
yiizı.le be~ kuruş ıcnzil:lta tabidir. Karne biletlerin şirket memurlarına karne 
ile ibuzı mecburidir. 

5 - Şirket musadd:ık ıwrifes! mucibince yük, derkr sefıiniııe ~•ınll ol
mamak ilzrc palamar ücretleri ılır. 

fi - Ordu re donan mı nokliyıu için 'ük ıarif.,inde muharrer ücret· 
!erden ,·aku hu.ar ve seferde sütü• nispetinde tenzilat yapılır. 

7 işbu torife Rh~ılmı 1 mırı <ı29 taribintlen ilibareıı :ı 1 A~u,cor Q29 
tarihine kadar meri \'e mutebordir. 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Gümrü~ler nıu~aiaza Müuürliilün~eu: 
Halı i•kcle·indc bir mııh,raza l.'llübe>i inıası paotrhkla münaka"ya 

konulmuştur \!ün. kasa ve ihalat k ınunundı~ı ,crai~i lıaiz olın t:ıliplerin 

mi.inaka!i:ı f'ÜnUndcn c\.·tl şartnıımc 'c ke~ifn:ı:'lırqioe ittil:t hu uli!ldtn !'OnrJ 

ruün:ıka-a günü ol•n 24 .f fJ29 Salı pinii '""t 11 ıc mnht,,, müdiiri-.-e~nde 
nıute~l~kil klltnJ,Jı,na ınu.ı-.:.ıatları. 

Istanbul icra Dairesinden 
Eleni llanrmm borç ;ıfdiği binli

r;ıya mukabil vefacn melruK bulıı

r.;ın Istnnbul Fenerde Abdi Suha~i 
mahallesinde Ayazma sokağmda 1J 
Na. bir bap bone birinci ihalesi yap 
iimak üzre otuz gün miizayedeyc 
konulmuştur. HUDUDU: Metohi 
kilisesine ait hane ve Polilıron E{. 

hanesi ve emvali mctrükeyc ;\İt hane 
aydinlık mahali ve Ayazma sokaği!e 
mahdutdur. MESAHASI: Kırk altı 
metro tcrbiyinde araziden kırk ü~ 

mertosu bina üç metro aydinlık ma· 
halidir. MÜŞTEMELATI,Hane ha· 
ricen k!'ırğir dahilen ah~p dört kat~ 
dan ibaret ve bodrum katıda vardır, 
Zemini mermer bir mcdjıal altı oda 
bir koridor, üç koridor sahanlık ilci 
hala bir mutfak iki odun ve kömiir
Iülc bir çama~ırhk iki aydinlık m3 • 

hali iki kiler lıir tar;ı.çayi muht.vi 
olup ikinci ve üçüncü katlarda cad
deye nazir odaların önii şıthniş ve 
üzeri halkondır. Elektrik ve terkos 
vardır. Kapı ve tavanlar yağlı boya
lı ve divarlar istampa nakaslıclır. 
Hanede Yani Papadopulo Ef. kira
cidır. Fazla Malumat 926 9146 T. 
dosyadadır. T~liplerin kiymeti mu 
hanıenesi olan iki l'in 1-~}YÜ':! lir2T'!ıı• 
yüzde onu nisbetiııde pey akşes:ri 
teslimi vezne etmeleri ve 25 Meyı~ 

1929 tarihinde saat 15 e kadar birin 
ci ihalesi yapıJaç::ıgr il3.n olunur. 

.b ... ditv•her lilrlÜ •ğrıİara hrtıı. 

DOKTORLARA SORUNUZ 
IAF TRikAt..SIN .. 

4,815 Adet evrak ve defatir 
Pa;c:ırhk suretiyle tab edilmek iizrc 2~ ni. :.·ı '12~ <: ınıartc.,l 

günii ~ant t ı de ihale edilecektir. Taliplerin niinll'ııc \ L' ~artları 

anlamak üzre mubnycat kombyoı;una nıüracaatla"ı. -
Te,ekkUr 

Bu günkti p~·or günü '"t ı~.:ıo 
:da matine olarak 

Tepe hafı kıJlık lıyalresunda 
\Ieşhur ınug.ınni)·c 

Madam Nionn Yalen in 

!Vzını seıııiha · Ccnlcıin cenaze 
mcra,imindc hazır bulunmak 
sureti\ le nıatcıuinıizc >amimi) etle 
i:jtirak ı:den \Jilli Tlı.~k. :~'alebe.

1 birliğine l~rcnküy Ye Şı~lı J erııkkı 
füeleri hey'cti talimiyc ı·e sevgili 

• \'eda rcsitalı 
rnlchelcri hanımlara sigorta şirket '::::::::::::::::: 
leri müdür ve memurlarına ı·e .!! 
dlp;cr zcntı nıubterenıcyc nile Meıhvr :\Tıcor vivoloııl<ı 

n3011na arzı te,ckkürnt olwıur. Jozef zınefi 
Gıizel kiirkkrden mürekkep 1!1 
BİR MEŞI-IER 

Bcyı.~lunda istiklal caddesin· 
de 39 ı numnrada meşhur: 

EPRE~ KÜRK TiCARETHANESi 

tarafından tertip cdilmi~tir. , ık 
ve kibar hanımlarımızın luttcn 

ziyaretleri tavsiye olıııııır. \lezkör 

kürlJcr mevsimin ilerlçnıi~ bu

lunma,ı lıascbilc tcnzil:\tlı Jiat 
!arla >atılacakur. 

