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lı1usturg~ıla lıükfi:
met b11hranı Türk - ıtalyan noktai nazarlar~nda _tam bir mutabakat vardır.o . . __ ................ -

lvusturyoda bir kaç lıa ft3dan be· ı 
Qtvam eden hükumet lıulıranı, §'• . 
ları yazdığımız esnada henüz 
dilmi~ bulunmuyordu. Mgı 

l'in başvekalet makamından çe 
esile zuhur eden bu buhran Al-
lnil!ctinin hususiyetlerinden bı

cıfa.n fırka pazarlıkları yüzündeu 
li uzamıştır. Gerek Almanya ve 
.•k Avusturyada fırkaların kuv
ınc ve taleplerinin derecesine gô
biikümctlc bir müvazene ve ir.tik

ı ternini mühim bir iştir. llususi
•'ipcl gibi bir şahsiyete halef bul 

mevzuu bahsolunca mesele da
ftiyaclc ehemmiyet kcspctmiştiı. 
eni Avrupanın en ziyade dikka
ayan olan simalarından biri cie • 

t. Scipel'dir. Avusturyanın dahı· j 
\'c haricen binlıir mti~kil1at içın 

1 
~irprştıgı bir zO?manda lıaşveı~.ı 

,'lıakamı la gelen bu rahip dip;.,., 
memleketine çok tıüyuk hı me: 
t•pmaı;a muvaffak o!mu~tur. Ta- 1 

•U hyatının sadelği, itidal ve ha· 
':ı.hlıhr• vckar ve samimiyeti ilt 

Dlln Rusya 

Galata 
tarıkıyle şehrimize avdet eden KAzım 
rıhtımında muharririmlzle görüşürken 

paşa 

Kazım Pş. dün geldi 
ını f halk arasınd.ı büyük bir 

r ve söhrctc nıazhar olan Seı-

. A..vrupa siyasi mahafilinin hÜr 
trıi de kazanmıştır. Onun nufı...: 
:iarcsi s.:ıycsindcdir ki Avustur-

Hey'eti askeriye • • • re ısının 
iktisadi buhranın yol açtı~., ,. 

ıt lmelc hareketleri yavaş ya- mühim beyanatı 
> il olmu~tur Gene onunmaJ:.i.r 
'lnı.atlıgı neticesidir ki, Avus-
nın beynelmilel vazıyctin 

1ftcy. dü~ürebilecck olan "An~
llıefktırcsi siyasi bir ibt•ras ma 

•r •ndcn çıkıp, metodik bir pro;;-
}alini almıştır. llırıstiyan So
. •at fırkasının lideri ve Almaa 
·k lıur1uvazisinin bütün fazilet 
He en tipik bir mümessil olaıı 
Seipel, herhalde tarihte iz bı· 

~--büyük adamlardan biridir. 
'ilt seneler onun makam ve t&ı
,_~I kuvvetini de yıpratmıştır. 
.'1C• fırkalar arasında oldukçe 
~'ıt.raslar uy:ındıran bir kiralar 
it si Scipel'i istifaya scvketmii
';tstury~da ve bilha90a Viya
~ıra meselesi büyük bir ehem· 
~ hairdir. Cihan harbini:ı lıit ,_ 
~ S011ra Avusturya parası oı· 
~n misli kıymetini kaybettigi 

k. ra1ar ancak altı yüz mi.~~ 
V 1ınrştr. Bu surc:tJc bir zaman· 
'Yttnanın ev ve apartımanları 
"flın en ucuz meskeni olmakla 
'<.mişti. Emlak sahiplerini .. 
~ ~. ve kiracı sınıf cıı teşkil t
fÇilk burjuvazi ile am le sım

V 1 hine olan bıı kıra slyasetın-
lill'a b,lcdiyesi dd çok ;,,;. 

t i.~min ı eylemişti,. Dı.iny01 
r ye lcrınc kı:yasc:ı hiç: mes;~
- -~ ın t{ira ücretlerin" ilavr 1 

Vaziyet umumiyet itibarile Amanul
lah Han lehindedir.Alınan malumata 
göre Amanullah han Mezarişerifte 

kat'i bir zafer kazanmıştır .. 

Hey'eti askeriyemiz yolda hiç bir tehlike ve 
müşlcile maruz kalmamıştır. 9 Nisanda 
Yunkers tayyaresile Kabilden hareketle 

ı\toskova tarikile avdet etmiştir .. 
Afga11dahi hey'eli askeriyemiz reisi dii11 geldi 

sır müddet evet Kabile giden hey'eti askeriyemiz reisi 
Kazım paşa Hazretleri dlln sabah saat 9 da Çlçerln vapu

ru ile şelırimlze avdet etmiştir. 
Kazım paşa evelce avdet eden hey'etl askeriyemiz, 

ailesi ve dostları tarafından istikbal edllmiştlr. Paşaya 
yüzbaşı Hasan bey refak,at etmekte idi. Paşa vapurda 
yarım saat istirahat ettikten sonra motorla karaya çıkmı~, 
Serencc bey ~oku şundaki evine gltmlstlr. • 

Kazını Pş. nın mühim beyanatı 
"C Vıydna belediyesinin tarlı 

1 ttii:i verı;i,mühim bir imar KAzım paşa kendisini vapurda istikbal eden bir ~arririmlze 
ıı ••yase.hin tatbıkına imkan şu beyanatta bulıınmuştur. 

·~ 'i.ird;. Sosyal-demokrat fır- "- /(ôbile gittiğimiz zaman Afganistand<i miic<idele 
, •ıın e bulunan Viyana bek- b 1 Fabi/d 
~topladığı paralarla Viyana fo. aş amıştı. l e sefarethaııemizde misafir kaldık. 
ı~1nda saray gibi muazzam a- Harbin fasılasızcn devamı ) üzünden misafirliğimiz iki ay 
~.nlar yaptırmış ve bunları m;ı devam etti. 
ı~•aıarıa sıkınt ı içinde yaşıy- Amanullah Han ile temas edilmedı" 

~li •a k:ralamıştır. 
it tabu avdet ettikçe, emlak 
·~~nin de hukukunu az çok m· 

. .. ra alacak kka rejiminin tat 
~§~nülmüş ve bu huseste meı: 
, •slahat layıhası tevdi olun
' J Meclis bu layıhayı henül 
;.~nıemiştir. Viyanada ve di-

• ~k şehirlerde Sosyal-demok
~ Uyuk bır nufuz ve itibar kj· 
:~n ••ki kira rejiminin tadilin' 
.,,: Pek de arzu etmemekte. 
·~,Yal demokratlar diğer fııka
f ;nd~ bu sahada başgösteren 
i~~ cıda! ilk eve! Seipel hü
ş'~ çekilmesi ile neticelen 

, ~itı.~llldi hem bu kira rejiminin 
ı i '. ve hemde bir hükilme· 
'f,,~ın fırkalar ve bilhassa So
r •ı 0 kratlarla hıristiyansos}a· 
~ıi~sında müzakereler devam 

""ııı·"· ~; 1kanaat şudur ki, hükilmeti 
~c•k <derse etsin, Seipel'in ha 
""it,, ~at da, onun Avı;sturya
"ı;,~ ınış olduğu nurlu yolu ta· 
t ten başka bir şey yapmıya-
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eu müddet zarfında icap eden tetkikatı yaptık. Mücadele 
devam ettiği için Kandahara gidip Amanullah Hanla gö

rüşmek mUmkün olmadı. Habibullah ile de temas etmedik. 
- Son vaziyet Amanullah Hanın lehinde mi yoksa aleyhin-

de midir? 

Vaziyet Amanullah Han lehinde 
Vaziyet umumiyet itibariyle Amanullah Hanın lehindedir. 

lık vaziyetle şimdiki vaziyet arasında sarih ve emnlyetbahş bir 
inkişaf vardır. 

Sahsl kanaatınıza nazaran Amanullah Han muvaffak 
olacak 'mıdır? 

- Ümitvarım, bu kanaatı taşıyorum. 
Avdetle seyahat esnasında işltti(Jlmize yöre, Ama

nullah Mezarışerifte hal'i bir zafer elde etmiştir. 
Mezarışeriften Gazneye doğru ilerlemektedir, ()aznenin istir

dadı yakındır. 

Avdet segahatımız müşkiliitsız oldu 
- Seyahatınız esnasında herhangi bir tehlike ve mUşki!Ata 

maruz kaldınız mı? 
Hayır. Yolumuza suhuletle devam ettik. Dokuz Nisanda 

Yunkers teyyaresile KAbilden hareket ettik ve tehllkesl~ce Termlse 
muvasalet ettik, Termlsten trenle Buhara, buradan Taşkent tariki 
ile Moskovaya muvasalat ettik. 

Moskovada Uç gUn kaldıktan sonra trenle Odesaya geldik ve 
vapurla buraya muvasalat ettik. 

Buradan giden Afgan zabitleri.: 
- Buradan giden Afgan zabitleri KAb!le muvasalat ettiler mi? 
- Bugü11 yarın muvasalatları ümit edilmektedir. 
Kazım paşa Hz. !eri ve refakatlarındakl hey'et azası Kabilde 

bulundukları müddet zarfında bazı tetkikatın meşgul olmuşlardır. 

Kazım paşa bir iki güne kadar Ankaraya gidecektir. Ayni zaman
da paşa şifahi izaha! . da verecektir. 

Hey'eti askeriyemiz hamilen döndü -A fganistana giden hey'etl askeriyemiz 18 kişiden mürekkeptir. 

Hey' et azası ikişer Uçer şehrimize avdet etmiştir. Bu ·meyanda 
Miralay Cemil, Kaymakam lsmail Hakkı, Binbaşı Fehmi Beyler 
bir kaç gUn eve! gelrr.işlerdlr. Miralay Nuri Reşit Bey de Almanya 
tarikiyle Semplon ekspres! !le cvclki gün şehrimize avdet etmiştir. 

Ekmelı ııarhı Şile hadisesi . Ezildi ve öldü ---· .. ·-~- - ........ .,__ 

l\/Ieb'usların tetkikatı l{ayn1akan1, hakini ve 
n1üddei un1u~1i arasın

da neler geçnıiş ? 

Zavallı çocuğun 
feci ölüinü 

Roma mülakatı - ......... _ 
Fiatlar iki kuruş 
indirilemez mi? 

--.. --
Ekmek narhının 2 kuru1 ten

zili meselesi netöcelenmek üzre-

dir. Ekmek y a-... - ... lllJ!l--!!!!!!IP 
pıcıları, bu hu- ı 

' susta lstanbul ı 

meb'usları ta
rafından yapı

lan mUhlın te
şebbüsün, ken
dilerinin evelce 
ileri sUrdilklerl 
nokta! nazarı 

teyit ettiğini 

söylemektedir. 
Bunlar, şehri

mizde ekmek 
halitasındn kul· 
lanılan ecneb: 
unlarının 72 ki- .Murat Hey 
!osundan 99 ek- Zahlıc ıırn ası rci>i 

mek çıktığı bitarafane tutulacak 
yeni bir çeşni ile anla~ılacağı 
kanaatindedir. 

Bazı meb'uslarımız, Emanetin 
mUsbet bir icraat prograpıı ha
zırlamadan ve ne yapacağını 
tayin etmeden evel sa!Ahlyet 
meselesinin mevzubah~ olamt
yacağını bir muharririmiLc be
yan etmişlerdir. 

Emanet narh için esas tutu
lan fiat cedvellerlnl gönderen 
Ticaret ve zahire borsası idare 
meclisinin sadece un ve buğday 
işi erile iştigal edenlerden 
mürekkep olması da ı irıızları 
mucip olmaktadır. 

Bu meclisin reisi Murat Bey, 
şimdiki unlarla bir çuvaldan 94 
ten fazl.,ıı ekmek çıkarı•açağını 
teyit etmiş ve dünyanın ckmeğı 
en ucuz yeri Istanbul oldajtunu 
söylemiştir. 

Frıncılann lmallye oı~. ak çu
val başına aldıkları <paranın 

150 kuruşa indirilmesi de zoru· 
rl görUIUyor. Narha esas olan 
un halitası flatl 13.30J• olduğu 
halde ckmckcilerin kullandıkları 
un 'I 2, 70) ten muamele görmek 
tedir. 
--~·-----

Teşkilatı esasiye ta
birlerinde tadilat 
Ankara, 22 c ı\\jlliyel) 

Te~kiliitı esııslyede değişen 

bazı tabirler hakkında mec
lise bir !Ayıha gelmiştir. 
Riyaseti cumhur Cumhur 
riyaseti olmuştur. 

Ankara şehrinin 
imar planları 

Ankara, 28 ( Milliyet) 
Ankara şehri imar plan -
!arının tetkiki ve bir tane
sinin tercihi için Jüri bu 
günlerde toplanacaktır. Jü
ride sabık şehremini Asaf, 
Falih Rıfkı, mühendis Ziya 
B.ler vardır. - ~ ---Askeri kiitiplexin 

yaka renlıleri 
Ankara, 28 Milliyet ) 

Meclise verilen liiyıhaya 
göre askeri katiplerin yaka
ları kahve rengi yerine be
yaz olacaktır. ----Devlet şimeııdiif erleri 

Ankara, 28 (Milliyet) - -
Devlet demlryolları teşkilatına 
dair olan liiyıha Nafia encü
menince tasvip edllmlştlr. 

Uiyıhaya göre meclisi idare 
ilga olunacaktır. 

. - ·· -
liıglllere - 4merika 

Parls, 27 ( A.A.) - Tan 
gazetesi M. Glbsun beyana
tından Hoover hükumetinin 
elyevm muallfık büyük ve 
mühim mühim mes'elelerln 
adllllne bir surette tesviye
sine mani olan engelleri 
ortadan kaldırmaıtı haki
katen arzu eylediği ve Av
rupa devletleriyle birlikte 
fealiine çalışmak slyasc.tine 
teveccüh ettiği anlaşıldığını 

yazıyor. 

Şile Kaymakamı Refik bey 
ile Şile HAklmi Mesut bey ara
sında bir hadise olmuş ve bir 
şehadet meselesinden dolayı 

Şile mahhemesi Kaymakam Me
sut bey hakkında iki gUn hapis 
kararı vermişti. 

Geçenlerde de Ş!!c Kayma
kamı bir tahsildarı yolsuzlu
ğundan dolayı tevkif etmişti. 

Buna da Ş!le MOddelumumlsl 
itiraz etmiş ve Kaymakam ile 
aralarında cereyan eden muha
beratı da MUddel umumi, ma
kamı tahkir mahlvetlnde görmU~ 
ve Kaymakam aleyhınc dava 
açmıştır. 

Meseleyi, V!lılyet Şile J<ay
m'!!rnmlığıııdan sormuştur. Of. 
ger taraftan da lstanbul Müddei 
umumiliği de Şile Müddei umu• 
ml!iğlne göndermiş ve Kayma
kam hakkındaki davaya alt 
evrakı istemiştir. ÇUnkU bir ma
hallin en bUyük mülkiye amiri 
o malralde kanunen muhakeme 
edllemez. Şayet Kaümakam mu
hakeme olunacak ise burada 
muhakeme edllec'ektir. 

Mamafl Şile mahkemesinin 
evrııkı mUddei umumilik maka
mına iade edip etmlyeceğı ma
IOm değildir. 

Komünistler 

l''enideıı tevkif at yapılarak 
· lzmlre gönderilen yok 

Dünkü gazetelerden biri 
yeniden 17 komilnlstln lzml
re gönderildiıtlnl yazmı§tır. 

Bu hususta Vll!yetten tah
kikat yaptık' Yeniden tevkif 
olunarak lzmire de gönde
rilen yoktur. Bunlar, evvelce 
tevkif olunarak lzmire gön

derlldiklerlnl yazmış oldu
ğumuz komilnislerdlr. 

Haftanın 
Mühim haberi 
1\!I ekte p 1i1 er 
Müsabakası 

İkinci haftanın haberle
rini seçmeye başlayuıız ! 

Birinci haftanın 
111iihi111 lıaberleriııl seçmek 
zamanı bitti. 20 nisandan 
26 nisan<i kadar bir llafta 
zarfındaki en mühim ha
ber yazısına ait 111eklup
ları 2 mayısa kadar kabul 
edeceğiz. 

İkinci hafla 

1
_2_7_1' nisan cumartesi 

gUnUnden 

1 
3 ı mayıs cuma gU

nU ak,amına 

kadardır. Bu bir haf
tada gazetemizde çı
kan en mühim haberi 
seçip 200 kellmeyl 
geçmemek Uzre yazı
nız, matbaamıza yol
layınız. 

- -o•- _. 
Tren kazası nasıl 
oldu? Tahkikatın 

."leticesi · : 

Dün sabah saat 10 buçukta 
Kartalda çok feci bir kaza oı-· 
muŞtur. Pendlkten hareket eden 
banliyö treni Kartal istasyo
nuna gellrken iki yaşında kD
çUk bir çocuğu çiğnemiş ve 
parçalanan çocuk derhal vefat 
etmiştir. 