Bahriyuna ilan 
Karadeniz .boğazı 

haricinde 11°,:!3'.:Jlı'' ar-
. l' '"" ı,.· o" Zl şıına 1 YC :_;1 ' '1 ,IJ 

1 tulü şarkide bulunan 
foner i~ar ·t genıisinin 
taınir ediln1ekte olınası 
hasebiyle hunun verine 
n1u va l~k:ı ten )ı\ FAK 

,.ınnki Pazar ak~ımı saat ~J, 

:ıo da 

Tepe hafı kıflık ~yatrosnnda 
YED:\ 1'0-'SERlt\J \erecektir. 

Zayi - :\hanın sekizinci günü 
tatbik mührüm zaıi oldu. Hiç kim;cye 
deı·nlm yoktur. icra dairr!lnd<:n ala 
cağıma mahsuben dahi ~imdiye kad•• 
hiç bir pıra olmadını. \laklıuzum 
dahi yoktur. 

Pnli< müdüriyeti nıuıemcdi 
.'\ıız Beyin :ıilcsi 

Emıne Scnil'e 

har.bul ;\foe•sc ·•U Sıhhiye ınu'ıo 
ya:ıt komi.5yonu ril':ıc:.ctindl'Tl: 

llakırkovündc k;lin l:mr•zı akliıe 
\"C ıı. :ıl i\·c'"' müt'c: c c~in., {t;n':lt \·arr. ı 
c:.1rhane.;:1 için 'i "Y11 ol:ın kurutma, 
ıkmu. 111akııı•lar ılt: tefcr,u .. tı ıunz "» 

edilen ş:ırtn.:ıt"'t"i 'l'r'1ılc 7 :'\Ta, ı:t 
'J2q "alı gü:ıu ı:::ı • ·' t \,palı ıarr 
L u c i'ı:ıle ı.;.,f k i; ~ ınLinakn 

tiOH::>RiM!!'. IVıŞ:':.TOZ VE GRANULE 

<;;inde 3'•c!et yahot 5 ka!fik 
,.,_;;_;__ ...... _~._;:...._ """. -- • ı:. ---- ____ va nurunun ikan1ı· edi!- • 

ıJ. kt n tmL·~t Jr. 1 \1 hap':;J... "' tn.ı· 
*"lt:lt:rı h ırıne ~ \ r .. la iz h [ :ıl:nak 



6 MTLLYYET 

KEŞİDE TARİHİ 

30llAZİRAN92 9 

llfl ma BİLETLER 

UYUKnmER LtRADm 

osu 
' [BİLETLER TAYYARE BAYtitKI.ERİNDE SATILIR] 

Türkocakları Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği büyük eşya piyankosu ikramiyeler· 

.Adeı 

1)29 modeli 27 lı:atalog Nolu bq tlşUl.k Bnl.k otomobili 1 
1 

1 

t 
2 
1 

2 
1 

.. 929 " Şevrole otomobili 

Pırlanta pantantil 
w küpe 

<alon balıJı 

panıantiJ 

Pilatin çift kapaklı erkek saaa 
" Kadın kol &aaa 

Salon takımı 

ipek seccade 

Halı seccade 

Hereke battaniyesi 

• • 
• • 
" " 
" . 

Hereknln faniazl ipekli yastığı 

• • • 
• • 

.,, . . . 
1 lereke kumaşından yasnk 

.. " ,, 
1 lcrckenin ipekli mendili 

Bey Koz Fabrikası mamulaanc!ın bavul 

• • 
• • .. .. 
" .. 

• 
• 
" 
• 

mektep çantası 

eğer takımı 

evrak çentası 

,, " 
~ .,., ,, " " 

Esirgeme Demeğile HllAliahmer sanat avlnln Şömen dö tabi, 

ipekli bluz, yastık, çay takımı., masa örtüsü, lpek.11 konbinezoıı. 

c~arp, çamaşır takımı gibi nefis eşyaları 

to 
to 
2 

20 
80 
50 
50 
80 
20 
ıo 

10 
10 
10 
ş 

5 
:ı 

200 
20 
20 
50 

5 
:ı 

20 
50 
231 

~illWr~ 1 
~:ı işi bir obajur 1 

Hurd<bin 1 
11..Jparça ceviz sıgara kurusu, dokuz parça lşlemell flldlşt banımsıga- 22 
ra tabaks!Je on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakalan 

içerisi Türktipi minyatürlerle işlemeli büyük paravana J 

iki kilçk paravana 2 
Gayet musanna çerçeveli minyatür 2 
Hattat Nu;i efendi tarafından bronzla yazıl~ levha ı 

• • • • • 
• " • • • 
• • • • • 
• , . . . 

çinisi 50 santim ru!Unde vazo 

.. " 
50 ,. ,, kavanoz 

" 
,, 40 ,. arzında tabak 

,, ,, 60 ,, tulilnde vazo 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

ı 

J 

ı 

1 

6 
7 

10 

Flat 

5000 
2500 
2200 
1850 
900 
600 
500 
400 
250 
200 

1000 
250 
100 

10 
15 
20 
25 
80 
10 
20 
25 
80 
2!'! 

20 
8 

50 
80 
5 

100 
50 
20 
IO 

20 
25 
25 

400 
200 
200 

50 
50 
50 
50 
25 
25 

10 
60 

YekOn 

LlRA 
5000 
2500 
2200 
8700 
1800 
600 

1000 
400 

2500 
2000 
2000 
5000 
8000 

500 
750 
600 
500 
800 

100 
200 
250 
150 
125 
100 
600 

IOOO 
600 
250 
500 
250 
400 
500 

20 
25 
25 

450 

400 
400 
400 

50 
50 
50 
50 
25 

IOO 
180 

".a.AM1ZI BEVLIN ( AStr · URIK) KUR.BANLA RI 
Tıp lkademlsl rels! sabıkı protesöı 

( Lansen> )u.rahndaıı tavsiye edilmiştir 
Parit bL<ıahanclerl mütaahhlderı 

damla (inme) 
Zartı semen 
romatizma 
al4mı mafsaliye 

Şatelen müesses.atı 

t5 büyük mükafat 

lıaııım bnl (uı"t un'ld De rehlrleamQ. al.im " ıztıraiw. 
taba tehdidinde bulumııııt olaıılat anc:ali 

URODONAL 
aayesinde halb olabilirlu. Tıra arodonalı bamm beYll 

fıalledl:I\ yegane- maddedir. billlmum eczahanelerde sa~ 

-

PAZAR 1929 

Sinek, pire, 
ahta~urusu ~ 

guve 

Leke yapmaz, te
siri kat'I ve koku
su latiftir. Şişesi 
50, tenekesi75ve 
pompası 75 ku
ruştur. 

ve bütün haşaratı 
ve yumurtalarını 
kat'iyen öldürür. 

MARKASINA DİKKAT EDİNİZ: 

HASAN ECZA DEPOSU 

Şayt1111 MJ?et rllr'oti .. kUl"1di ıııyesintü gmi Buitki kııllanmclı çolı kolay 6ir İl olm'!-J11"'o 

Direksiyonda 5 dakikar .... 
İşte o zaman 1929 Buick modelinin yürüyüşünün 

tatlılığını duyarsınız. • • • • • • • • .•.••• 

..,. •••• Müsaade ediniz sizin İçin bir tecrübe gezintisi tertip edelim.-... ~ 

BAKINIZ NE GEÇİYOR 1.... ırlar peri masallarında oldnğu gelir Jd, liir arabanın kiıvvetJ 
hızla, sessizce, ve kolayca kayıp gibi gözünüzıi açmadan kayp o. ancak benzin sarfiyatıuın ytil<sel· 
gidiyorl ••• Bcşdakika geçmeden lur, •• manzaııı.lat" bir sinema mesile artar. Buicltiıı tcpcdeıı 
bu parlak tecrübenin ehemmi· şeridi gibi kayıp gider. ınıpaplı meşbur motötıl hakkın· 
·yetini kavrarsınız. Şimdiye ka· Ve bütün bu mnvaffak(yetler da bu farziY.ata lüzum yolr::tur. 

d 1 . b" 1 benzin sarfiyatını çoğaltmadan 1929 Bw"ckı"nı"n elde e...,., ar g<(iriı mcmış ır şey '• ~·&• 
Daha sür'atlimi gitsin ••• her elde edilmiştir. Her kese öyl• "muzafferiyetlerin neden ileri 

ne şür'atıe olursa olsun gayet B u 1 c K geldiğini beş dakika içinde dı· 
ıl'ol_ay ~e edilir. Dağlar, bay· reksiyon başında öğrcııirsiniz, 

GENERAL .MOTOR3 MAMULATI 

Kokulan izale eden 
Eıı mükemmel muz.adı 

taaffllodur 

Sıhhatine ltinaklr kadınlan.ı 

aamlml dostudur. 

Zehirll değildir. Başlıca ceza 
depolarile eczaneler ve ııriyat 

mağazalnnda satılır. 

MaMa 
Dr. Hakkı Şinasi 

P:n sıhhi çocuk gıdası 

~:.\llR VE PARIS SF.=f.. 
RlNDE BÜYÜK l\lOKAFAT 

VE AL'"CTN MADALYA iHRAZ 
EDEN MARUF 

İDEAL 
KONSERV ALARINI 
Herkes, bilaistisna, tercih eder. 
Meşhur doktor Zergerin takip ettlgi 
usul üzre ıuretl imalleri. hali 
tabülerinin muhafazasını temin eder. 