Keyfiyetten mahalll Jandar
ma kumandanlığı ve ÜskUdar 
MDddel umumlliğl haberdar 
edilmiş olduğundan Mustantlk 
ve MUddel umumt Beyler Hay
darpaşadan tahrik ed!lmlş olan 
drezinle Kartala gelerek tahki
kata vez'ıyet etmıoıer, kaza 
mahalllnl,katarın vaziyetini tes
bilten sonra cesedin icap eden 
muayenesini yaptırmışlar ve 
defnine rub&at vermişlerdir. 

Bu feci kazaya turban olan 
çocuğun demlryolu güzergahın
da mukim Nuri Efendi isminde 
bir zatın çocuğu oldutıı anla
şılmı,tır. 

Sadık ismindeki bu minimini 
Uzerlıie doğru dehşetle gelen 
felAketln mahiyetinden bihaber 
olarak tren yolunda oynarken 
katarı yanında görllr görmez 
şaşalayıp kalmış, kaçamamış 
ve çiğnenmiştir. 

Kazada makinistin mes'u!lyetlnl 
tesbit için Üsküdar istintak da
iresi tahkikata devam etmek
tedir. 

İspahyada I nıayıs 
Madrlt, 27 ( A.A. ) - is

panya hilltOmetl bir mayıs 
münasebetiyle aleni tezahü
ratta bulunulmasını menet
miştir. Umumi menfaatlere 
hadim müesseselerle hllktl
met daireleri müstesna ol
mak üzre diğer yerlerde 
mesainin o gün için tati
line de müsaade edilmiştir. 

1 Mayıs gelmeden ... 
Paris, 28 (A.A1 - :\Jatcn ga- • 

zetesnin Berllndcn istihbarına na
zaran bir :\layısın tcs idi ne mu
kaddime olmak üzre komiinist
ler tarafından vuku bulan nüma· 
yiş teşebbüslinc zabıta mlidahak 
etml~tlr. İki taraf arasında ate~ 
taaıi cdilmi~tlr. Elli ki~i tevki[ 
olunmuştur. 

Bcrliıı. 27 
nistlcrin bir 
ta:;avnırunda 

(A.A) - Komü
mayısta yapmak 
Iıulundukları nli-

mayişin zabıtaca men'i mukarrlr 
bulundujtı.ındaıı polis nıudlini 

ahaliyi o gün hlr türlti :ılay ve 
tcccmmi.ıler<len uzak buiııııdur

mağa davet ctmi~tir. 

Ka11adaya muhacir 
Otva, 27 (A.A) - Kanadayı 

otuz bir marta kadar( 168, 722) 
muhacir gelmiştir. Bunlardan 
(28,880 1 lngillz, (30,560) ı 
Amerlkandır. 

- -····----
Edirne Polis Müdiri dün a~~am gilli 

Polis Müdiirlllğü şilbe ı 
müdür mua•J IJJllJtlnıten Edir-

ne Vilayet 'fl!!]!!!"'!!I! 
Polis Müdür· 

lllğilne taylr. 

olunan Feyzi 

Bey, dün ak- ı 

şam konven

slyonel ile E
dirneye hare

ket etmiştir. 

• 

T~ ~ü,tü B .. M .. Mnssolini 
·ile uzun uzun ~örii~tü 
Her iki f aralın no~tai nazar
ları üzerin~e tanı ~ir tevaf u~ 

nıü~a~e~e e~ilıni~lir _ .. _ 
Tevlik Rü~lü Beyle M. Mussolioi ara
sında görü~üleo meseleler nelerdir ? 

Türk han.111/arıııa sı•/ı1m ve ınııhab
betltrini giinderen ita/yan Kra/içc.<I 

Hz. Kral Ilı. ile lıcralıır 

Roma, 27 (A.A.) - Tür
kiye Hariciye Veklll Tevfik 
Rüftü Bey bu gün saat on 
birde ltalya Kralı va öjile 
üzeri Ba,vekil tarafından 

kabul edllmlftlr.Tevfik Rüf
tü Bey ile M.Mussollnl el
yevm mevzuubahs olan 
mes'eleler ile iKi memle
ket! al3kadar eden husu
sat hakkında bir saat 
aamlmT suretle gtlrUşmüş
l•r ve flklrlerl arasında 
tevafuk mevcut oldu!:junu 
müşahede rvlemlşlerdir. 

T. Riişlil Bey .it . .lfıısso/ı,ıi 

Roma, 28 (Aneksartltos ı 
Tevfik RtrştU B. dUn gece M. 
Musollnl ile vuku bulan mükA
lematın mabadı olmak Uzre J\1. 
Grandi !le görUşmUş ve M. Mu
sollnl ile yapılan mülAkatta ı:t
roşuıen meseleler tetkik edil
miştir. 

BugUn Tevfik Rüştü Beyin 
şerefine resmi bir ziyafet veri
lecektir, Bu zlyAfete ricali siya
siye davet olunmuştur. 

Türkiye hariciye vekill bugün 
ltalyan gazetecilerini kabul ede
rek beyanatta bulunacaktır. 

Roma, 28 (Fos ı Parişten 
telgrafla bildirildiğine göre Tan 
gazetesi dUnkU baş makalesinde 
TUrk - ltalyan munasebatından 

bahsederken bu mllnasebaıın 
·hususi mahiyetine alılkadarluın 
nazarı dikkatini celbediyor. 
M. T. RU,tU ve Krallçe 

Roma 28 (Aneks artitos ) 
OUn öğleden sonra ltalya Kra
liçesi Hz. Telik RUşta B. in re
fikası Hanım ile kerimesini su
reti hususiyede huzuruna kabul 
ederek Türkiyedekl teceddüt 
cereyanı ve Türk kadınlığının 
mevki ve gayeleri hakkında 

ma!Omat sormuştur. Tevfik RUştıJ 
beyin refil a ıı Hl. !Azım gelen 
maHlmatı vermi~, Kraliçe Hz. de 
Türk kadınlığına se!Am ve te
vecctlhlerini bildirmiştir. 
T. R. Beyin Berllndekl 
beyanatı ve Yunanlılar 

~Kıymetli bir 
zabıta amiri 

olan Feyzi B. 
arkadaş 1 arı nyzl Bey 
tarafından teşyi ve yeni vazi
fesinde de muvaffaKlyetl te
menni edilmiştir. 

Berlin 26 (Fos) - Alman gazc· 
:cleri Tevfik Ruştü B. in Balkn
ların vaziyeti ve Türk-Yunan müna
sebeti hakkında yeni ve uzun bey~
natını neşrediyorlar. Türk llar1 cıy._ 
vekili dcmistir ki: 
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( lıllqet l iıı Mi lelrihsı : &5 
• TEMIRLENK 

•• 
O/dükten sonra kavga 

•••••••• 
Yalnız Şah Ruh ile oğlu Ulug Bey 

devri parlak oldu 

• ·· ·· yaptırmak suretile dö tır. Şadımülk, o zaman görmü_ş 
tı .. yuly~ı Yolda Temirin ce- olduğu bu iyiliğe karşı timdı, 
nuyor. a~ :.t.. kt' e olan ala Saray Hanımı tahkir etmekle 
nazesını go urme • . . "- k 

·ı "h k tt"I S ymülk Ha mukabele etmıştır. =mer ant va 1 tı a e ı er. ara . h" ld H 
· d ı ·ı S bahçelen şuna şa ıt o u: a-
nım a cenaze a ayı ı e emer- . .. h 
k d 1. d hl avuç dolusu mucev erat ser-

an e ge ıyor u. k h lkı k li d' •• pere a n apışmaıını sey-
Lakin Semerkanda ge n ıgı ı·ediyor herkese kaptığı kıymet 

zaman şehrin kapıları kapah li ta•ı 'bırakıyordu. Çeşmeler 
b 1 d S "'lk Hanıma ~ u un u. araymu den şarap akıtıyordu. 
bile açılmıyan bu kapılar şaya- . _ • 
nı dikkatti kiTemirin bayrağına Halı! bu çılgınlıklarla eglenı-
büyük davuluna ve tabutuna yordu. 
karşı da kapalı kalıyordu. Nihayet Temirin tahtı için va 

Bunun sebebi şu idi: şehrin siyet ve tayin etmit olduğu Pir 
valisi olan adam Halile biat et- Mehemet Hindistandan geldi; 
mişti. Lakin Halilin ordusu tarafın-

Ordunun kumandanlarn , mek dan karşılanarak mağlup edildi. 
tup gönderek Pir Mehmet gelin Bununla beraber vaziyet çok 
ciye kadar kendisinin Halile ta- geçmeden değişti. T emirin ileri 
bi olacağım bildirmişti. gelen kumandanları ordunun 

Halil malumdur: Hanzadenin kendilerine sadık kalan kıtaatı
oğlu ve Şadımülkün meftunu o- ııı alarak .5emerkant üzerine in
lan Halil validesinin nüfuzun diler. Bu hareketin neticesi ola
ile elde ettiği bir çok asilzade- ıak Semerkande girdiği gibi Te 
ler ile birlikte Semerkande gel- mirin tahtına çıkınış olan Halil 
miş, girmişti. Şehrin ~alla ş~- tutulduğu gibi hapsedildi. 
şırmış, ne yapacağım bılemeım
sti. T emir uzakta ölmüş, onün 
~asiyetlerini Semerkantliler öğ 
renememişti. Uzun zamanlar

Şadımülke gelince o da so
baklarda halkın hakaretine ter
kedildi. 

dan beri bunu tasavvur eden T emirin ölümü ile onun koca 
Hanzade emeline muvaffak ol- İmperatorluğu da ölmüştür. Ar
muştu. Halil, Semerkantte tah- tık bu büyük imperatorluğu top 
ta çıktı, T emirin yerine oturdu. lu tutabilmek ümidi kalmaımş-

Temirin en eski emektarların tı. 
elan olan Nureddin bunun üze- Şah Ruh bu işlere lakayt kal
rine saraya şu acı mektubu yol- mıttı. Fakat felaketler bir biri
ladı: ni takip ettiği için o da nihayet 

Kalbimiz keder içindedir. Na harekete gelerek Semerkant 
sıl olmasın ki paditahların en şehrini zaptetti. 
şevketlisi, dünyanın canı, ölüp Bunun neticesi olarak Mave
gitmi.ştir. Birtakım cahil çocuk rayi Nehir Şah Ruh un hülanü 
lar ona hiyanet ettiler. O çocuk altında kaldığı gibi oğlu Ulug 
tar ki kendilerini aşağı derece- Beye Semerkandi verdi. 
den alıp en yüksek mertebeye Bu şehrin hazinelerinden ço
çıkaran gene o olmuttur. Bun- ğu boşalmış olınakla beraber,bu 
lar vazifelerini bir tarafa bırakıp baba ile oğul Temirlenk impe
onun vasiyetlerini tutmamıtlar ratorluğunun can daman de
dır, yeminlerini çiğnemişlerdir. mek olan havaliyi muhafaza et-

Böyle korkunç bir felaket kar mitlerdir. 
şısında kalplerimizin kederini H" d' t d El · k 1 k 1 ? m ıs an an cezıreye a-
nası çı ara ım • · • dar olan cesim kıta bunlarm e-

Dünyanm hükfimdarlanru ka !indeydi. 
pusuna kadar getirmiş olan böy ş h R h ·ı "l Ul B 
1 b. d. h b"h kkı "h a u ı e og u ug ey e ır pa ışa , ı a n cı an- Ih d ı d H iki . d b d b' . b _ •-~ su u sever a am ar ı. er -
gır enen u a am ızı ıriü<Ir · d t h. ed. 1 d 
b kın b .. .. · ti . b' sı e sana ı ımaye ıyor ar 1• 
ıra az utun vasıye en ır T • • d 1 d k' b 

f ld B. t- ,_ __ k"I I emınn yara ı ışın a ı gara et 
t~.ra a ah ı. ır llKIIIl o e er ti" • 1 ak T t · t 
b .. 1 b" f d' d" 1 ne cesı o ar a ar ımpera o-

oy eB ırle en ıyde kutşlm~ o u- ru girdiği yeri yakıp yıktıktan 
yor. un arın sa a a erı nere- · b 1 
el d" 7 E. k l sonra oranın yem aştan yapı _ 

e ır acep.. . . ger aya arın masını emrede d" 
~ üreği olsaydı buna ağlardı. r ı. 

Bu imar ve inşa merakı, onun 
yıkıcı tabiatının diğer bir yüzü 
demekti. işte onun bu imar ve 
inşa merakına Şah Ruh ile oğlu 
varis olmuşlardı. 

Bu nankörlerin kafasına in
mek için acaba gök yüzünden 
neye taş yağmıyor? •• 

Ama bize gelince; inşallah, 
biz efendimizin vasiyetlerini bı
rakacak değiliz. Onun dedikle
rini yapacağız. Onun torunla
rına itaat edeceğiz." 

* * * 

Bunlar yeniden bir takım mu 
harebelere girmekten son dere
ce ihtiraz göstermi§lerdir. Yal
nız müdafaa harbini caiz gör
düklerinden her hangi bir teca-

Ordu kumandanları tekrar vüze oğrayınca T emirin eski e
toplanıp müzakere ettiler. T e- mektar kumandanlarını gönde
mirin zamanında orduya hare- riyorlardı. T emirin en seçilmiş 
ket emri vermek için çahnan bü aıkerleri Şah Ruhun ve Ulug 
yük davulun parçalanmasına ka Beyin emri altına girmişlerdi 
rar verildi. Çünkü Temir öldük Baba ile oğul memleketleri 
ten sonra bu şerefli davul artık muazzam Temirlenk imperato~
batka hiç kimsenin emrile çalı- tuğunu dağılmaktan kurtulan' 
namazdı. yegane aksamı olduğu için bura 

* * * larda sükUıı ve huzur hiç bozul

Halilin ilk marifeti merasim
le cariyesi Şadımülkü kendine 
nikahlamak, düğün yapmak ol-
' ou. 

muyor-du. 
Şah Ruh ile Ulug Beyin ida

releri altında Asyada yep yeni 
bir şevket ve ihtişam devri açıl· 
dı. 

MlLLiYET PAZARTESI 29 NiSAN 1929 

HARİÇfEN ALDIGIMIZ TELGRAF HABERLERİ •"i• .. '-Hasei'ıer:,(: - ... __ .. _ 
Tamiıat işi 

Bugünkü içtimada 
Alman murahhası 
bulunmıyacak 

Paris, 27 (A.A,) - M.Young 
ile M. Schacht arasındaki mll
ka!emeler devam etmektedir. 
Ne alacaklı devletler ne de Al
ınan murahhasları tarafıodan 

yeni tekliflerde bulunulmadığı 
zannolunuyor. Gelecek içttma 
Pazartesi gllnU yapılacaktır. 

Berllne gitmiş olan M.Schacht
ı:ı bu lçtlmaa iştirak edememesi 
muhtemeldir. 

Bir Homü11istin tevkifi 
Parls, 27 (A.A.) - Komü

nist meb'uslardan Marty nln 
erkek kardeşi Mişel Marty 
askerleri itaatsizliğe teşvik 

cürmüyle maznunen tevkif 
edilmiştir. 

Bedbinliğe mahal yok 
Parls, 27 (A.A) - Maten 

gazetesi mütehassıslar komi
tesi mOzakeratına tahsis 
ettiği baş makalesinde tami
rat mes'elest hakkında gös
terilen bedbinliğin yerinde 
olmadığını, çünkü Daves pla
nının Almanyanın tedlyata 
fasıla vermesine mani olmak 
üzre her tfirlil ihtimalleri 
nazarı itibara almış olduğu
nu beyan etmektedir. 

Mısırda 
Evinde IJlüsü bulundu 
Kahire, 27 ( A.A ) - Doktorlar 

mahafili tıp fakültesi baş müderrisi 
Dr. Frank Maddenin feci ölümünden 
dol•yi fevkal4de teessür içlııdedir. 

Müteveffa bu sabah evlııde elinde 
bir rovol ver olduğu halde ölü olarak 
bulunmuştur, ----
Afganlstanın Moslı:ova Sefiri 

Simi!, 27 (A.A.) - Afganistanın 

Moskova sefiri olup Amanullah hanın 
taraftarlanndan bulunan Gul4m Me
zanşeıifı: gitmiştir. 