ENFES! MÜKEMM 
SIHHl! 

Her bir tecrübesi büyük bir mu· 
vaffak.iyet, bir ı.afer! Umum bak· 
kılive mıg-azalannda bulunur. 

!LAN 
Finike kazasının Yazır mail 

tıkası birinci mesafe dahili 1'11 

paklı Ormanından 3600 m 
mikak katran eşcan üç seıı 
müddet zarfında ve «287» ı:rıet 
re mikap çam eşcarile «648•C 
dit kantar çam hatalr birinci S 
nede kat ve ihraç edilmek '. 
müzayedeye 2 Mayıs 929 tııtl 
hine müsadif Perşembe giJ1I 
saat 11 de hitam verilmek şa 
tile katranı eşcan «527» ÇS 
eşcari «421» çamhatabı ıı1 
kuruş bedel üzerinden ~P~, 
zarf usulile ilana vaz edilrnl§tı 
Fazla tafsil3t almak isteye~i 
rin iktisat Vekaleti celileS1 

Istanbul, Antalya orman J3B 
müdüriyetleri ve mahalli o(l!l ti 
muamelat memurluğuna ınıı 
caatlan ilan olunur. 

İLAN 
Gazi Paşa nahiyesinin fvf fllİ 

Akçal ormani 28728 metre.ııii 
kap çam ve 1600 metre ıl1I 1 
katran eşcan 4 Mayıs 929 
rihine kadar müzayedesi • ~k 
dit edilmiştir. Taliplerin ;µ; 
rada İktisat Vekaletine t~. O" 
bul Antalya orman baş ll111 

riyetlerine mahallinde mu~ 
!at memurluğuna muracaa 
ilan olunur. 

İLAN · 
(4400) İla (5600) ge~ 

At (11 oo) İla ( t 400) &"j 
Ester Nalı ile 900 ili 11ıil 
kilo Mıh Pazarlık us f 
mübayaa edilecekdir si · 

.O.T.T:A.Ş.OtomobllTicaretiTürkAnonimŞirketi, Beyoğlundı, Tolaıtlıyıın h""snr<la. Tel. Beyoğ)a 2l!ı!5 zarlık 22/4/929 Paza~e~ 
nü saat 14 da İstanbul ~tll,ııe 

llilll!JtUJillJllllHJlllllllilÜ!ll!illıllllllllilldıiHllliUIHliıllillilllı I ihı IJ 1lliillJlilllll "illliJJJiUltl U!illUllitllJilli il ' p'aşdad~ Jandd~rml akdi~mr :~ıııı' 
:::::i E'3 sın e ıcra e ı ece Y (. 

~~ Kırklarelinde ilk bahar At Yarışları 1 imaıathanede ;::zi 010~: .,~~:, 
E 2714 rakım yazlık elb s k'r: 

1 C 1 ve dolıgıla beraber imally•Y10~~~~ 
auı s 9 2 9 uma zarf usulile münak:asav• k I"':. 

, münıkua 2/5/29 Perşemb:pııt~ 

i 
naı JO da lstanbul& ged;cr' eJI 

Kırklareli yanş ve islAb işleri R.iyaseıinden: 

1 - Yanş ve ls!Ah Encümeni Alisi nAmına umum trakyaya şamil olmak üzre Dk Bahar 
1 O Mayıs 929 Cuma günü Kırklareli merkezinde yapılacakıır. 

At toşulan 

!i - Kayı ve kabul muameltsi 9 Mayıs 929 Perşembe günü saat on sekize kadar yapılacak ondan 
sonra kayt ve kabul yapılmayacaktır. 

jandarma lmılAıhaneslnd• eıJefl ıe'
lcc•ktir pnnamc lmaıtth•0 iJl'ıJJ 

~ zl olunur ıcklifnamenln ıarZI 

=İ E'G z·A it! 
8 - Hariçten muracaaı edecekler talimat dairesinde havvanının mükemmel eşkO.linl ve gireceği Eski kaşına ve yar• l• 

~ koşunun numarasını ıclgrana Kırklareli yanş ve i>ilh Encümeni riyasetine vaktinden evel § En iyi deva 'fi~ 

::::::! miıracaaı etmeli ve ık.in:i ınaddeyı naz.n dikkııe almalıdırlar. = .Aclan~lı Dr. Şlikrll b·~if 

E VA L ı M.E TR,-~-., ~-00~-mm_'"i_L_A_N_A_T_ı _.I ~ mıı:~ınnıi;ı~;ıı~ı·ıı~ı~;;;ıı~;ı;ıı;·ı~~;~ı~~;ııımumllIDnıınm~IlllllliDDnllunınınıınınnnil ,{.:~~~;'.~~··; 
Aydın sıhhat ve içtimai muavenet müdü- l\liııeı 1Y•"·»Jnda bu akşam DersahaJle_:1ı0 

1 
~ ......................... _ .. 