TtCARET ve ZAHıRE 
BORSASI 

28 Nisan 

Buğday 

Yumu~ak 

Kı.z:ılca 

Stinter 
Sert 
Dönme 

00-00 
0-0 

Cı0-00 

Yu!Tluşak mahlut 
Sert ,. 0-
Romanya 0·00 
Bulgarletan 

Zahire 
Ça.•dar 
Arpa 
Mısır 
Yulaf 
Keten ıobama. 
Fasulye 
Mercimek 
Nohut 
Börlilce 
Bakla 

Hububat 
Susam 
Ku~yemi 

Un 
Kkstra Jt:ksrr:t 
Ekstra 
Birinci yumuşak 
Birinci str'" 

ikinci 
Üçüncü 
Razmol 
Kepek 
raspai 

1929 
AZAMI ES GAR 

K. P. K. P. 
uo.oo oo.oo 
00.00 00,00 
00,00 00,0fJ 

00,00 C0.00 

-.- -.-
'10,00 00,00 
oo.oo 00,00 

16.00 16,00 
15,00 14,15 
16,00 16.00 
00,- 00,-

-.- -.-
40,00 4P.OO 
00,00 00,00 

29,00 20,00 
00,00 00,00 
00,00 00,00 

.oo -,00 
-,00 -,()() 

1330.00 1295,00 
1240,00 !135,00 
1390.00 1260,00 

1290,00 J 190,00 

roo.oo 900,00 

1170,00 9.55,00 

lstanbul Hayvan Borsası 
25,4, 1929 Diri satışlar 

Cinsi Adet Kilo liY"" 
azami as gar 

128 30 60 
616 45 53 

26 45 45 

181 18 37 

26 16 30 

satışları 

-----
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Ba~ri tesli~at ihtiyat askeri Telgraf tellerinde bozuk/ 

Hariciye nazırı Amerika ile 
ihtilal olına~ımnı söylüyor 

Tahdidi teslihat 
komisyonu bunu 

konuştu 

Ankara , 28 ( Milliyet ) - Fırat nelırinin taşması ha 
Mamurettll'aziz ile Sivas arasındaki telgraf izole direği yıkıl 
dan teller birbirine karısmıs ve muvakkat bir zaman için mu 
durmuştur. Telgraf idare

0

sin~e derhal lllzımgelen tedbirler atı 

Cenevre, 27 (A.A.) - Tah
didi teslihat ihzari komisyonu 
mevcut kuvvetler ve bilhassa 

Muallimleı·in hakları 

Londra, 28 (A. A.) - Sör muallem. ihtiyat kuvvetleri bak 
Austen Chamberlain bu gün irat 

kındaki müzakereye devam et
ettiği bir nutukta bilhassa lngil miştir. M. Marinis M. Massiğ-
terenin bahri teslihatın yalnız linin mütalaasına iştirak ederek 
kısmen tahdidini değil belki bil- ltalyanın muallem ihtiyat kuv
cümle sınıflara ait harp gemile -.·etlerinin ipkasma taraftar hu-

Ankara , 82 ( Milliyet ) Maarif vekili bey Anadolu kulu 
lstanbuldan gelen Darülfünun hey'etine bir öğle ziyafeti çek 
Bu ziyafette nazaret müsteşarı da bulunmuştur. Maarif ve 
muallimlerin Barem Hlyibasile gaylp olacak hakların iade e 
lllihayı ihzara devam etmektedir. 

Amanullahın bir muzafferiyeti 
Ankara, 28 ( A.A ) Şehrimiz Afgan sefaretine gelen 

ri miktarının tenkisini de arzu K 
lunduğunu söylemiştir. ont 

ettiğini, Müttehidei Amerika ile Bernstorff M. Gibsonun göster
lngiltere arasında ne bir pren- miş olduğu itilifperverane zih

mata nazaran Afganistanın Moskova sefiri Gulllm Neb 
mezanŞerif ile Meymeneyi Bah::ı sakanın kııvvetlerinden za 
istirdat etmişt:r. 

sip ne de gaye itibarile hiçbir ih 
tilaf mevcut olmadığını, her iki niyetten dolayı beyanı memnu- F ' ı· ~ ı 

niyet etmiş, ancak Almanyanın eız 1 Vll nıur ar 
memleketin de teslihatı bahriy- silahlarından tamamile tecrit e- J U 
enin tahdidiyle iktifa edilmiye- -~ .ı. ~· l C 

* 

rek bu teslihatın tenkis edilmesi dilmiş olduğunu, bunun için mü yarıc, ylma , Ve e-
noktaşında müttahit oldukları- saad: ve f~daka~lı~ta bulunaım nan mıntakalarında 

yacagını soylemıştır.Kont Bern -r • • v 
nı, iki memleket arasında harp h ku ı /ı / /ar storff muallem i tiyat vvet e- eyız l yagmur ihtimalinin aklıselim sahibi ve k ld t 

rinin tamamen ortada.n a ırı - yagvıyor mesuliyetini müdrik kimselerin 1 k 
. h . masına ve bunun aksme o ara . . Ik 

bir . an bkıl1e. adtırlarıdndan .. g~ı- olduğu gibi brakılmasına ait Ankakir~l.2b8 (Mıllıyebt).1 - -
remıyece en erece e mutnış kl"fl d ··ıevassıt tısat ve ı eyanatta u unmuş 
b. f l'l kil d ". . .. l le ı er arasın a mu l k . . . G . l ır e a et teş e ecegını soy e b' h t b 1 b'l •. firkrı"nde ve mem e etımızın arp, şıma • .. kb L ır a u una ı ecegı Ş Ş b' mış ve musta el konıeraJ>SI a- ld • .1• I . t' Kont ark ve arkı cenu ı ve cenup 
. v t k . . l •1 0 ugunu ı ave ey emış ır. ı.. f . 1. " 1 d"" 
kamete ugra mama ıçın ngı - B t ff il 'h"t t kuv a....,amma eyız ı yagmur ar uş 

. b • t l'h h kkr d erns or mua em ı ı ya - .. • .. .. V • 1 K 
terenın errı es ı at a n a 1 . . kı t" "t bir tah tugunu, asalı yay anın ay-.. 1.. .. k . . k vet erının yme ıne aı . Ak y Ç 
her !ur. u mund~l aşa!•,. gırışme min usulü teklif etmiş ve murah sKerı, h' saArafy, oKz~at,h oru~l: 
ten ıçtınap e ı mesı uzumuna h 1 h"'k' t" metbuaları- uşe ır, yon, uta ya vı a-

. 1 F 1 1 J as ara u ume 1 1 · d k'f "k d " daır o ~n ransrz, ~a :aı°, t· nın ne gibi müsaadatta buluna- yet ~rıne "ed "a ı mıEt~ Şa ~~g-
P?~ ~~l.'.'tı naz,arı~ı. a u eye- bileceğini sormuştur. Lort Kü- mKur ar yAagkıgını,N""da 'l~ ır, 
dıgını ı ave ey emıştır. d M G'b beyanatın- onya, n ara, ıg e vı ayet-

şen on . ı sonun I · · K 1 'k H M" 
__. daki ehemmiyete dikkati celbet henl~~nk, Ha da~ı 'S ady~Şanh":• Kı-

"l{-u.n.a.-:l•&an.da. · b b t iştirak eyle- a ıcı , a ım, ey ı e ır a --· ---- _ _ mış ve u eyana a I - - 1 k' 

A • t •1ı b diğini söylemiştir. Lort Küşen- za arına ~agan yagmur a.rın ayan lR f a l don lngilterenin kur'a usulüne fı olma~ıgım ve bu. h~valıde Ma 
hala muarız bulunduğunu ilave yıs yagmurlarma ıhtıyaç oldu
etmiş ancak bu usulün mer'i bu ğunu ve yazlık zeriyatın iyi tav· 
lunduğu memleketlerin mual- da devam ettiğini bildirmiştir. 
lem ihtiyat kuvvetlerinden sarfı ilaveten «havalar yağmurlu gi-

Halk buna karşı 
lakayt kaldı 

Atina 19 (Milliyet) - Ayan inti- nazar edemiyeceğini de teslim 
babatı içirı tayin edilen günün gel- eylemiştir. Lort Küşendona na
mesine iki gün kaldı. M. Venizelos zaran bu iki mes'elenin biribirin 
intihabat için muhtelif şehirlere se den ayrılmasına imkan yoktur. 
yabata çıktı, dolaşo. Lil.kin Yunan · Reis komisyon ekseriyetinin mu 
halkı bu intihabata karşı lakayt kal· allem ihtivat kuvvetleri mea' ele
mışor. Bu neden ileri geliyor?. Şu sinin teslihab tahdit veya ten
anlaşılıyor ki halkın kısım azamı bn kis kanununa ithaline muarız 
intihaba ehemmiyet vermiyor. Çünkü bulunduğu anlaşıldığını beyan 

Ali karar 1 

Ali karar hey'etinden 
·· çıkan yeni kararlar 

Ali Karar hey'eti riyasetinden: 
Anadoluya vaki olan da\·ete ica· 

bet etmemesinden dolayı askeri hey' 
eti mahsusasınca nisbeti askeriyesi 
katedilmiş olan mütevaffa baytar 
yüzb-.ısı Abdülfert beyin mazereti 
sıhhiyesi, verem hastalığı olup niha
yet bu hastalıktan kurtulmayarak 

bundan fazla bir şey beklemiyor.Diğer etmittir. Bunun üzerine komis
taraftan fırkalar arasında da arnk öyle yon mecburi askerlik hizmetinin 
şiddetli bir mücadeleye tesadüf edil- ilgasına matuf Cin projeaine tP.
miyor. l\le~elA ev~lce krallık taraftar- mas etmi,tır. Çin murahhası bu 
lan vardı, Halbuki krallık avdet et- münasebetle irat etti~ uzun bir 
mesi imkdnı olmadığını şimdi bun- nutukta mecburi askerliğin il- vefat eylediği anlaşılm•sına sıhhi 
!ar bile aıılamıştır. Diğer taraftan gası hususunun bütün dünvaya mazeretinin şayanı kabul görülmesine 
Venizelosçular netice ha~kında. o sulha kavuşturacağını halbuki binaen hey'eti mahsusaca mumaileyh 
kadar emın bulunuyorlar ki muca- kur'a usulünün netice itibarile hakkında verilmış olan karann refine 
deleye lüzum görı;ı~yorlar. . militarizme ve nasyonalizme ittifakla karar verilmiştir. 

Ru defa 1\1. Venızelosun muhtelif b . d 1 ti · 'kt d" tı 
. - aıs ve ev e erın ı ısa ıya - Ali karar hey'eti riyasetinden : yerleri zivareti ve bılhassa muhacır- . ld " • h t 

lerin buİunduğu yerlerde söylediği n~ ~ug-a".:ır 0 ugur.u ıza e: Kilisin işgalini müteakip ~·ransız 
nutuklar lııtihabatın neticesini Veni· mıstır. Muzakereye Pazartesı ordusund1 jaudarma çavuşluğu ile 
zelosçulorın lehine çevirmiştir_ Mama- sabahı devam olunacaktır. istihtihtam kılındığı tebeyyün etme-
fi bu muhacirlerin da.~ınık bulunduğu MÜZAKERAT İLERİLİYOR sinden dolayi mülkiye hcy'eti malı-
yekde şimdiki hü~ümcte karşı aleyh- Pari~ .. ?.S ( ~.A.) -::- Gazete- su;asınca hidemau devlette ademi 
tar olduklan gürülnıü~tür. ler tahd•d1te•hhat muzakerab· isttamına karar verilmiş olan Kilis 

Bunlar vaziyetleriı.in düzelmedi· nın hayli ilerilediiHni ve millet- Rüsumat anbar memuru sabıkı Fuat 
j\ini ileri sürerek hükılmetin al~y.hin· !erin omuı'1anna yüklenen aske- efendinin l'ransızlar tarafından fran
de . bulu_nuyorlar. l .akın dediğim~z ri mükellefiyetlerden kısmen 
gıbı Vcn<zelosçular netıceden emın ku t ld - .. k ·· "d" r u up-unu ııorme umı •-
bulunuyorlar. · k d b' h k"k t 1 • 

nın ya ın ıı. ır a ı a o acagı-
lntihabaon neticesi 

şimdideıı hüküm vermek 
etmek değildir. 

hakkmda nı yazmaktadrr. 
kahinlik 

110 kiıi intihap edilecektir. Mu
halifler nihayet l 5 azalık alahilccek
lerdir. i\leb'usan tarafından intihap 
edilmesi !hım gelen aza ise her 
halde muhalifler ile hükılrnet arasında 
yapılacak pazorhkla intihap oluna
caktır. 

\"enizdos balkın bu intihabata 
ehemmiyet vermediğini gorunce, 
kendinin iktidar mevkiinde kalması 

ancak ayan intihabının neticesine 
bağlı olduğunu söylemiştir. M. Ve
nizelos meb'usan meclisindeki gibi 
ayanda da ekseriyetin kendine taraf· 
tar olmasını istiyor. Beş.vekil muha
Jillcri taımih için kendilerine yeni 
Mecliste bazi azalıklnr vermeye razı 

Amerlkandaamalar 
Nuyork, 27 ( A.A.) - Demlr

yolları kumpanyalarının ihti
yari bir liltfu olmak üzre ama 
olduğu sabit olan her şahıs 
yanında bir rehberi olduğu 
halde yalnız bir kişilik bilet 
parası vererek seyahat ede
cektir. Bu imtiyaz Amerika
nın 41 şebekesine şamildir. 

ISTANJIUL BORSASI 
iSTiKRAZLAR 

lstitruı dahil! J 94 
Düyunu muvahhlde 199 
lk:ramlyell demir yolu 1 8 

SF:NETLF.R 
lş bankası 
Anadolu demir yolu 
f. Tran,·av. S. 
1. l'. S. Şirketi 

1
14 
2.1 
H 

00.00 

25,00 

75 
00 

JO 
40 
Sl• 

sız ordusunda değil, Türkiye hükıl 

metinin jandarma kumandanı tara
fından usulen Türk jandarma kıtasına 
tayin kılınarak bir ay ilayi vazife 
eylediği ve amali milliye aleyhine 
harekette bulunmadığı ve tahtı işgalde 
bulunan kiliste bulundugu müddet 
zarfında kuvayi milliye erk:lnile mu
haberede bulunarak fransızların ha
rekatına müteallik kuvayi milliyeye 
nalı malumat ve raporlar verdiği 

resmi ve ~ayrl resmt vesaik ve ~u

hudun beyanatı ile tebakkuk etmiş 

olınağla mumaileyh hakkında veril
miş olan karann refine müttefikan 
ka.rar verilmiştir. 

Ali karar hey'eti riyasetinden: 
Yunan ilerin işgal z•manında Tapo 

müdiriyetinde istihdam edilmesinderı 

dolayı bey'eti mahsusaca devlet bide
rnatınde. ademi istihdamına karar ve
rilmiş olan Ra nndır ta o kAtibi Salih 

* :{: 
diyor. 
!arda bş mahsulatı ya 
muhtaç olmayacak derec 
muhtaç olmacak derec 
Umumiyetle mezruatm v 
iyidir. Müstesna olan bi 
yerlerde yağacak yağmur 
reket verecektir» demişti 

Bir ~osya kay~ol 
Ankara 28 (Milliyet). 

kan umumi müdürlüğün 
badillere ait bir dosyanın 
uğradığı anlaşılmış ve nı 
müfettişlerinden Sabri b 
rafından tahkikata başla 

dosya memuru Şükrü 

maznunen tevkif edilmiş 

Piri11ç mütehassıs 
Ankara. 27 (Millıyet) - ita 

tayyare ile gelen pirinç müte 
yakında tetkikata. başlayacaknr. 

Bursada seyyahla 
Bursa, 27 (Milliyet) 

şehrimize (300) ecnebi seyya 
miştir. 

efendinin işgalden eve! ){ar 
tapo memurluğu ve işgal esn 
yine bu vazifesine devam 
Yunaniler tarafından yeni bir 
riyete tayin olunmadıjY;ı ve 
amaline hizmet etmediği ve l. 
müteakip biikOmeti milliypce d 
memuriyeti vaziLsinde ipka 
resmi muamel:lt ve tahkik 
tebeyyün eylemiş ve amali ili 

muhalif bir gl'ına hareketi de gör 
olduğundan hey'eti mahsusac 
maileyh hakkında verilmiş ola 
rın ref'ine müttdikcn karar 
miştir. 

Alı karar Iley'eti Riyaseti 
Fr:ınsızlau karşı açılan cidal 
üzerine Osmaniyeyi terk ile 
hükumetle birlikte bağçeyc 

isede bir müddet sonra bii 

milliyeden ayrılıp F'ransız İ$. 

tında bulunan Osmaniyeye 
memuriyet kabul etmesinden 
hcy'cti mahsusaca hidemao d_ 
ademi işt?htam1na karar veri~ 1 

Ccbelibcrekcr sabık zabıt kiti 

met efendinin işgalden rou~ 
zabıt kAtibi olduğu, mücadcl•1 

yeye iştirak eylemiş isede 
taarruzda şehiı düşen arııca 
nin ailesini himaye için 

"< kumandanlarınıo arzularile 1• 

hilinde kalıp yine onların J11 
katleriyle eski vazifesi olan 
kitabetlııe devam evlediği ,-e 
sızlar tarafından ye.niden bir b 
riyete tayin kılırunadığı ve il 
hiç gitmediği ve amali .. 011 
muhali[ hiç bir hareketi gı>r_tır" 
gil.ıi bilakis hüsnü hizmeti g~ 
ve bu vüzden açıkta kaldı~ ·1 , . Jlll 
tirdadı m~teakıp bükumco i 
yine vazi!eye tayin edıJdiğ d 

.k rotın ve gayn resmi vesaı kk" 
ve şühııdun ifadati de tah•. ~· . • o ~ 
!emekte olduğundan heye k 

.1 •· ol•" saca hakkında Yen mı~ . i~tif! 
refine ittifakla karar vrrılrn · 

1. Su Şirketi 
T. Tütün A. S, 
1. Deli rmen Ş. 
S- oeıırmen ş. 

A. Çlmento Ş. 
1. Telefon Ş. 
Ş. M. Ecza Ş. 

Ş. f-layrtye 

41 
10 

7 
S.J. 
~9 

4 

00 
10 

39.00 
65 
10 
00 
75 

~Milliyet Matbaası .
1 Son sistem nefis ve mubtell 

;; renkli basan makinelerle 
TAllVILAT 

Anadolu} ~<::: 
O. Y. 3. T. 