[emil l\fahıllesl Sokağı No. Nevı 
Leyoğlu Huseyin Ağı Taksim 81/39 Kdglr hane 

Lira 
6,000 
8,250 

Sekiz müsavi ıaksitte 

mefsuh bedeli mukarrerl 
Müştemi!Atı: Ktrglr zemin kaııyle dört kattan ibaret olup alıı oda 

bir mutbak ve iki halısı vardır. 

fül4da evsafı muharrer hanenin 80/4:929 tarihine müsadif Salı günü pazarlık suretiyle müzayedcsl mukarrerdir 
tali le.ın temınat ak eieri le emvali metruke sauş komisyoouna müracaatlcrl 

ı .. ğ.. d Naşit B~ ien1sil1eri J<e"" J 
U Un en: Bc<iktaşta polis fller ııııiel 

9 kilo meccani ktnin münakasa ile mühayaa edileceğinden talip Hafız Bürhan Beyin tklnbi konseri ' h atı re> 

olanların şeraiti anlıımak üzere lstanbul sıhhat ve içdmal 

""' müdiriyeti kalemine müracaatlan lüzumu ilan olunur. 

Hayali Safa Bey ıarafından sahnede salinde olup ru 5 ,f· 
muavc- K K iki · h · <l" Jol110 

arıgöz om· enn şünnet dügiınü aız ır · ıcaY 

Mevki so, 20 loca 200 Her ıı;ün Talebe 
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Nt3AN 

ON 
?) 

\ış esnasında pek şayanı dikkat 

imtihan geç· rmişlerdir 

FaM;;;;;e~i":J
0

;~;"'~~~-~öşelerinde-haftalarca DOÇ 
3 Grahamdan başka kamyon işlememiş bazı yerlerde 
~ diğer kamyonlar ancak Doçıarın açtığı yolu takip 

lo:~:b!~~~:r~!~wwwwwwwv~wwwww~wwwwwwwwwwwwwwwj 
Senelerden beri men1leketin1iz ecnebiler tarafından aşağı nevi ve ucuz eşya İçin bir 

ıahreç diye tclekki edilnıişti . Bu telekki büsbütün haksız değildi. 
ijakikatcn meınleketin1izde müesses umumi itiyat, neviden ziyade fiat esası üzerine 

q:ıübayaatta bulunmaktı. l nıun1i tecrübelerden tahassul eden: " Ucuz etin yahnisi kokar,, 
gibi darbı meseller kafi derecede iykaz kudretini haiz değildir. 

DOÇ KAMYONLARININ , 

Türkiye için umumi vekilleri: 

KEM l Alil, MEHMET RIFAT 

VE ŞÜREKASI 

idarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu lstilılal caddesi No. 168 

Telefon Beyoğlu 2124 - Telegra/: Tatko 

Garaj ve. tamir yeri: 
Aga:ı Paşa Jandarma Karakolu 

Karşısında 

Telefon: Beyoğlu 1iti5 

Diyarbekir: Pirinççi zade Sıtkı Nedim ve E-

Dense- BR.aTHER9 
Taşra acantalıkları 

Ankara: Zabıtçı zade ve Şürekflsı 
İ:ımir: Mahmut CelAlettin B. 

• dip Beyler 
Bursa: Nasuhi Esat Bey 
Samsun: Esat Efendi zade Sevvit Bilal Bev 
Gireson: İsmail zade Vahit v~- Şürek;lsı " 
İsparta: İntibah şirketi 

Kayseri: Mubaddis zade Alin1 B . 
Adana: Muharrem Hilmi B. 
Gaziayıntapı Güzel Bey zade Hasan B. Eskişehirı Tevfik Nadir Bey 



;..' '· ~~ .. · .. ..:. . . ' 

Bin Söz 
Resi m 

Büyük Millet mecllslnde yeni Borçlar kanununun mDzakerest mllnaııebettle Adliye vakili Mahmut Eı1at Beyin 
nutku e!lnasında bir intiba 

Tahdidi tesllhat konferansına l~tlrik eden Hariciye vekili Tevfik Rilştil Bey 
Lozandakl TOrk darillfünunluları arasında .. 

1 

1 

1 

j 

23 :\lsan çocuk bayramında Ankarada yapııacak merasime l ştlrAk edecek 
izci çocuklar dün Ankaraya gittiler 

Istanbul icra Dairesinden: 
Hava Naciye hanımın Saten ha

nımdan borc aldığı paraya mukabil 
vefaen mefrug lıununan Eren Köyün 
de Koz Yatağında Sıtma Punar so
kagında cedit 45 numaralı ma bağçe 
bir balı hane otuz gün müdetle icra 
kılınan müzayedesinde bin iki yiiı 
lira talibi öbdcsinde birinci ihalesi 
yapılarak ibalei kırtiyesi için on beş 
gün müdctle müzayedeye konulmu~-

dur. • 
Hudu.ıı; Şarken clyevm Tarsım 

kaptan ha. e ve lıagçesi, ~imalen Et
hem paşa tırtası, garben Torsu:ı 

kaptan tcırlat'ı, cePulıen tarik ile 
ınahdı..t, ır. 

Sahcs:: Bagçc dahılinde iki hane 
olu!' yol tarafındaki hane 118 arşın 
19 parc,ak ve bagçc gerisindeki hane 
180 arş'o 17.S parmak olup bin ü~ 
yiiz sekız arşın bagçe dir. Haneler 
ahşap olup yol taroıfrndaki hanenin 
miişte1nelitı ~ bir cvaltr, bir hela, bir 
g;>sılh~rıe, dört oda, bir sofa dır; 

hane ittisalinde bir katlı ufak bir 
mutbalı mcvcuttır. Arka tarafındaki 
hanenin müıtemclatı ~ bir cvaltr, bı:r 

mutbalı, bir hela, bır camekanlı böi
me ü~ oda olup altında bir lıodurum 
ve ittisalinde bir ahır mevcuttır. 

Hanelerde medyune sakin dir. Bağ
GCdc müteaddit cşearr müsmire ve üç 
kuyu'mcveut ve bağçcnin etrafı kıs
men taş duvar ve kısmen tel örgü ve 
hendek ile muhattır. Fazla malüm~t 
928/2292 dosiycdedir. Yüzde beş zam 
la Taliplerin tcmamrnın kıymeti 

muhhaınincsi ola11 bin iki yüz lir:t· 
nın yiizde onu n isbetindc pey akcc
s! peşinen teslimi vezne itmeleri ve 
9 5; 929 da saat onbesc kadar ihaleyi 
katiycsi yapıldcagırdan müşterilc· 

rin lıi «t ve ya bilvckale rrüracaat
l;rı ildrl olunur. 

1 lan 

• (,{) •· c• k pl1
"' k ..ı. 'ı zarf 

u ıl ı 1 c ı c · tır. ,\ftinak .3 

11 • ı' ı C mart nu t 4 •o 
1-t ı! c 'ık d.ı Jan ' . m~ 
im l ı n de ı c'.lec k•lt ş .t-

na" cıal t' mcd ,,,i olu:-· tek 
lifn:ırr l tazı in 'ıl , rtnaır::cdc 

111. d ' 

Ga la tada yatakh vagon acentesi ve 
bagaj ve paket muamelatı 

Beynelmilel Y alakh vagonlar Türkiye 
~tünıcssilliği nden 

Galatada Kaıakôydc kopni 1 •ıında Seyrisefain idare ne ait bina· 
nın zemin kaunda tesis edilmii olan \'acııklı vagon acentesi 20 nisan 
1929 tnrthinden ı·ıbaren muameleye küşat cdilml<rir. ~lezkiır acente· 
h~nede ~c-r~k Devlet demir yollarına gerek Anvpa fimcndö!er ldare
lcıınc ve bıkumlc vapur kump.ıny3larına ait ve tayı a. e ve oromobil 
ile sephate müteallik her sınıf biletler satılacaktır. \ynı zamanda 
De\let Demı. volları gilzcr~~hındaki !;ta y,>n!ara nakl edılmek ve bu 
ua,) ır rdan gondcrilccek bagaj 'e paketleri acentehanede •ahiplcrine 
tcs'' n C) 'emek uzcre mc?.k r a·cn·e yolcu lıaıı:ajlan 'e pake~ mua• 
melatıleılc nıcs ut oLcnk· r 

'l'un:ı lim''":'an \C nehir \e 
lim-.a nakliyaa 

2 Asrı elektirlk •anarii 
.l Otomobiller ve mot0sıklctler 

.ı R.1yo te isaıı içiıt husu>! 
pavyunlan vardır. 

.\1acur tan anayiinin me;herl - c;ün1rlik rcc:mindc 11 ınüslc5na mil· 
teaddıt ecnebi t~ccarlarınııı meşherleri - Seyahat ücııratında tenzi!At, 
'ark \C Bulgar şoo;cndiferlcriııdc 2.'i, \",.;,;tıslav ve Romanya şumeıı
diferlerınin avdet ıeyalıatlarindc .'iO, :\facari tandan azimet ve avdetle 
• .'O, hududu ·cıbest mıirıır jçin "zc ücreti alınma1.. Sergiıe iştirak ruh
satnamc•i 150 kurılştur. Kayit ve ıaf,il:it için lludape~tcde sergi idaresine 
\1~:_"İ1LEKI~TLER AR.\Sl:\D.\ naklipt ve muvasnlat T. .\. Ş. 

·t~···ntinentale, .\nkara - J,canbul • lzmir • 

• • • • • Galata Çinili Rıhtım ! lan • • • • • • • 

lstanbul icra d airesinde n: ı yüz yirmi dört numaralı a rsalarla 
Beyoglunda Ayaspa§a civarınd~ mahdut kö~e batında yüz beş metro 

Kazarici mahallesinin Hafız B. soka-ı kiisür o. m. terbaında se ki; yüz yir

ğında kain olup İsmet hanımın tahtı mi beş No. lu nezareti fevkaladeli. 
tesarrufunda bulunan at ik ve cedit arşanrn kıymeti muh. bin elli bir li-
5-7 numaralarla mürakkam mııhtc- radır. Fazla bedelle i~tirasına talip 

rik apartıman arsasr Munirc H. n :t 

borcunun ademi tediyesinden ·dol~ ·ı 

kırk bq gün müddetle bilmuz.ıyetle 
yuz lıra bedelle t.ıJ,)i uhdesın<lc is · 

1 

de bed 1i muzaycde haddi layıkınd.ı 
olmad.gını.lan b:r malı muddc.lc tem 
d dı ~ijzaycdr ı karar verıJmi .. 
tir. 