Tünel ~lrketl 

Elektlrlk şlrkttl 
Rıhum Şirketi. 1 
B. Paşa liman şirketi 

ÇEKL;:R 
Londra 
Newyort 
PaılJ 

Atını 

Cene~re 

Roma 
Bül:rq 
Aımrerdanı 

Brtltsel 
Solyıı 

Pıq 

Beri hl 

18 50 

J6 
35 
40 

4, 18,50 
4,18,50 

17 75 

981! ';'5.00 
0,49 37,50 

12 54,50 
S8 00,00 
2 54,50 
9 34,SO 

24 37,SO 
::t,75 

s 52,75 
67 87.50 
16 52~ 

2 06.7; 

--::: mücehhezdir. · = ~ 
:: Bilumum ticari defterler her 11 I at 
-- '1"11 .. •• evrakı nıatbua, kitap fatura ve 1 !"def' 
:: ucuz ve güzel tab olunur. Ticarı 
•• terlerimiz hazır ve satılıktır. şr 
~~ Hariçten alacağımız siparişleri itina ile ıtıı --:: ve mahalline irsal ederiz. t 

g Tab işlerile de memlekete hiz111e 
~i Yegane emelimizdir 3 -- ı 1 \?. :: Telefon: Isıanbul 39 • " 
-- ---=~':'iiiiTI ... .. .... . ...... . 
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ı Bi~in girnıi' 1 
ııo: Ev sa~mini te~~il 
~raınolonunu alını~. 

'.•Yda Beyazıdıcedlt ma
~slnde oturan Nazif efen-

gece ayni mahallede 
hacı Abdullah efendinin 
~derek kapıyı çalmıf va 
~ne ile içeri girdikten 
ıçatuıı çıkararak Ab

Clendlyl tehdit etmlf va 
ilılfonıa bir kaç pll&k 
~1knııştır. Hakkında takl· 
•11ıtıaktadır. 

.l\11 LLl YE..'T PAZARTE l 20 :-\!SAN 1929 
3 

İN ŞEHİR VE MEMLEKET HABE i 
I 6 ıncı gün · 1 

Çocukkulilbil 
IJllJte/errik il. 

iskan talimatı 

Dün teşkil edildi, 
muvakkat reis 
Sevim Hm. oldu 

D lln Tnrkocıtınıa muvakkat 
heyeti idaresi Ocakta topla· 

nırak "Kllc;Ok ocaklılar kulubll. 
namıada kJ klllb!I teşkil etmif· 
ferdir. 

Bu klllbe 11-15 yatlarında her 
Tllrk c;ocutu girecektir. KIUp 
için beş ldflllk muvakkat bir 
komite intihap edllmlf ve rlya
ıete Sevlın hanım intihap edtı
mlftlr. 

--~···---

Badema iskan işleri 
nasıl görülecek --lskiln işlerinin daha çabuk va 

muntazam görlllmosl için hU· 
kOmetçe yapılan yeni talimat· 
aame dlln Vlllyeto blldlrllmlştir, 
Bu tallmatnameyi aynen bası· 
yor uz. 
Madde ı - v ilaretıerde ıskan mu 

amelatının sureti ifasına müteallik 
20/Kiinunusani/341 tarihli kararna
menin dördüncü maddesinde muhar 
rer vazaifi ifa etmek üzre müteşek
kil tetkik komisyonları lağvedilmiş
tir. 

j ~manette Mahkemeler~ 

Usküdar hattı Küstah bir kadın 
Tramvayın iki kısmı 
şirkete ihale edildi 

U .. sküdar Kısıklı tramvay hattının ('~. 
kildar ı l 'oğancılır tarlkllc Pa 

külteye kaü.ır olan kısmile Bağlar·ba
şından Karaca :\hmede kadar olan 
kısmı 300 bin mark yınl bizim pa
ramızla 15-l bin lira mukabilinde 
Bergman şirketine ihale olunmuştur. 

l ler iki hattın mecmuu 6.5 kilo· 
metrodur. Biltön malzeme ve tertibat 
şirkete ait olup direkler, rıyler, ma· 
kaslar tamamlle sipariş edilmiştir. 

Muka"·elen.ıme yann imzalanacüt.1r. 

Hakimi tahkir etti
ğinden müddei 

umumi/iğe verildi 

Beyoğlu Sulhhukuk mahke-
mesinde dün bir hadise 

olmuş ve Nazlı isminde bir 

ermeni kadın, Hakim Şeref 

beyi makamında t.ıhklr et

miştir. 

Nazlının cürmü tesblt edil· 

mlş ve kendlıl tutulan 

zabıtlarla birlikte mevcuden 

Müddei umumlllte gönderil

miştir 

1 

lhtısadi Haberler 

Ticaret o~ası 11iza11111a111esin~e~i ta~ilat 
lttısat vetalelince Ja~ılan tadilat VilaJef e f e~liğ e~ildi 
Ticaret ve Sanayi adaları nl

zanamesinln 68, 101, 116 ıncı 
maddeferlnin tadiline alt yeni 
nizamname dUn Vilayete bildi· 
rllmiştlr. 

Madde 1 - Ticaret ve Sanay: O
daları Nizamnamesinin 68 inci mad
desi aşağıda yazıldığı şekilde tadii 
edilmiştir. 

J kanuni sallhiyetine istinaden 
j lılzımgelen tedbirlere tevesını 
ederek bir gayrıtabllliğe meydan 

vermiyecektir. Gaz ve benzin 
dünya piyasasına tabidir .• 

Ford fabrikası11a 25,00<J 
işçi müracaat etti 

Jı: •iı6yde 111usademe 
ltnda ıııtçıı Todorl ya
:~•sı Abdullah 740 okka 
• ~ arabaslle latanbula 

J. 1 Ortaköyde Yahya efen
f lbı köşesinde numaraaı 

KIUb!ln cayesl çocuklara aynı 
fırsatları vermek ve bir çocuk 
kUtUphanHI teşkil etmektir. 
Çocuk bahçesinin tesisi için de 
teşebbUsat yapılacaktır. Kamp 
kurulacak izci teşkll&tı da ya
pılacaktır. KIUp her ay bir mil· 
ıamere verecektir. 

Bu komisyonların vazifesi iskan 
teffiz memurları tarafından görüle
cel:tir. 

Tapu vergi ve emvali mc.tt Uke me
murlar.ı dosyalarının tetkiki sıraaın
da hasıl olacak lüzuma binaen da-
vct vuku unda tctkikatta hazır bulun-

inşaat temmuzda bitecekti!. ~yldl 
iptldrnnda da hu hatlar üzerinde 
trımva\ i~liyccektlr. 

Bu 
Et fiatları 
g_ünlerde ucuzluk 

bekleniyor 

Evelce de nzdığımız gibi Trakya 

Ceza mahkemesine verilen 

Nazlı dün muhakeme edll

mlş ve muhakemesinin ik

mal! bafka bir celıeye bıra
kılmıştır. 

Türkiye Ticaret ve Sanayi Oda
ları arasında odaların hayat ve me
saii umumiyelerine iktisadi, sınai, 

mali hususata müteallik umur ve me 
saili mevzubahis ve müzakere etmek 
üzere kezalik istitari mahiyette ola
rak üç senede bir defa Mayıs Ayı 
içinde Ankarada veya İktisat Vek1-
letincc tensip edilecek diğer bir ma
halde İktisat Vekilinin riyaseti al
tında Türk ticaret ve aanayi odaları 
kongrası aktolunacaktır. 

Ford grubu antrepolarda istih
zar! faaliyetlerine devam 

etmektedir. Şimdiye kadar fab· 
rikada çalışmak llzere muracaat 
eden işçilerin miktarı 2~000 ki· 
şldlr. Bununla beraber şimdlllk 
adreslerinin kaydllc iktifa edll· 
mektedlr. Yakında antrepolar 
temaınlle kendilerine te51lm edl· 
lecektlr. 

"Ford. un gelecetı hakkın· 
daki şayıalar dl>tru detlldlr. 
Fabrika gruba riyaset eden M.. 
l{olins tarafından idare edile
cektir . 

bfr otomobll arabaya 

1
1nııcr1 dökmllş ve Abtul-
1•lanı1s1ır. 

'ıı • 
ti tııııaga atlarke11 
111 ıun Eminönü • Bebek 

1 seferini yapan 283 nu· 
'•ranıvaya Lutfi isminde 

0~8k isteml~aede mu
ı,,,•rıııyarak dUşUp yara 

~'11dan yur11l111111ş 
t~n.da oturan mUtekalt 
~Qbl:fendi Panıı:ailıda şo-
1 :ın idare~lndekl 1337 
-:taınobllin altında kalıp 
~· Yaralanmıştır. 

h.YIJr bir garso11 
l\;a 
p, e ka:-burun kahve
ı 11~arson lsmall SelAnlk 
1 k 1 Ali Efeııdiyi bur-

ıın gelinceye kadar ,, ... 
f !Jez:iııti olur mu? 

1 ln 
811 de nacı lı.minde biri 

~~ e gezmeyi kabul et
lhı •iyeyi dögıtıüştur. 
ı~.~kalede dilğiiş 

tde k 1 
1 ·ı,, 11 k ayıkçı brahlm 
• t kavga etmişlerdir. 

ı. evfik lbrahiml döıı;-

/~lı 
ı 1 

111 {'8larkeıı 
~ O ttheın namında iki 
1~, 1 8kUcıarda tahin çalar
lr/j'nııııştı r. 
'Ilı ''1lir hırsızı 

'~ndaı.ı Linn kiimür depo· 
ı' ı 1 ~ece lıeaz lhrahim. 

,:'.•r hminde tiç ;ıbıkalı 
·~ur 

14,d çalını~ "e zabıtaca 
, ~ ır. 

~ ........ _ 
·tı aletleri 
~/' b":--

ı 'e,,/16.yet mek
e,.ı için 

ılaı 
~ ~ ı,c~~lerden f ,belerin 

iter· 
1 

Vt• kimya der:;-
u 'c alat ve edevat 

ı ' tav· 
l;,nı a"ut ctnıe'i hu-

lı:._1 'uı \laarif cn:ıane-
, lQ l 1 
'' 'll unmu<lardır ·~c ı , . 
ı~ l_ıın \Taıtrif Emini 

"' · rıı·· ·e · l · k 'ı•ı:. "''i tınt lir o· ' ·ııııı 
'•ın ı~tır 

1 i il h 
· rı •. :c rirııizcleki ınck

" 'tı . 
"I ile celhedilıniş 

. 4.ltıncı gün 

D ün çocuk baltasının altıacı 
ıtınn idi. Bu mlnaaebetle 

ocakta Dr Galip Kemal bey ta
rafından valldelere bir konferans 
verllmlftlr. Konferanstan sonra 
veremle mücadele cemiyetinin 
"sıtma ve sirayeti. namlı fllml 
ııısterllmlftlr. 

inkılap müzesi 
iki şubeyi ihtiva 

edecektir 
• 

Evelce yaz degimız vechilı Şehre· 
manctı siyasi ve ıstımai bir İnkılap 
müzesi vücuda getirmeye karar ver-
mi§tır .. 

Müze, Şehremininin riyasetılc. ih
j tisas erbabından olan bir hey'etin i· 
dare ve mlJrakabei daimesı altında 
bulunacaktır 

mağa ve istenilen kayit, malilnut ve dan kesifmlş olarak gelen kuzulır 
i38hatı vermcfe mecburılurlar: piyasayı tealr etmektedir. 

Madde 2-S TctŞrinisanı 34-0 tarihli Dün llasır i;kele;ine gelen kuzu 
icarı müeccel taliır.atnamesinin birin !ar (:3000 .• idi. Pernkendc flatı 90 
ci maddesinin (A) fırkası şu suret- kuruşa dtişrnüşılır. 
le tadil edilmiştir. Kasaplar Trokyı kuzularının bu· 
İskana mevdu dosyalarında usu- ıı;ün 80 kuruşa inecegini. bu vaziytt 

liinc muvafık surettç tanzim edil- dolıvisile .\lezbaha kuzularının top· 
miş tasfiye talepnameleri mevcut o- tan İiatı (1 ıo_ kuıu•• ineceğini, Hızır 
lupta tasarruf vesikası ı;ö•t•·rmeyen· ifvua ıesadüfden i\layıstın s<lnra fiaı
lere ait beyannamclecin sıhhatını tas ıs'ıın ehemmiyetli suretle d•ğişmeal 
dik edecek dört mütcfevviz veya le- muhtemel bulunduğunu 'öylemek
fevvuz iktidarını h1li7. mUbadilin a~ redir 
lelitlak mübadil sahaler halkından Dün koyun eti 120). >ıgır '80· 
olmaları kafidir. 90, kuruıtan mu:cmele gormüşıür 

Madde 3- İskanı adi sur •. i!e mal Yangınların haber verilmesi 
almış ve alacak bilılnıuın mübaJil, şehremaneti yaııııınlann ihbarı hak· 
gayrı mübadil, mütt~ci v~ harPc-ze- kında yeni hir t:ılimıtnımc ·yap
delerin tahsis kararı \.cya nıaı!J~ r a ınışur. Buna nazantn poliı; karakol 
suretlerini, sıfatı muhcılc ... rlt ve il~i- merkezleri. itfaiye ınerkeıleri ve grup 

1 ·· b' k 1 farı Polis müdirlyeıi. ıı:manet .intralı. ca arını mus ıt cvra. veya Sl'r•:t <-- • · . 
· · it f d · ı • ·' · 1 kuleler van~ını hangı saaua haber rını a ı ay zar ın a 19 :.ı'l uaıre c.. - . 
· d · ·ı ı f ı ,·erdiklerini tıir defıece kaydedecekltrdır 

rınkel tev ıılc mluva < <~t '.a"''.'d·:_ıı \Be·, Defterler ha<tl1>1ır. Kuleler her gıin 
sı a arını a rıa arı mecvt:.ırı ır. u -. . . 

Müze iki şubeye ayrılmi~tır "dd f d k . k. . 
1 

saat 12de ;aaıler•nı arar edeceklerdır mu et zar ın a cvra ı ıs anıye e- · 
A - Bır s.ubede on sekizinci asır L' et /htika·r ile bil'/ı''ll rlni temamen teslim' tmcmiş ol•r.lar r.oıan • 

e9ahirinden harbı umumi nıhayetle- a d I d k 
rine. fuzuli ~agil addedilirler, ve emlilk- ııı ca e e f' ece 

• •• ! te maliyeye devrolunur Kanuni müd 
B- Dıger şubede mutareke ve d t f d d' · k' 

1 
b' 

1 . . . e zar ın a a ıyen ıs """ ta c ıy e 
Istanbulun ışgalı tarıhınden son II- .. d. h ki d 

1 
· hk' 

, İ ... . muracaat e ıpte a arın a cı ta ı-
mı nkılaba kadar C!reyan etmış o- k t b b . d 

1 
.. 

1 
L 

a ve es a ı saıre o ayısıy e tanlan vakayii tecessüm ve tahattur et-
sis kararı almamış olanl,ı.L· ittihaz o

tirecek tablolar, resimler. heykeller, lunacak karar tarihino kddar fuzuli 
silahlar, kıyafetler ve sair c~yayı 

zatiye ve aile yadigarları. resmi ve 
gayrı resmi vesikalar: dahili, harici 
ve askeri muhabereler ve hükumet 
kararl;ırı, hatırat, kitaplar. mesmu
alar ve gazeteler teşhir olunacaktır. 

İstiklal mücadelesinden dil ve 
harf. İnkılabına kadar müzede te~
hir edilmeye layık eşya ve asar için 
vatan seven zevatı kirama müracaat 
ve ricada bulunulacaktır. E~ya ve a
sar lhta edenlerin isimleri idare hey· 
eti kararil~ «Müze defter» ine kayd 
olunacaktır. 

Haricte bulunabilecek-yahut-ha 
bcr alınıp intihap edilecek eşya ve 
asar gene idare hey'eti kararile !la
trn alınacaktır. 