Hu<l ı<:' her ikı ••aralı dok a 

oianlar ve daha ziyade maltimat al
mak isteyenler kıymeti muhammin~

sinin yüzde onu nispetinde pey ak 

~esinin ve 1928-5883 dosya r.umero· 

surıu 1 mus .. ashıbcn IstanlJul icr~ 

d iresi müzayede süUcsinc mürac1at 
ctmelc i ve 30 - S - 1929 t.ırıhir.-

de s.; t m altı ya 

tcmdiılen m müzaye 'lesı itra kılr-
M.!uk kiı at cdil<cck tarı< arka naca[Tınd "müşterilerin tarihi mcz· 
kısmcr c' yuz yi mi uc kı"iLcn ı ..... r la lıızzat ve 't"l bilvckdJc: 

ı emanet m~lı arsa ve kısmen SC"~'- · ~ n.:.!t?.nmalarl itan olunur. 

Dün lstanbul Himaye! etfal cemiyeti kongrası topıancıı ve milh ım kararlar ittihaz etti. 4 
S.e y rı s e ı n ı 

Istanbul Esnaf Bankasından: 
lstanbul esnaf banlı:a ı his edaranı 29 mayıs 1929 

gtinü :;aat 14 te lrketiıı Bah~ekapı;ındaki merkezinde 
surette in'ikııt cdeı:ek v1eti umumiyeye dnvet olunur. 

l~uznanıei müzakerat 

pazartesi 
fevknl:\de 

1 - Sermayel'in lıe yüz bin liraya çıkarılması. 
2 Nizamnamenin bazı nıevadının tadili. 

GuNr~ SIGORTl 1UHK lNOnlM ,rnffilNDEN: ---·-
Sirkctimızin 18 . '1>an ırn<l tarihindeki adi hcy'eti umumiye içtimaında 

ni abı ckserivet ha ıl olmamımna mebni t.'i .'llaııs 1929 tarihine müsadii 
Çarşanıba gıinc saat l l ile _(ckrnr içtia:.ı•3a kanr Hrildiğı il:\n olunur. 

Rpznamcl muzakenı : 
1 \lccli•i idare rnporuııun k · antı 
2 - Murakıplcrin r;ıporon km•tı 
:ı 19'.!8 de\rei hi alıi"'c ine ait pilan~o k:\r \e zarar lıcsnhnın tasdiki 

\C ~cçı·n derrci hisabiyc zar da ifaıı '3zifc eden mecli'l idare nzalannın 
ihra~ı. 

·1 - 1 !)21J devre hcsahj ~ i için mecfüi idare dzalarının intihabı 
5 :\içeli i ıdarc A.zalaiına mahsus hakkı huzurun te>biti ve :lzaıı 

mezkürc ıncyanınd:l şirketin t"Mı.idüriycti uınumiye,int deruhte edci\ zata ve
rilecek tahsisatın ıakıllr fc tayini zımnında meclise sal;\hiyct ita>ı . 

6 1921) senti hcsabiıe<i iÇm mürnkiplcrin taıin l ve ücretlerinin 
tesbiti. 

7 Ticaret kanumınun J_.ı üncü madde i muhibince şirkcıimizlc icrayi 
muamele hu<usunda idare azalarına mezuniyet \'e salahiyet itası. 

. Dil!;er her. türlii teklifat ;,ermayei ~irkctin a<garl yü.zdc yirrnhine malik 
hıssethranm ımznlari!e h;tımıdan aakal yirmi gün evvel şirketin merkezine 
tebliğ' olunmalıdır. Gerek asaleten Ye gerek ,·ek~kten şirketin l:lakal onbeş 
his;e senedine malilc -Ol:ın bis,cdaran cfendıln hamil oldukları stnedatı 
içtima tarih\nden llaknl bn gün enci ~irkctin merkezi idaresine te,di etmek 
SJretıle hev crı umumiye e i$tirak hakkını haizdirler. Meclisi idare 

'l\irkiyede 'fica ret ve sanayi ye ziraat ·-
şivketi nlilli yesi 

'lükiycde Ti_caM ve <anayi \e ziraat ~irkct milliıe.,inin 1928 senesi 
muamel~tı hc<abıyc>ın ı tetkik ,.c taodik eylemek üzre .ıo :\lart 1929 tarihin
de •lelddc inikaıa daYct olunan hissedarnn hcy"eti uınumiyesinde ckseriıct 
hasıl olmamn>ına mebni he;',cti mezkiıre birinci içtima ildnında münderiç 
ruzname mucibince icrayi nıiizakcrat için tekrar ;ıo :\isan t 9~'l ıarihinc 
müsadif salı günü sat on beşte yine şirketin Taksimde Zambak sokağında 
kaiıı mcrket.! idarc>indc alelade inik ada daHt olunur. 

ı;eçen :ıo :\!art 1929 tarihindeki içtimao iştirak için alelusul depozito 
edilen hi«c <cncdatı i~1'u O "isan 1929 içtiımı icin dahi ınııtelıcrdir. 

~!!!18 . 'k:1 l<J2'J \fcdi<i idnro 

ZAFİYETİ UMUMİYE 
Sinir zafiyeti, &.demi iktidar ve nekat·at hıılinde olanlara 

NORO-FOR TİN 
müstahzarı pek tesirlidir. Bilılmuın eczanelerde 

SADIK ZADE BİHADER
LEH VAPURLARI 

KARA DEi'iiZ 
MU~TAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

FİRÜZAN 
vapuru PAZAR 

21 Nisan 

günü akşamı Sirkeci nlılı
ınındarı hareketle ( Zongul
dak, İnebolu, Sinop,Samsıırı, 
ürdtı, Kiresoıı, Trabzon, 
Sıırıneııo ve Hizc iskelelerine 
azimet ve avdı•t edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mes. 
adet lıanı alımda aceııta lı
i(ına muraeaal. Telefon: 
l sı aıı nıhııl 2134 

======== YELKENCİ 1 
VA PURL ARI 

KARA DF.r\'IZ LÜKS \ E 
SUR'AT POST ASI 

" VATAN 
vapuru24 

Nisan Çarşan1ba 
giimi akşanu Sirkeci rihtımııı· 

dan hareketle do~ru (Zon r;ı.ıl
dak, l ncbolıı, Sam"ın, Ordu, 

Gircsoıı, Trabzon, Slirmcnc \'C 

Rize) ye gidecektir. 

DİKKT: İsmet paşa 
Luks YC >Lri 'apuru pek ya
kında tstJrlnıl 11.mir scfcrlc
riııc Iıa,layac.ıktor. 

T,ıfsil:\c i~in ~ı ],ec le ) , J\lll 

ci hanında k~in acwta·!- l m~ 

racaatı. Tel. l-ta:.bul 1515 

MAÇKA d:ı cadde üzerinde 
Teşvikiyc camii kurlıiııdc k:lin 
BERNA apartımanı r;a l'et müsai t 
·c•rit c k ~alık tır 1 k tüdu -. "' ı 

pfli 
Merkez Accntası; G•l•ta k :db' 

başında • Beyoğlu 2362 !;> td' 
acentesı : i\lahmudiye 1 lanı atıı 

lstanbul 2'1-1-0 _...,/ 

TBlBZON 818.NC POSTl~I 
0

, 

( RcşitPa~a ) vapuru ~1~ • .... ı·ı • 
;\isan Pazartc•i 12 de ( •·' 'IJ· 
rıhtımıııdan hareketle ine~,. 
Samsun, Gircsoıı, Trahı:on. 1, 

li ·nııHopa)'a gidecek 'l < ' 'r 
·"'rt J! 

Pazar iskcleoiyle Rize., "'.'. ·, ~· 

Trabzon.: Gürde , C ' 1~~0• •• 
Ordu, Unyc, ~amouıı, ine .,;. 
Zongulda~a ıı~rayarnk gclC"1, : . . 1'~ 
tir. Hareket glınlı yuk 
olunmaz. I 

l y v a ı k s ü r' a 1 ~ o s 1 ~:.~ 
(Marmara) vapuru ~.ı P'l ,1 

Salı J :'de Sirkeyi rılıtııT11 ~:J• · 
harckcc!c ,Gclilıolıı, c;ıııı~~ıırh> 
Kliçukkuyu, Edrem.ı t , .eJı ' 
niye, Ayvalıjta • gıdc ~ le ~,r 
d önü,tc mezkur t>kclelcr ,,,~ 

t Lt( 'l\ . 
liktc Altıınolul(a ti~' 

gelecektir. .ı• 1 

Gelibolu i~in yd1ıııı ) 
alınır,, yük alınmaı.. ·ıııl 

zınir Mergin sür'al ~~~1 oi· 

[Konya] v1purt1 • 110ıll~ • 1. r• lıtJO "\' 
1 

salı 12 de (,a ,ıc:t , \ JJ1 • 

l · \ot·ıh "' c' 

1 
harckcclc zıııır, ·k \:C J,.

1
·:" 

:\kıı.inc ı;.de..:c 1 ıı \nam Jr, Ahliıc. ,\ııt.ı' 
u ,r,n nral.: gckcckti 

<" • ' 

esbabı i ıırahatı H ~alı , r<l1f 
fcıahıe.ı..l ap;ır inan :ırır.11 ' 

·· saac 1 » 4 ı :ıı ... p;un • - ~ \ 
T" kiı·c cadde in"c c,\ ·re 
um2nınıı1 2 ncı rıu , e 
miisyö Lüi San r 
nlu.,nın ~~ı.. 