------
Adliyede 

Viktorga hanım 

Kıh oncukullu~unda iki ihıh·ar. ka 
dını rildilrdUkten >unrn Aktrh 

JJeniz kızı \"ikton-ı hanımı dort kur 
~unla ,·aralayın '\azif Tıbbı adliye 
Könderllmi•tir. ~ızifin müfıhtd°'i 
hilti~ndon teıkifhaneye iade <ılun 
muştur '.\aziffn 21 vaşından küçük 
oldutu da tt>piı edılmiıtir. Yarılan 
iyileşen \'iktorya 11. hMkkındıki 
ktt'i rapor da mü<tanıiklige ~elmi~tir. 

şagil sayılmayacağı gibi köylere is
kan edilmiş ve orada sakin b:ılun .. n
lar da alelitlak bu kayittan müstes
nadırlar. 

*** 
Sivrisinekleri imha 

--· Kurba!'jalr dere mllzah 
refatla doluyor 

Haydarpaşadan Pendiğe kadar 
olan havallde slvrlsineklerle 

mllcadclo etmekte olan hey'et, 
mevsimin y•klafnıası itibarı ilı 
faaliyetine batl•mıştır. 

KaclıköyUnde Kuş d 111 n de 
Mahmutpa,a türbesi lleriılndekl 
tafkllprUnUn civarı da hey'etln 
nazarı dikkatini celbetnılftlr. 
fataata kura ve saire (ötUren 
bazı acemlerin Kurbafalı dere
nin bu kısmına moloz döktük
leri ve bazı mecralar da bu ha-
vallye açıldıtı için buruı çok 
tehflkell bir manura arzetmek
tedlr. Bu havallde oturanlar ya-
zın bllhııssa taaffUnclen dura
mamaktadır. 

Emanet pahalılık ile ve bil· 
hassa et lhtllıln ile filen 

mücadele edecektir. Bunun ı~n 
Emanet ot lhtltlrlle mücadele 
için kendi hesabına et ke1tlrmek 
ve halka ucuz satmak niyetinde
dir. Emanet lhtlkAr ile daha 
mtlessir bir surette mücadele 
için yeni belediye kanununa 
bazı maddeler koydurmak için 
hUkOmet nezdinde tefebbUsatta 
bulunacaktır. 

Ehliyetna111esi:ı flO/IJrlar 

Şimdiye kadar imtihan ver
memiş ehllyetaameslz fOfllr

lerden ıığır cezayı nakdiler alın· 
ıııaıına karar verilmlştlr. ........................... 

Yerli mal sergisi 
C. H. F. Istanbul merkezlade 

açılacak olan yerli mallar iCr· 
glal için hıızırlaaılmaktadır. 

Serginin teşekUIUne medar 
olmak Uzrc Ticaret odası tara
fından 2,000 Ura verilmiştir. 

Deri kırıntıları 

Bir Ecnebi grubu lstanbul Ti
caret odasına mııracaat 

ederek, Dlbat fabrikalarından 
çıkan deri parfllarıııa tallp ol
dutunu blldlrmlştlr. 

Dlter taraftan Bursa Dabat
haaelerl de, deri kırıntılannın 

ihracı için m!lracaat ettitlndcn 
bu lf yakında intaç edilecektir. 

Seyyar esııafın vergisi 

Roma ınüla~ab 
[ birinci sahifeden mabalt ] 
-Türkiyenin Tahtidi tcılihat kon 

fcransına Tahtldi tealihat için teklı
fler dermeyan etmeıi sulhperesliği· 
nin en büyük delilidir. 

Biz dahili islahatımıza vakfı nef
settuek igin ıulhü musalemot daiıe
einde yaşamak iatediğimiz bütün 
komıularımızla muhadenet muahede 
!eri akdetmeğe hazırız. 

Bulgarisunla münascbatımız pek 
mükemmeldir. Aramızdaki bütün mıı 
allak meseleleri hal için' Yunanıstan 
la müzakcrcdeyiz. Nihayette bir hüs 
nü neticeye varacağımrzda şüphe et
miyoruz. Bizi Yurıanıstanla ayıran 
meseleler sulhu ihlll ede ;k mahı
yette değildir. 

Mübadele muahedesinin tevlit et
tiği mali meselelerin hallinden sonra 
Yunanistanla bir misak akti müza
kereıine ginneğe amadeyiz. 
Yunanistanın da aynı sulhü mıi

salemet ve komşularile iyi geçinmek 
,arzusu ile mütehassıs olduğundan 
şüphe etmiyoruz. 

Tevfik Ruştü B. hatimei maka! o 
larak muallak meseleleri müzak<rt 
i§in M. VenizeJos ile görü mesi müs 
teb'at olmadığı!'' söylemiştir. 

Atina 27 (Fos) - Tevfik Rü~tü 
Beyin Berlindeki IJeyanatı ve M. 
Venizelos ile müJcikat etmesi hak
kındaki sözleri burada iyi bir intiba 
uyandırmı§tır. 

Atina mahafili bu mülakat vuku 
bulursa Türk-Yunan meseleleri uğ
runda iyi bir tesir yapacağı kanaa
tinde dir. Saraçoğlu Şükrü B. in son 
Yunan tekliflerinin cevabı bugün be 
kleniyor. Burada nikbinlik hüküm 
sü'!'üyor. 

Bu Kongıranm mahalli in'ikadmı, 
müddeti devamını Kongraya sureti 
iştirak ve müzakere edilecek mesai) 
ve hususatr. Koniranın sureti ida-
resini İktisat Vekaleti Iaakal bir Ay 
evel tamim eder. 

Madde 2 - Mezklır nizamnamenin 
101 inci maddesi de şu ~ekildc tadil 
olunmu!jtur: 

Alelumum sıfatı ticariyeyi haiz o· 
lanlar ve ~irketler ve müesseseler 1, 
2, 3, 4, S, inci sınıf olarak be~ dere
ceye ayrılırlar. Sermayeleri üç ytiz 
bin liradan yüksek olan anonim ve 1 
limitet şirketler, resmi müessesatı 
ticariye fevkalade Mnıf addolunur. 

Madde 3 - Yine o niznmnameıı!n 
116 ınci maddesi de şu veçhile tadil 
edilmiştir. 

T;caret ve Sanayi od;ılarının \a· 
ridatı Ticaret ve sanayi odaları k;ı. 
nurnınun 8 inci maddesinde tadat 
olunınu,tur. 

31 Mayıs 1326 tarihli nizamname
nin 'kırk birinci maddeıi veçhilc erw 

babı ticaret ve sanayiden ve serma
yeleri üç yüz bin liradan dun olan 
şirbtlerdcn alınmakta olan kayit IJc 

reti seneviyeleri odalar kanununun 
6 ıncı maddesine istinaden berveçhi 
ati artırılmıştır: 

Evelce yaz degımız vechile Şehre 
olan Ticaret ve sanayi odalarında on 
misli olarak birinci sınıftan elli li
ra, ikinci sınıftan otuz lira, üçüncü 
sınıftan yirmi lira, dördüncü sınıf
tan on lira ve besinci sınıftan bes li-- . 
ra ahnacaktır. 

Oda meclisinin adedi .izasr on iki 
olan ticaret ve sanyi odalarında altı 
misil olarak birinci ınnıftan otuz. i
kinci sınıftan onsekiı:, üçüncü sınıf
tan on iki. dördüncil sınıftan altı ve 
beşınci sınıftan ilç lira alınacaktır. 

Poliste dayak meselesi 
Dolis müdurü Şerif be\ dun merl..ez 
.C memurlarını dorık hıdl'°leıi do-
lıyı>ivle bazı emirler Hrmi~tir. 

Hafif bir zelzele 
Lı'><lki gece >Ut .24 ü çeyrek gel'• 
1'.ı ~ehnmızde lıalıf hır zelzele ol
mu~tıır. 

Polis le8uiln sandığı 
Polis ttl\Üll sandığının hu seneli 

Oda meclisinin adedi azası yedi 
olan ticaret ve sanayi odalarında üç 
misil olarak Birinci sınıftan on b'~Ş 
ikinci sınftan dokuz, üçüncü sınıf
tan altı, dördüncü sınıftan ilç. ve 
be!inci sınıftan bir buçuk lira alı
nacaktır. 

kazancı 1 ~.800 liraya çıkmı,tır. 

Dün :\lerkez memurları Polis müdürü 
'erif heyin ri~ı~elinde toplanrnı~ ,.e 

sandık hık kında gorüşülmü>ıilr. ~:, elce 

!JO hin ·firı ><rmıve ile bir poli; 

honkası 'ilcude gctirilmrsı tUI\\ uru 
'ardı. lluııkü içtimada bu ta;avvur· 

dan "" geçilmiıtir. 

Hakkı Şi11asi paşa 

* * * 
Benzin /lalı 
Mayıstan itibaren 
kilo başına 60 para 

artacakmtŞ 

llıtıtch· . . 
• trdı assısfar da ıştı 
"it% r. Kadriye H. tahkikatı 

Buraya moloz vı muzahrafat 
dökUlmesinl menetmesi için E
manet nezdinde de teşebbftsatta 
bulunulacaktır. Esasen bu mu
zahrafat dereyi de (Un den g!lne 
doldurmakta ve sandallar tııf 

Seyyar kazanç verglıl verml· 
yenlenrln slddetle takibi için 

tahsildarlara emir verllmlftlr. 

H all. fırl.rn müfettişi 1 lıkkı ::>ıııa,i 
paşa ~·ar,amlıı gunu .\nkaraı • 

l(idecel.tir 

Şehrimizde caz ve beazla ff
lerlle lftlfal eden bazı ta

cirler, Mayıs iptidasında benzin 
flatlarınıa yUJ:de on yDk1tlmt1I 
muhtemel oldutunu söylemek. 
tedlr. 

11011 
·r "'"'11acaklar 

K adrhe 11. tahkikatı Hl meogul kllprUden ileri gtçememektedlr. 
1 ııci şube ıııiidllrii 

Ru.çyaga deri ihracatı tehiı 
edildi 

Rusyaya deri ihraç eden mu
esseselerin henıız ihracatın 

mUhim bir kısmını yapmamaları 
Ticaret odasının nazarı dikkati
ni celbetmlttir. Alakadarlar bu 
ihracatın şimdiki vaziyet dola
yısıle iki ay sonraya kaldığıDI 
Odaya blldlrmiştlr. ihracat hu 
susundakl mUşkliıltıo lz11fesl için 
Ruslar tarafından teminat ve
rilmekle beraber, Moskova se
firimiz bu işleri ehemmiyetle 
takip etmektedir. 

Borsada ı•a::lyet 

Duyun mu'lahhııde (199,7.'i t~ 
kap11nmı~tır. Son on be~ 

gUn zarfındoki tahvllılt ve esham 
muamelelerinin tıı liJesi yarın 
)'apılacak ve ~ıııkadarlnr ıı k" 

sında faiz miktarı mUzayede ile 
tespit olunacektır.Ünlfyc fiatin
dekl m!lhlm tebedd!ll dolayı ile 
bu llkldasyona ehemmiyet ııc· 
rilmektedlr. 

OUn ing'iliz lirası 989. 75 len 
istikrazı dahili 9-l ten, altın 
843,~ ten mullmcıe görülmuştur. 

Zah re borsaM memur/an 
Ticaret ve Zahirt= hor~:ı'' n1c .. 

murları ıçin dun bir nizarnna· 
ıııe hazırlanmı;tır. Bıı niı.ıırnn~mc 
Ticart odası meclisinde C 'ar-amha 
giinli tetkik olıınscahır • ' 

lldanııı idare hey 'eti buj!uıı 
toplanarak buı ractrleriıı ı·aziytt 
ferini tetkik edecektir. 

• Yeni bir konıisyoıı oun Ticaret OdK,ında. Topane 
anbarlarına ait i;lerin tasfiyesi 

için bir komisyon t~~kil edllmiştır. 

Ecnebi n1en1leketlere il 
_ giden tüccar ve 

seyyahlara 

Bankı Kommerçiyale 
İtalyana 

Srı ınapısi 700,000,000 
(ihtiraı akçe~i: 

540,000,000 Liret) 
Travellıır~ (Sevyahtn 

çekleri) siıaı 
Lırı, fraıık. lııgili1, lirası 

wra ı!oları frank olarak 
satılan hu ÇPk!Ar sayesnde 
neı·pyp gitseniz paranızı kP
mali Pmnirelle taşır ve her 
f'7.amaıı istt>rst'rı iz <I 'im·anııı 
her ıarafıııdıı. :ıeh irde. ore\1-
Prde. nıpıırlaı da. ın•ıılı>rdc 
bu ~ekleri cıı kii~iik lediyat 
içiıı ııakit nıakaınıııda kola-'I eveık· · 

e~ 1 gun içtima 
, ı...cbı llareın l~yıhası 
'<h u ~ttn lıuiunmal 

, 
11r , nıurahhas gön· 

ımntak hıkımlerl dun ofle)e 
kadar mtvk cflardın ~ıdide hanımı 
i•ticvap etmişler, iitledın sonra \'elik 
Beyin bticvıbına hu J?Ün de devam 
olunacaktır 

Beht;el bey bugiln .Anlraraya 
gidiyor 

Tutun lnlılsarı uuıum mUdiri 
Behçet bey bugUn Ankaraya 

harekat edecektir. Ankarada 
bir kaç glln kalacalKır. BUtçeyi 
vı yeni tUllln llyıhasını, karton 

ve ambalaj kAfılları hakkındaki 
projeyi do vekıllete takdim ede
cektir. 

Emniyeti umumiye birici fube 
mUdUrU Ihsan Bey şehri

mize gelmlttlr. 

i:ııoıir ı•e Manl.~8 kadastrosu 
Kadastro va Tapu bey'eti fen

niye reisi Halit Ziyc Beyle Ta

pu ser mUhendlsl Nccmeddin 
Bey d!ln lı:mlre gltmlşlersir. 

Buna, TUrklyede petrol ve 
benzin plya~asına hakiın vaz
iyette bulunan Standartovll ve 
Neftslndlkat kumpanyaları ara
sında vukubulan anla{lmanın 
amfi oldutunu iddia eden bir 
gazcı demiştir ki ; 

ylıkla istimal cd. ebiliı ~iııi1.. 
Travellers Ç<)klı•ri lıakiki 

salılıiıı<leıı haska kirııseııiıı 
kııillaannıayal':;ğı lıir ~ekilılP 
1teılip w ilıtas Pılilıııiştir. ;-~,,,~ c 'mişlerdlr. 

Oa l. 
ıtir li >ır de komite 

ır Ilı rımııe dttn fç
te~,:rı r kı ırn nıu•I 
ta~ ~rde lıulunarıık 

l.ı .. 
1 ~· f l\0ndcrılme . "rı . 

nd 'c llcttPln 
lı~ın, a 'k ar oı 
d,,.,, An a B) ıı 

Kt n 
it \ az11;e~ 

1 %p" 

:ıı (> '"" •Q t u.~aıııere 

-~- 21 30 ı Q' trr ı· • d Ha-... •se8 • ·•ıu~n ı tarafın 

~'tq llıerea; veril. 
1 ' ı t ( ,, 
lıı~1'rıı ıı mez bu va

. "erıınıı. ve 
•n erıı • 

a l:'llstc. 

Muhacir geliyor 
son ~ınlerde ~ırhi,ıandan çok mik

dard• muhacir gelme~e ha,!amışııı 
Hunlar muhıell[ ikin ıııntakalarına 
giinderllırnr. 

Yollllrda ('ail!Jal'llkfar 
)'ol 'er~isını \t:.rntmıs <ılanlır ı 

ıa,Man itibaren 'ollar " \·ılı.şı 
caklardır Bunların mıkdarı 15 hin 
kadardır 

Trak11adan zahire nakliyatı 
c iıl L ftı eden 
demır \Ollan kı ııı: crı 

Be elmı 'e de-ııi,:' 
urı 

iT • td , ' 1. llu sene 
'• hl 1 ir ra niıı; ~den •hlre 

112\,;, atn aı clac ,..ını ı.ın ıc·diyo-

\1 Ti it lıı'. al) >a z ııre nak 
\3.t l\ln h:ı .r arTıl!'"ır• }.j di· l'.:n. 

4.zerbaycanlılar111 matemi 
tıll Azerbaycan cumhuriye

tinin i tlllye maruz kalclığı 
1 27 Nisa mDnaeebetlle şehri. 

. izde mukim zerller "ODLU. 
YURT. ldarelıaneslnde toplana
rak, bu !!'Un mUna•ebetllı nutuk-
1 r dini em işler ve vatanın aaa
detıni ıemin makeadile ahilerin! 
yenilemiş; erdir. 

Resul zade be)'in başmuhar
rirliğile neşrolunan "OOLU
YURT: mecmuası dahi bu rııne 
alt hissi mekalelor ve tarihi 
lotografla n~redflmlftlr. 

Kadastro ıııuaı11elillı 

Şimdiye kadar kadaııtro ya
pılan mahallelerde arazi 

ve emlılkl bulunanların temel
IUk senetleri hıızırlanmaktadır. 
Bunlar Hazirandaıı itibaren ye
nllerlyle tebdil edilecektir. 

Polis nıiitehassı.'1 

Şehrimizde bulunan Emalyotl 
umumiye mUtehaaaısı Hayd-

man Pclt dlln Polis mlldUriyı

tine giderek idari lflor hakkın
da tıçUncU şubeden izahat almış 
ve polis do~yalan hakkında 
tetklkatta bulunmuştur. 

Polis talimleri 

Pollı alllyı bugıın Sultan Ah· 
met, Şuhzadc başı Stadyum 

Eylp ve Şemıl paşada taHmlcr 
yapacak, pollalertn yeal elblH
lert dı bucun tevzi edilecektir, 

Hey'et lzmlr ve Manisa kadas
tro revlzanonu teftiş ~decektlr. 

No7 

Diş tabibi 
, MEHMl!T KAMiL 
1 \.eni postane cıdJtAi \ elora 

Handı ikinci kaııa huıılarını her gün 

aut 9 dan 18 e kadar kabul eder. 

- lıtanbulda altı aylık ihtiya
ca kafi benzin vardır. Fakat 
şimdi benzin sarfiyatının yüzde 
t5 kadar arttıtıoı gllren kum
panyalar, rakabetl kaldırarak 

flatlere kilo başına 2 kuruş ka
dar zam yapıııağı muvafık gO
rUyorlar, Halbu ki, cihan plya
sa'ıırırıda ve m.ılların mcdbala· 
rında bfr tereffü yoktUT. Memle
ketlı:: zdt bir ~cnellk gaz mev
cut olup bunun flatJııde bir te
beddül mevzııbalıs değildir. 

Petrol inhisar müdUrü HUs
nll Bey, benzin flatlcrlaln deglş
meslnl istilzam edecek bir va
ziyet olmadığını söylemiş ve 
şunları lllve etmiştir.: 

- ,Şayet benzin flatında 
ıöylındlğl gibi ihtikar teslrlle 
bir tereflU olursa inhisar ldareai 

-DOYCE ORYENT BAHK-1 Te•is tarihi; 1 Q()() 1 
\ltie5;islerl; Dresdner Bank. 
\. Safhavzenşer llank, l'rarn 
. ·a.vonal Bank ~or DoıçlanL 
ld .. e mtı kezi; Herlin 
Şuhcleıi; lsu.~bul, lımır, 

Hamhurg 
G _1 kt nı tr'e~on numrosu; 

Bcnıj!;lu; 247, 248, 984. 985. 
! t bul kıs'D! •elefoo numro

st:.; 1 t, ıbu4 2842, 2843, 
n • .,, sn, lstanbulda dit un 

@.lJınnı~u,. tel~ıon n lmroı1u.. 

lstanbul 3227. 
Hilumun1 

lJO( 

ra\..'Ur 

l>anka 
l; • 

mu•mclalJ 
ıclr 
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efendınin kızııu, iyiden iyi gözüne gibi, Kazancı zadeden kızını iıteyi

A ~ l Mnı!:Sl "'!\iLLiYET :rta 
2 ıs.anım 

BeGü TKP HAVA ı 

i 

kcatirmi9ti. vcrdı. 

Mily.ınlara bıı ığ olan fi 'm 

G~ZEt HEtEN 
Rejisörli Al.EK,·A. 'DR KORDA 

:\lusabııkanın dordüncü ve 
son filmidir. 

Rasatancde\1 ıldı~mıı mıı!Omaıa 
gore dtinl u barıreı azami 22. ISıart 
14 dtı. Bu ~iın rlug4t hafif müre 
havvıl esecektir. Havı bulutludur. 

FELEK 
- Ben, ne yapıp yapıp kala ev· 

Jeneceğim ! diyordu. 
Arkadatları, bu aöze gülüyorlar: 
- Ulan Mazur, diyorlardı, ııen ı.u 

aevdadan vu ge9. 

Ziver bey duraladı; pkaklarını 

katıdı, yüzünü gözünü 11vuladı. 
- Evlat, dedi, aenin gibi bir da

mada sahip olmak iaterim. Ancak 
kızımı-zaman mal~paraaız biı

adama vermek iatemem. Eğer ıerve
tin yoku., ne ıen rahat edersin, ne 
de lazım. 

Ebedi 
ilkbahar 

··liiiiim;;&.i:ii~ 

1 

Ticaret itıeri umumi MiiP 
-ı lüğünden: 

ALHAMRA da Esas nizamnamesi matı' bir 

KUDIK 
l. ll kanunlarına göre tanzim ~ · ı rek usulen tescil kılınmış ve 

ı ikinci teşrin 330 tarihli ~ 
UcuıladJ mı ? 

iki gün eve/ki " Milliyet • 
t e yeni gümrük tarifesinden 
alınmış bazı ma/Dmat vardı. 

Bu meyanda • toplu igne • nin 
gümrügünün de indirildiffeni 
gördilm. Şu halde ucuzlayacak 
demektir. Buna belki terziler 
memnundur, Fakdt biz mem
nun o/amayiı: çünkü nekadar 
ucuz/arlarsa o kadar çogatır 

ve ne kaaar çogatırsa 
çok batar. 

Kimi? 

o kadar 

Bir • Akşam • refikimizin 
ıki gün ewclki baş makalesinin 
ser/avhası şu idi 

• Yol! yol/ " 
Bila ihtiyar sordum: 

Kimi? I 
.ualllm I 

Muallim- başka yerde nasıl
dır bilmem, fakat bizde -: ce
jakeŞ, jedakdr ve fari!f bir 
adamdır. Hayatını adam yetiş

tirmeye hasrettigi için kendini 
düşünmeye vakti yoktur. Bu 
adamın ismi arasıra anılır. 

Ekseri ondan jedakdrlık iste-
necegi zeman I 

Barem lôyihası memurlann 
derecelerini tayın ederken mu
allimleri 13, 14 dereceye koy
muş. Muallimler bundan müş
teki! Diyorlar ki : 

Bizi gardiyan ve kolcu
/arla bernber tutmuşlar I • 

Kımlerlc beraber olduklannı 
bilmem / Yalnız bildiğim bir 
şey ı•arsa bu /ôyiha nazarında 
pek muteber olmadıklarıdır. 
Bunuıı da sebebi aşikıir ! Bu 
sefıebı bir muallim arkadaş 

şöyle izah etli: 
-Ozıılmryiniz! Biz 13 üııcü 

dereceden yukarı çıkamayız, ama 
mameyiz/er çıkar, Çünkü bütan 
Türkiye de 500 mıimeyiz varsa 
20000 muallim vardır. Hoca-• 
/ara onar /ıra zam yapılsa 

ayda 200,000, senede 2.400,000 
lira eder, oma mümeyizler, 
mukayyit/er senede 60.000 lira 
ile terfih edılirler 1 

Bu müşahede hakikatin en 
çıplak ifaJt'sidir. 

FELEK 
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- Neden vazgeçccekmişım. 
- Kazancı zade sana kızını ver-

mez de ondan. 
- Ben alayım da, ıia de görün. 

••• 
Mazur bey, Iatanbulun kaldırı'D-

Jannı çiğnemif, açılı: göa yumurcalr· 
lardand-r. 
Uçarı çapkındı. Fakat bu itin, kı

zın gözüne girip, kendini acvdirmelı: 
le biteceğine alı:Jı kemnedi. Kızıyle 
beraber, babasının da, gözüne girme 
ai 1.izımdı. 

Kazancı zade ile ahııap oldu. 
Ziver efendi tok gözlü, saf, na

muılu bir zattı. Mazurun şaklabanlı
ğı, tatlı dili, güler yüzünden pek 
çabulı: hoılandı ve artık gece gün
düz yanından ayırmamağa bqladı. 
Kazancı zadenın kızı Lütfiye ha

nım da, baba11nm yanında gezen gen 
ce lekayit kalamamağa batlamııtı. 

Mazur, muntazam bir plan dahi
linde, hem babayı kandırıyor, hem 
de kızın fikrini çeliyordu. 

••• 
Bir gün Mazur, artık vaktin gel-

KULAK 
MilAnm 

Baba bu "ebed yet,, mi? 
Dan bir aralık kendisindtn 

bah.~ettlJ!im mini mini "Emel. in 
babası bu glln de şunu anlattı: 

- Bilmem tline ntrden geç
miş: baktım, felsefe kitabı, yaprak
larını çevirip duruyor. &rdum: 

- Kızım, o ne kitabı? 
- Bilmem baba.. Senin masa-

nın gözOnde buldum. 
Peki. dedim, oku ama. yırt-

Köy hekim· 

Mazur bey güldü: 
- Bu cihetten müsterih olunuz, 

dedi, İıenim dcğirmenlerim ve bağ
larım vardır. 

- Şu halde alt!.. lnzunla evlo
nebılirain ... 

••• 
Mazur beyle LQtfiye hanım evlen-

diler. 
Fakat damadın cebinde metelik 

yoktu. Değirmenlerle bağlatılan va
ridat gelmiyordu. 

Nihayet bir gün Kazancı zade, 
Mazur beye aordu: 

- Yahu, hani senin değirmenlerin 
bağların vardı. Eve on para masraf 
ettiğin yok, yol parasını bile kano
dan alıyormuşıun. Nerde bu değir
menlerle, bağlar ... 

- Burda efendim. 
Ve Mazur bey, lı:ayin pederine, iki 

kiiçük kahve değlrmenlle, paça bağ
larını gösterdi. 

SELAMİ İ7.7.ET 

OT0:\10BILCILIK ALEi\11:-fDE 

Bu senenin otomobil zevki 

İLE TEMİN 
EDİLİR. 

ilkbaharın bütün güzelliğini, vücu
da bahşettiği ha vatı kalplere ver
diği saadeti bir KODAK ile sühu
ktle tespit ve ebediyen muhafaza 
etmek kabil iken geçüp sönmeleri
ne meydan verecekmisiniz? 

Bir çocuk bile kodağı istimal edebilir. 
HER YERDE SATILJR 

t'· "··· - ~.;·~·:·. • .• '~>-· " ~ •• •• 

\IAYJS nun hükümlerine göre tescıbl 
tenen (Eksport Tobakko ıı.. 
pany "Orientlirnitit'' şirketif 
vekfilete verilen evrakı te~J 
lunarak muvafık görülıntJ?{ 
Bu evrak arasındaki umuıfl'.ı 
kaletnameye göre şirket 1İ' 
na yapacağı işlerden ve mıı 
lelerden doğacak davala~aıı' 
tün mahkemelerde müddeı, 

ve 

Çarşamba 
akşamı 

!LIZiBET 
BBBGEI 

KONRAYT 
VJJT 

dea aleyh ve üçüncü şahıs 
larile haZlr bulunmağa "' r 
kete ait bütün işlerde imZ8 

ymağa selahiyettar olarak ıt 
olunan umumi vekil İstarı 
mukim İngiliz tabiiyetli 

kanunlar ve şerhler 

FLORJNSALI 
IEMANCI 

il iıııııa.F•llmmai•nduc•· ............ ııııi 
Con Teyler Efendidir. ııl 

Keyfiyet mezkur kan~ııı 
dinci maddesine tevfikan ı 
lunur. =-------Kuruş 

250 
100 
100 
100 
100 
75 
75 

100 
50 
50 
30 

125 
50 

Hukuk usulu muhakemeleri şerbi 
Hukuk usulu muhakemeleri tatbikat nömuneleri 
Şerhli kanunu medeni 
Şerhli borçlar kanunu 
H~iycll borçlar kanunu 
Ha~yell ceza kanunu 
Kanunu cezada ilk tetkik 
Memnu fiiller 
Rthberli kanunu medeni 
Rehberli borçlar kanunu 
Veraset ve intikal kanunu 
Ceza tatbikaonda rehber 
Sulh hakimleri kanunu 

Yukardald kltaplorla bütün klnunların umumi mcrlı:ez1 Türk neşriyat 
yui'dudur. Posta ücr d alınmız . Ciltli isteyenler beher kitap için 25 
lwrnş zammetmelidlrler . 
• - . , .... •. • . • 4 
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PEŞİN VERESİYE 
Vatandaşlarımızın yerli mallarına gll•terdlklerl rağbete binaen 

KARA W\ÜRSFL, HEREKE, FESHANE ve SOREYY A PAŞA 

Mensucat fabrikalarınca Aurupa mallarına rekabet edecek 
surette imal ettikleri kumaşlar mağazamızda mevcuttnr. MezkOr 
kumatlardan taksitle elbise imal etmekte olduğumuzu muh
terem mUf.terllerlmlze ~rz ile .mUftehlrlz. Telefon: lstanbu~ 1702 'I 

Emlnönu IŞIK terLıhanesı Hamza Zade .Ahmet flulusı 

MİLILYETIN EGLENCELE~' 

Bu gllnkll yeni bilmecemiz I 
Soldan ••ta: 

J - T ertlp eden (8) 

il - Özen (4) 
3 - Cet (3) Doğru (4) 
4 - Söz (S) Dahi (2) 
5 - Nota (2) Gönüllü (5) 
6 - Dikte (4) Yüksek (4) 

7 - Bir nebat (6) 
8 - Uçucu (4) Valde (3) 
9 - Amali erbaadan biri (5) 

Nida (2) 

Dllnkü bllmecenılıf-
halledllml9 teldi 

Yukarıdan atatı: 
l - Der! veren (7) 
2 - Yemek (4) Uzalc ;1 
3 - Mazur görmek 

mus (2) (fi 
4 - Ysma (2) Fetedell 
5- Dahi (2) Havı (i) 
6- Rasgelmek (7) (Sl 
l- Rumuz ~3) Hüd• 
8- Gülşen (8) "'' 
9- Rabıt edatı (2) Dik 

.Nakil I .• ,ı;ı 
Jstanbulda Havagazı ve elektrik ve J • ls.ta~bul m~k~e~eıı: 

tefebbüsatı sanaiye Türk anonim şir rıncı tıcaret daıresın 
ketinin lstanbulda Ankara caddesin 1 Semizzade Abdürr~ 
de «J numaralı dairei maMusadaki Sovyet Sosyalist ticaret~ 16 I 
müdiriyet aklamı 1 Mayıs 1929 tari- bankasına deyni buıunaıı J11P:I 
hinden itibaren Kadıköyünde Mü- lirasınıntcmini istifası ıJJI' ııo'I 
hürdar caddesinde 15 numaralı da- hun değirmenlerde nıüst1•14,ı irei mahsusaya nakledileceğini muh lik iki sandık tülün ,~ rıb' 
terem ahaliye JJ§n ile kesbi §ere/ ey- Cumartesi günü Galata"" ııJIJI" 
ler. . epo• v 

Telefon numarası: ketı 2 numaralı antır et 
Kadıköy 355-356 müzayede fürühtu mutca'~,.-6'' 

duğundan talip ohınJarı", 1 ıı 
lı:ürda ve kabil oıaınad;!,ı J~ 
anı velyeden günlerde b~Jıl 
mahalli mezkürda bat'' 

1 

yanmdan geçiyoriluki Suat Na-,-lezlz bir balayı başlangıcına beıı iliı -ayatlaniıa Çe,ıiive-deği,TI<fıkl rarengiz mahfiiku gefdl, aikildı. I olduğu için on0u 
ci nin gölgesini gördü ve o za- zedi. Şimdi alqamlan Leyla ile verecek bir yeni hareket bulma- - Ne o, hoşuna gitmedi mi kırmak iıtemedı:. orı'!' 
man vakitsiz lıitam bulan müli lıayvanlara atlayıp kırlara gidi- ğa çalıtıyor, bu iptidai ve her Suat? - Pekala, dedı. 
katın neticesinden memnun ola yor, geceleri uzun uzun konutu şeyi mahdut kaaabada onu eğ- Genç adam dudaklanm bük- riz. .. terilı: 1, 
rak genç adamı istihzasıyle yor, denk, uygun, müsterih bir lendirmek, batka zevkler arat- tü, dizlerinin titrediğini belli et- Suat Naci uıUS tirll1~ 

lıürhan Cahlt mağlup ve peritan etmekten hayat geçiriyorlardı. mamak için zekasını nbütün kuv memek için umuzlannı kaldırdı: memnun bu defa ge rt• 
Sular kararmıt,günet çekil- n, ağaçlan siper alarak korulu- kendisini damadı. Leyli artık bu ele avuca sığ- vetini sarfediyordu. - Yok, neden, fey .. Ora ı rabaya atlayıp lfp• ~ 

mi§ti ..• Leyli ıaburııızlanıyor, ta ııirdiği, ıözünden kayboldu- Şimdi, tahmin ettiği gibi Su- maz çapkının dizginlerini eline Bazı tatil günleri yemekleri- pek hot yer değildir de. • Oyle lunu tuttular... "k ,e)'~,, 
olduğu yerde kıvraniyor, bueo tu zaman az kalım itidalini kay at Naci ona bu garip macerası- aldığmı zannediyordu. Hakika- ui arabaya alıp uzaklara, kırlara sıkıcı, öyle sıkıcıdır ki! Leyla bu küçud . Ot'b 
kotup bu genç kızı yolarak ona bedeeek, yerinden fırlayıp, tim- mn biraz ciddi biraz gülünç hat ten Suat Naci günahlarına töbe gidiyorlar, bazen hayvanlarla u Ve bunu söylerken bir anda daha memnun ol u h~'. 
beyhude yere Suat Naci ile met dl kim bilir ne halde, ne vazi- lannı anlatırken mes'ut ve mu- etmit, sakin hayata avdet etmit zun yürüyütler yapıyorlardı. Ve kalbine keskin bir tüphe düştü. ecnebi kumpanY•'~ıı ııı;, 
gul olmamasını söylemek, onu yette olduklan meçhul iki müc- zaffer dinliyor, sevincinden göz görünüyordu. Bir iki defa Çam genç kız Suat Naciye sürprizler Aceba Leyli San bağ macerası leyen tezııi~~rı: krtl-1 
ikna etmek istiyordu. rimi birbirinden ayıracaktı. Fa- )eri çiçekleniyordu. Ve genç a- onnanınm zeytin gözlü mahlii- yapmak için ondan gizli Hatice m haber alıp onları seyrettiği gi ııi gezdiler· ur k 11 el'ıj 1 

Ve bunu dütünürken kendi kat genç kızın idraki ve zekası dam hisleri, fikirleri tamamiyle ku pembe bir tayf gibi hayalin- nineden kaaaba civarındaki u• bi Çam ormanı ıergüzqtini de rifetli elin~en f1ı ~1 ı,e1~;. 
kendini ikna ettiğini farkında yine galebe çaldı. Ve bu İptidai inkitaf etmediği için bir kelebek den geldi, ıeçti. Biraz yüreği zak yakın gezinti yerlerini öğre öğrenip ona bir akibet mi hazır seccadelen,. h•. 1 de•eıı!~; 
olmiyordu. Suat Naci nin daha\bağ kızını kendine karfı ciddi gibi daldan dala, özden öze ko- çarptı. Fakat Leyla maddi, ma niyor, ona göre hazrrlanıyor, lamışb. dar beğendı kid. çiıd•~~ 
lslanbulda iken, hafta onunlaen bir tehlike gibi görüp Suat Na- nup kalkan bu avare mahluk nevi varlığına o kada.- i,lemiş, müsait bir gün buldukları za- Gözleri bulutlaniyordu. Bu men orada ken .1 su ı;~ı 
aıeak bir aşk devresi geçirirken ci yi de kendini de mütkil bir fimdi ruhunu, vücudunu, kolla- hakim olmuttu ki bu yeşil yuva man onu tatırtmak için ümit el muammayı keşfetmek ister gibi cad~ ıi!?a~f et~;afı pt.s' 
bile ufak tefek manzaralardan mevkide bırakmaktan çekindi. ıırudolduran Leylinm cazibesi- yı ziyaret etmeğe kalkmadı. Lü mediği bir yere götürüyordu. gene kızın gözbebeklerne bak- zemın ustune ~Jınit• ( 
vaz geçmediğini biliyordu. Fa- Suat Naci nin böyle tavurlan ne tutulmn§, sevinç ve ıevda i- zum görmedi. ihtiyaç hissetme- Bir cuma aabahı Suat Naci o- tı. Onlar bm•ün o kadar şen, ve çek~eriyle .. çe~~ e bir "~e 
kat yine biliyordu ki bu kararsız İptidai, yazısı 1ptidai, hayatı ip- çinde ten bir mektep çocuğu di. na lspartaya kadar bir gezinti emniyetli idi ki bu sürprizde 1 flen~le ~.0~g~~1• 5ı;:C:' 
g~ncin hay~tına en, :zirade ha- tidai bi~ kızla ıeçir~ği t?ace-! gibi ı~ylüyor, yaramazlık edi- Ve Leyl~-~r:tık müıterihti •.. l~klifi.ne ~az~lll";ıyordu ~i Ley- bir kasıt olmadığına i_nandı. Fa- lenm~.' ~uçu Ta~İr pııf:rİ' 
kım olan yme kendıııdır. ranın nıhayet herhaııgı bır er- yor, bın turlü haşarılrkla genç Daha geldıgının haftasında ket la zanf bır suvarı kıyafetıyle or kat cam ormanına gıtmek her- t~. D?.n':'.şte .. 1 bahçe! 1 ~ 

Bu kanaat onu şimdi sevdiği l..eğin herhangi bir kadınla ıe- kızın zaferini tes'it ediyordu. fettiği tehlikeyi ortadan kaldır- taya çıktı: halde tehlikeliydi. nn buyuk ~u . . So' ,.~' 
adamın yolu?u bekley~n bu ~- çirec.eği adi bir müli~ııttan bat- _ Mühl!k !>i.r fır~ı~a gibi, ıedit mış, Suat Naciyi tl\Ill~i>:le a- ' . - ~~at de~i, ~iliyo~.muıun Tabii g?rünmeğe çalışarak dan dola!t~:;;,.11 l~~ f 
za karşı bakım ve magrur bır ı ka bır teY olmayacagı muhak- ı bır a1k ıptılaıı ııbı başlıyan bu vucuna almış, onu ıevgıaının da kı bugun nereye gıdecegız? devam ettı: tanıyanb. f küçük f ,, 
hisle hareket etmeğe ıevketmit kaktı. Ve böyle vak'a yüzünden. San bııg sergüzeşti böyle gü- ima taze, daima neş'eli havası- Onun böyle sürprizlerine alı- - Bense ıeni bugün ı..,arta onl~ra ·r~r 1 J<. 

ti.. bir hadise çıkarmaktanıa daha lünç bir iukutu hayalle nihayet na alıştırmıttı .. Bu haşan, her tan ıenç doktor mes'ut bir ev ya !!Ötürmek, halı tezg~hlarnı 1 hedıye ettı. 
91 8 .,.d t lıİ 

Sabırla, ıülcunetle bcldedi, yal i ce piliinlarla onu tatmin etme bulunca Suat Naci LeylUıtm kol şeyden çabuk bıkan, her heves- erkeği gibi gülümıiyerek sordu: gezdirmek iıtivordum. ilsen .. ~~ce ya~ı tiyl ı..ef ~ 
nız uzaktan Suat Naci nin İnce iti tercih etti. Ve bu hisle biraz lanna di.iştü. ten çabuk usanan bu yaramaz - Nereye? oradl'. övle giizel h11lı dc>ı.urlıır k~çulS gezıNad de ç•ı~"' 
ı:ölg i hi anetkllr bir mahluk muğber, b'ru sakin tekrar ara- Genç kız düşmanını mağlup ve sevimli mah!Qku daima ayni - Çam ormanına 1 ki, He ho.una ,.;..ıerae bir ta- mıa.. u~t. ,.tlatınıt 0 

, 

ı;ibi sinsi sİ'lsi y Waş k n kaloi basma atla e avdete karıır etm"ş, meydan muharebe:ıini kal hava, ayni zevk içinde yaıatma Suat Nllcinin yüzüne sert hir n" İ~tediğin şekilde ısrr.ar1 rn tehlıkesını !J'' 
b şladr H l genç a- v rdi zanm tı. nm imkanı olmadığını da takdir ruz ar vurdu, geçti. Gözlerinin da"' 

1 ıir b;r tilkı ıbi çal la- Araba h nut knrul Ve Suat Nacinin bu dönUfii•eden genç kız h=ıcn her gün önüne yefil yuvanın münzev1 es Genç kız, teklifinde sc.mimi 

1 
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_ ~ıııniyet · san~ı~ı ta~vilat satı, ilanı: 
·.1z Borçlunun 

·' 1 
'\lcr•JUn31 cinsi 

iki adet r" neli ıahYili 
Bir adcı 'irmilik .sık razı dahili ıahvill 

• 'irınilil; f t krazı dahili ıah»ill 

ismi 

Ahmet B. 
AU Hami B. 
Ali 1 lami B. 

1}7· r 
4J<j o 
7 ·:- • \in adet nı>ı[ bedelı tediye ed•Jmi~ itibari milli 

mc\a~kaı hisse senedi \hmet Kemal B. 
Q r, :\ ıf bel' li teGı.e edilmiş O,manlı itibarı mıll! 

lıank.,ıııın virmi ndet hisse senedatt aslivesi Abdullah B. 
•ı.s ._'ç adet 

0

inci teıtip anadolu obligasvo~u 
kuponları ırcvcuı 

it l lk adcı ruJıeli .ah• ill 
~eı ; ı. 

t ı,r ,Jfı 
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1;7 ).,. 
1>12;2 ~ 
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r ~ l onı.ı~·., ,, " 
1 lt'ı yt:m " ı\nadolu aksiyonu 
14 J 7 dı k~z adet rumcli ıahı ili 
1 4~0 bir 

" " 

Ahmet Hamdi B. 
,\lu;tafa 13. 

F:minc Fahri) e H. 
lsmaıl Zühtü 13. 

Osmaıı B. 
Hafız Aziz B, 

Ali Ihsan 13. 
Hauce :\levhibe H. 

t'.li>ak Ef. 
U>man Ferit B. 

Esma \lünevver H. 
:\lünire H. 

• it ı an milli banka;ının hisse senedi 1 J ,-

1 ., 
Safvet B. on 

1 .ı. °! 
l.lH 
[,J, :ı 

.ı .• 
ı.Jı • 

on üç 
üç 
altı 
alt 

l,(J l•r 

.. HuI!IC ı tah\'ili 

• • 
" • 

" • " 
" 
" 
• 

• • 

Armanak K 
!\l. Ya!et 

Salamon El. 
Ahmet Zıyaetıin B. 

\\şe :\i~:lr H. 
~aliha .. 

Behmen lkdra .. 
\bdütfettah Ef. 

• :Q ıki • • !'atma Rekt 11. 
~ 8 ~- • Emine Seniha 11. 

..!.J yı,- nı .1'tı.ı.., ,. Recep B. 
,;), ,1 k· ~ • cı rumc·i tahvili :\lünür B. 
,, ,ıı h " Recep • 
6 '8 thı:t .,. .,, ·ralha ., 

1 <ı: :ı üç ... ... .. :çiyaıi ,, 
'>'J5 lıt·, ... ,, :'\ lt:hmet ·rarik ,, 

7t"2 ıi•rr: ik adet rıımcli tahl"ili '.\lünir, 
l; i 8 bir ,.. ,, I lüseyin ŞeYkct .. 
7'!7 ik Zekive Kadrive 11. 

](Jt) 1'1T ., l•:da ,., 
1, '> ı.tru i' adet iş hankas; his'e senedi lsmail Hakkı " 
'7f> hir adet \ Jı'ük d'h unu muvahhitle tahl'lli Faize H. 

l/,ı,ı üç u c1ı ıahı:ili Recep B. 
180.l iki " • Ohannes B. 
8.t., :ıltt .., ,.. Cemile H. 
8; O beş • , l layriye SaniyeH. 
8<>2 altı llava llmire H. 

ı ac,:- he~ : " : Nebahet :\Ie~'ut I 1. 
187.ı iki • • • Alivc il. 
1 S<ı7 sekiz. " • :\~ri 13. 
l<ıoo bir • • • Seher H. 
1 •ıoıı iki Kemal B. • • • 
IY.ı(i bir :\lebmet Ali B. 
1 'J-11, iki : : : Huriye 1\'a>ip il. 
~ 'ı87 altı • • • lsmail B. 
-IJO 1 on <l•>kuz adcı rumeli tahril! Abdülkadir • 

, 2ııı~ beş adcı rumeli tıhı ih Lütfiye !I. 
<r~ır, dort • • • Fazıl B. 

\ ukarda bımleu vazılı ze,·at tahl-ilit mukabilinde Eı:nnil'et Sandığından 
~!kraı eılemı~ oldukları mclıali~i ,-adc,indc tediye etmemelerine mebni ken
ltrıne alelusul ihbarname tebliğ edildiği halde yine ıesriyci deyn eyleme· 

Ilı~ ol.duklan~dan ecna.>< vu~a_rda g?sterilen merhunattan dcyne kifayet ede
' tıııkdarı Sandık ~atış amın ıle ıcra memuru huzurlarıle 30 Mayıs 929 

ıı~1:~ırnbo günü saat on dörtte Eshamı ve tabvllAt Borsasında piyasaya göre 
" 

1"\(ıııılan ıedirci deyn ye ya tecdidi maamele etmek isteyen medyunla· 
rı( ıevmi mczk~rdan erel Sandık idaresine müracaat eylemeleri IOzumu i!An 
Uılur. 

MiLLiYET PAZARTESi 29 NiSAN 1929 

dAMlZJ BEVUN ( ASIT ·URlK.) KURBANLAR! 
Tıp akadeınlsi reisi" sabıkı profesör 

( Laıısero )tarabndan tavsiye edilmiştir 

ParL' h:ısı:ahaneleri miltaahhitlerı 

Şatelen müessesatı 

damla (inme) 
fartı semen 
romatizma 
alamı mafsaliye 

15 büyük mükafat 

hamw bevl (asif urik) ile ıehirlenmiıı. alim ve ıztırabatm 
tahb tehdidinde bulunmUf olanlar ancak 

URODON 
sayesinde b(ı1is olabilirler. Zira urodonal; hamızı bevÜ 

balledell yeg;int" maddedir. bilümum ecz:ahanelerde satılır. 

Devlet demir 
manları umumi 

yolları ve li-1 
idaresinden: 

idaremize lüzumu ulan yüz bin ·on maden kömürünün münakasas1 
u mayı; 9'.!9 pazartesi günü saat 16 da Ankarada umumi idare binasında 
icra edilecektir. 

:\lUnakasaya iştirak edeceklerin teklif mektoplannı ve teminatı muı·akka
telerini yevmi mezkiırda S33t 15 buçuğa kadar Umumi idare yazı işleri 
müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 250 kuruş mukabilinde Ankarada 
malzeme daire,inden, llnydarpaşada mübayaat komisyonundan tedarik ede· 
bilmeleri. 

•11Iın1mıımııııı~ıı111ıııım~ıııııııırıı11111ıı~rımıntmınııın~ 
=: BUyUk ~ 
iitayyare piyankosu~ 
= --

KEFELİZADE HAMDI 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postası 
BÜYÜK LİMAN 

vapuru p t • 
29 Piisan azar esı 
günü akşamı Sirkeci rıhtımından 

hareketle ( ZunA"uldak, lnebolu, 

Gerze, Samsun, Ordu, Giresun, 

Vakfıkebir, Trabzon, Rize ve 

;\1apavri iske lelerine azimet ve 
Fatsa ve Cnyeye o~rayarak avdet 

edecektir. Yük ve yolcu için Sir

kecide yeni handa 1 numrolu 

acentesine müracaat. Telefon: 

lstanbul 3105 

~eyr1 setnın 
Keşideler her ayın 11. ndedir 

4. üncü keşide 11 Mayıs 1929 dadır 

··~lll!llİİlllı .......... . 
-~ Merkez Acent11öı; Galata köprü 
_ başında . Reyoğlu 2362 Şube 

E 1 
§§:§ 

-= 
~ 

= 

Büyük ikramiye: 
45,000 liradır 

Ayrıca : 20.000 15.oo:l 12.000 10,000 liralık 
ikramiyeler ve 10.IXX) liralık bir mükAfat. 

Bu keşidede cem'an : 3,900 
numara kazanacaktır 

.J[lltııınmmrımınımıırrımımmııııııımmıııırıııımııııınıınımm 

= acentesı: :\1ahmudiye Hanı altıtda 
lstanbul 2740 

ilSiS!! 

= 
= 

lyvalk sür'al poslası 
(Marmara) vapuru 30 Nisan 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönü~te mezkOr iskelelerle bir
likte ,\Jtunuluğa uğrayacak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

... DEFTERDAlınlt İLANA Ti -a 
Istanbul liseler mübayaat komisyonundan: 

1 
Komisyonumuza merbut leyi! lise orta ve muallim mekteblerile 

bunlara mlilhak pansiyonların ve prevantoryomun 1 - haziran - 929 
tarihinden l - teşrini evci q29 tarihine kadar dört aylık ihtiyaçları 

zınir Mersin sür'al Pos lası 
Mahmut~evkctp~a) vapuru 30 

nisan salı l 2deGalata rıhtımından 
hareketle İzmir, Antalya, .\laiye 

:\lcrsine gidecek ve Taşucu 
Anamor, Aliliyc, Antalya, lzmirc 

ugrayarak gelecektir. 

,\\aliye vekaletinden: 
ııı < unıüşh;.,,c ıncıkczinın Surda ıne\kıinde ve şo'" üzerindeki anbarlarda 
•t~'c t kanıyım otoınolıil alat ve edevatiyle sair malzime 11 4 <J29 tarihinden 
·; ,' ı. ir aı z fımla pazarlıkla satılmak üzere müzaı·edeyc konulmuştur. 
, ı l••ın şcrai~ müfredatı anlam•k için Maliye l'tkftleııne Ankara, lsıanbul 
._~ürııüşhanr dcfıc-ılarlıklarına müracaatlan. 
~··----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Jantlarına inıalathanesi müdüriyetinden: 
1\11.0 Al ı~:T l\U'fC 

1 IO!Xı ıl~ ~0000 O O 
il~) • illi){) o o 

Galvaniz telefon teli 
Bağ teli 

1()() 1 Öl){) o o Kablo teli 
ıoo " 1000 o o Nuşadır 

20 o o o o :\1umlu müccrrit 
;ıooo ila 25000 O '.\ola demir izoletör 

20 O O O Çavuş takımı 

40 O O O " mahmuzu 
l 000 O O O Oda mücerridi 

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

!( O O O 50 Katranlı şerit 

~·'ıııı,:P•l~. z~rr tı>ulııle mubayaa edilecektir. l\lünakasa 19 l\layıs 929 Çar
"'• l\"llnıı >a•t 14 te l;tanbuldıi Gedikpaııada jandarma im:ılatlıanesınde 
~ıı Cdiiecekıir. ~artname ımalAthanede tevzi olunur, teklifnamenin tarzı im· 
~rııede miinderiçtir. 

~Man~ııl Baytar l~leri Mü~ürlülün~en: 
ıı layı iptida ından itibaren Vil~yet aygır deposu damızltf.lariyle çüleşcirme 
>ldcı~ur.J·:ıi v11~u almak isıiyen Kısarak sahiplerinin Sultanahmette Kaba 

•• u 
0 

eski Banar mckıeplerindeki VilAyeı Baytar müduriyctine l'C Çatalcada 
~ 'llahsusana müracaatlan ilan olunut. 

Krezival 
RuUanması koJ,.y ve tesiri 

kat'iyen 5aşmaz. Pek mnz'iç 

olaıı öksürüğü keser . 

llııva horulurında biriken 

balgamları söktürür. 

Dikkat ! .. ~"P' • fabrı'kasi 
llıüstahzııratı ,.ı;ij~ • . ealibini. 
bavidi.· ' 

2 • 

olan sade yağından matla bil'umum mekulatile sabun ve hap·anat 

yemleri ve 1 · haziran - 929 tarihinden 1 - haziran - 930 tarihine 

kadar bir senelik sade yağları ve zikrolunan mekteplerle beraber 

nehari orta ve san'at ve imamhatip mekteplerinin kezalik \ıir sene

lik muhtelif mahrukatı. ayrı ayrı kaimelerle ve kapalı zarf usulilc 

münakasaya konulmuştur. Bunlardan Ekmek, sade ve zeytin yağltırı 

ile etlerin, mayısın l ()uncu pazar ve muhtelif erzak ile süt ve 

yoğurt ve hayvan yemlerinin, mayısın 23 lincü per~cnıbc ve muh

telif malırukatla gaz ve benzin ve sabunun mayısın 26 ıııcı pazar 

ve sebzenin de mayısın 29 uncu çarşamba günleri saat on altıda 

ihaleleri icra kılınacaktır Taliplerin şeraiti anlamak üzre her gün 

komisyon kitabetine ve teklifnamelerin tevdii için de muayyen 

gün ve saatlarda tcmlnatlarile birlikte komisyonumuza müracaatları 
oilan lunur. • 

G 
Gramofon sahiplerine mühim bir ilan 

Son defa radyo ile imla edilen 

Homokord Gramofon plaklar~ 
Gelmiştir 

Uu kere en muktedir hanendeler tarafından okunan 

ve pek kıymetli clestek<\rlarımızın eserlerini 

ihtiva eden mutena şarkı, gazel ve fantazi 

parçalarımızı her kese taYSiye ederiz. l\lezkur 
plakları biliımum gramofon mağazalarında arayınız. Türkiye 

için umurnl mümessili ve toptan satış deposu sahipleri U;\-1 ve 

LASKİ Sultan hamam Havuzlu han 12- r 3-21 

o 
Gümrükler muhafaza müdürlüğünden: 
Dokuz kalem kereste malzemesi münakasai aleniyeye konmuştur. Mü

nakasa kanunundaki şeraiti haiz olan taliplerin münakasa gününden evcl 
şartnamesine ittila husulinden sonra münakasa günü olan 4 '5ı929 Cumartesia 

gtinü saat 14 de depozito akçelerile muhafaza mildürlüjı;ündeki komisyon 
müracaatlan. 

Şişli Sıhhiye Yurdu rfürk Anonim şirketinden: 
llissedaranın senelik adi hey'eti umumiycsi 16 :\layıs Perşembe 

günü saat onda Nlşantaşmda Şişli Sıhhat Yurdunda içtima edecektir. 

Hisse senetleri içtlmaa takaddüm eden on gün zarfında merkeze tevdi 

edilebilir. Müzakere ruznamesi: 
1 - BU~nçonun ve Meclisi idare ve murakibin raporlarının kıraati 

ve tekliflerin m üzakeresi, 

2 -- Meclls Azasiyle mürakıbın tebriyeleri, 

3 - Münhal Azllıldar hakkında in tihabat, 

4 - 1929 senrsi için murakıp tayini ve muhassesatı, 
5 - Teklifat. 

l\,\ i\l \'APURl.ARI 

izmir postası 
Seri, lUks ve muntazam olan 

ADNAN N~;:;ı~ 
29 inci PAZARTESİ 
günn 16 da Galata rıhamından hare
ketle ( lzmire) ve Çarşamha günü 
lzmirden lstanbula hareket eder. 

Galata Gümrük karşısında Site 
l'ransez hanında 12 numarada Umu· 
mi ac:ıntalığına müracaat Telefon 
Beyop;lu: 1041 

SADIK ZADE BİHAllEfi
LEH VAPUHLAIU 

KAHA IJ E i\IZ 
MUl\TAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

SaKarya 
vapuruç b 
!Mayıs arşam a 
giinü akşamı Sirkeci rılıtı
mından harekello ( Zon:;ııl -
dak. İnebolu, Sinop,Saınsıırı, 
Ordu, Kire~oıı, Trabzon, 

Surmen0 ve Hizr. iskelelerine 
azimet vıı avdet edecektir. 

Tafsil:\l için Sirkecide l\Ies
adet hanı altında acentalı
ğıııa ıııuracaat . Telefon : 
fsıaıımbul 2134 - . 

115 sene teminatla 

dakika şa~maz 

SiNGER 
saatlerini kullanınız 

fenni gözlüklerin her nev'i 
Deposu: lstanbul Köprü lloşında 

GRA.\1.\TOPOLO BiRADERi .~~R 

F 
BOMO!frl labrikası I 

OPPEL birasıl 
çıkmıştır 

'--•rhe yerde asltıır 

sürprizi ~ 

Karaköyde Voyvoda sokağı karşısında 
• 

Buyuk elbise f brlkası tarafından tak~ m c. 1 unıeak• -
Muntahap çcşıılc-il"""-" g 00 rı:'eden hiç bir mu \ Utt. ! ıl. llt' \ .t: ' 

Bey efcndllcrlc çocuklara mahsus 
~on -11oda !.. ç mleru ' t1.nı. 1ar'ı cin).Len 

muhtelif lr ıı 1. ve fantazi k Jmoşlardan 

Kostümler 
ve spor kostümleri 

15 llradan 
illbarcn 

:\leşhur :\it\ ül·. , BJ-:r{( m .·alı ve 
en m, kemıncl ga..,ardinde' her cnktc• 

Pardesüler 
ve nıL"tahap çc~'.tknlc Trcnçotlar 

J ~ I lir:ıdan 
1 2 ıtınarcn 

Hanımlarla genç kızlara mahsus 
en snr mo<la ve her renkte 

mun~1hap çeşıtlerdo gabardin 

Mantolar 
ve Kasha Trençkotlar 

15 112 liradan 
itibaren 

Pantalonlar 
Her renkte fanell<!hrdan .. 

6 1 liradan 
2 itibaren 

Çocuklara mahsus gayet müntahap çeşitlerde 
dayanıklı kostümler o 

Ölçü üzerine ısmarlama için hususi daire 

Aylık ve haftalık taksitlerle muamele 
ıtı- yapılır. ~ ....... ,.. ... , 

ı 'tfa~ı~ Çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın· 

dan hareketle doğru (Zongul

dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Giresun, Trabzona Surmene 

ve Rızeye gidecektir. 

Tafsi!At için Sirkecide yelken

ci hanında ldi'ı ncencasınamü. 

racaat. Tel. lstanbul 1515 

KOLİNOS di,lerinizi 
dif ellerinizi ve ag

zinızı temizle~· Koli
ocısu vücuda geliren 
terkibaı ağızdaki leh
li kili mikropları imhn 
eder. Diş agnlarına 
diş etlerinin şişmek 
gibi rahatsizlıklarınıı 
mani olur, 

KOLlNOSUkuru bi r 
fı rça Ozerine koyarak 
dişlerinizde tec r ilbe 
e din iz ağzınızın naaı l 
ıemizlenip ferablandı
ğını biasedeceksınl~. 

KOLYNOS 
OENTA L CREAM 
Tü rl<lye için depoziterl: 

MAURICE FARAGGI 
lleyoğlu, Vencdll< sokağı, 
lbrahim Paşa apartıman ı 

SİVRİSİNEti 
ve diğer haşaratı 

• 

ÖLDÜR Ü . .... 
KOKUSU SIHHT 

-- VE LA TIFTIR --

i A.1ö~iiNYö~1···vE· i • • • :SAiR MADENLh-i 
' . "' . !Rl PARLATMAGA: • f MAHSUS CiLA i 
• • • • • • • • • • 
: CLEANS <ll/ICK! : . ~ : • • : . . • • • • . : t Bütün bakkaliyelerde satılır. ! 
: Umu mi \"cklli: Galata da \'oı - : 
• »Oda han 7·1 O numaralarda • 

i Rl ~ !R Y~LF İ 
! P<ısta kutusu: Galata 447 ı ........................... 

KRAFORT LAKSATIF 
Müshil sakızı 

Crawford'"' 
Chewin~ Laxativ 

En efi Anıerı an <akız.t ı:aıet 

lrzzetlidir. On adcı.!; iht l'a eden im 

kutunun fiatı ~,;, k"' ,:tur. 
1 ı·e ya iki sak z 60 ~.am hı t 

yağının tesir rıi vapar. 

ÖksUrUğe karfı sakız 
"l'm-fıırd Congh Cum, 

<\ksıirük hoj';•z ajtnlarına kar,, 

pek faidcli ve lezzeti l~til olan hu 

sak1z bilhassa tütün içcnle"'e tavsl\ e 

edilebilir. 
Bütün eczaneler ve ecza drpo· 

lannda 8atılmaktadır. 
Türkiye' vekili umumisi : Riµr 

Voli Galatada \'oyvoda han 7-IO 
Posta kutusu 447 Galata 

Kendi kendine traş olmak zevk
lidir. Fakat ter l'e taze kalmak 

için meşhur iskamlıillı 

POKER TRAŞ BIÇAÖI 

/ "* . " 'f o~: ·::J· o~ 
$. POKER ~ 

ile trnş olmalıdır Taklitlerinden 
sakınınız. ıo adedi •tmı~ kııruş 
tur. Cmumt deposu 1-tanlıulda 
Tahta kaJAde JO numarada. 

J.\K DEK:\LO Vf. .;ı·:HJl\I 
'iiıllııiiıııı .......... 111111 .... 

MaMa 
Dr. Hakkı Şinasi 

En sıhhi çocuk gıdası .. . 'l 13eyo~lundJ lstik\:11 caddesinde 1 
AL LE G R o J(ı9 nuillorolu 

Jilet' Apolo ve ı B 1 M E t E ~ H ealr clna t rr•t bı- . ~ 
ç.a klarını bileyen ~ 
bu şayan ı haytet 
k ü ç ük maki n a aa· 

r.eAlnde sureti da- · • kadın peruk!r salonu müdüriyeti 
m ede yeni bi r hı • muhterem mü-terilerinin memnuni-

çak la hra9 o lmut ~ · 
gib i bir zevk hlA~- .,. yerini temin ınak>adıyle Marscl 
etttrt r . mücssesc.~inin mütcha5SI:, !'icr pe-
Hır /trA satılır ~ ruk~ri !\lö,yö Jorj ile yeni ve u • ..ı Aee•1ıalın : - ......._... • 

mücerrep müstahtimtn angaje 
Burlthard Gantenbein eyledi&ini tebşir eyler. 

w filnlıU lstanbıd.-<lalatlA • , 



: . Şi. "-·~ 
' .. 

Bin Söz 
Bir Resin1 

-~ 

Çocuk bayramı münasebetlle dün ocakta bir milsamere verllmlştır 

-
• . '-'-

Kayseri Gazi Paş~ Millet mekte~nden şehadetna'!_l_t:_ alan_ hanımlar_-4 

Fransa Hariciye 
nazareti ve Tür
l(iye Şehbenderli
ğince musaddak 
diplomalarla biri
nciliği ihraz etmi
ştir. 

vEBüriiN 
HA.ŞAF(ATI 

YVHV/fl)llJ.ARI İLE 
l{ATİYEN 
lMHll EIJEI{ 

LEKr }ApJ111/IZ 
J(O!(USU 

ıATl°/:TIR. 

FLİDA sinek, sivri sinek, tahtakurusu, pire, güve ve bütün haşaratı yuınurtalarile kat'iyen in1ha ve ifna eder. 
Leke yapnıaz tesiri kat'i ve kokusu sıhhi ve latifrlir. FLİDA lıaşarati öldüren hütün mayiat arasında birinciliği 
kaznnn1ıştır. San'at ve rekabet alcıninde dahi en yüksek ınevkii şahadetnan1elerle ihnız etnıiştir. Çünki yarı yarıya 
daha ucuz ·e tesiri yüzde yüzdür. Şişesi ;;o, tenekesi 73 ve poınpası 75 kuruştur. 1\1arkasına dikkat. Hasan ecza deposu. 

TİYATRO 
VE SiNEMALAR 

Ferah sineınada 
:! film 'aılıca a rrıca: Dıiz taban 

Ha tıb•CAk. 

l'i\anko miıt.:.ur~\e~ n<lt'l. 
;\{}.tJOll tane cı < mc uk 'a<ına 

ait >Ulll'.ten l tabrttinle.:rğinı.h:n cab'a 

tal"p olacak '~rın :ın a çele ıı ie bir

J.' te - l .. \IS lJ21) fcrşcm~lc gunı.i 

:!' ... ~ ' nb ..... >j an"') mudur ~ ... :ıJe 

mut <.; k ıl mL a,, ıat k ·nı"\ ) ın;ı 

nll. ıc.l_ ı . n c hır. r. 

·Belediye reısı 
lklcdivekrin ııazm dikkatine: 
Ema~ c rr chani numar;ılan 25. 

f;aı\·anizc numaralar kabartma 9 , 
"'kak lal'!rnları ı;alnnt c 4S kuru<a 
mal.. ine ile bol :lnarak Jmal cdilmek~c 
ı c «tir"atlc gondcrilm ktcd[r. 

~irkeı:i teneke aç fahrik.;ıst 

Liseler mübayaat Komi~yo
nundan: 1467 lira 10 kuruş be
deli keşifli İstanbul kız muallim 
mektebi Maysın on dördüncü 
Sah günü saat on altıda ihalesi 
icra kılınmak üzere kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuş
tur. Taliplerin ~craiti anlamak 
üzere komisyon kitabetine mü
n:caatları. 

lst. ikinci Ticaret mahkeme
sinden: 

Müflis Jakop E. Nüfusi efendiye 
ait ve Fincancılarda Çavu~ Oglu 
hanı altında 6 numarada mevcut şa
yak ve sair elbiselik birmıktaL k 11-

maşın 7 ı 5, 929 tarihine müsacii f 
Salı günü saat 10 da satılması mu· 
karrcr oldugündan taliplcri·1 mc.:

kür ~ünde ve vakitte magaı..1(..fa ha
zır bu1unma1arı lüzumu ilan 01 ınur. 

itan 
Şirketimizin Transıt v '1İ.',nc

rük muameiatmda ınlistalıc'c.11 
Adem Fevzi efendinin 25 Nisan 
929 tarihinden itibaren vaz:fcsi
ne nihayet verildigi ilan oitınur. 

Baş Ağa zade şirkl!ti. 

lst. İcra Dairesinden: 
Mahkümbih deyinden dolayı mah

cuz ve furuhtu mukarrer mütead
dit kıymettar halı, keçe, konsol, ay
na, iskemle, bufe, komodin ve saire 
215/929 tarihine musadif PerşenC.c 
günü saat 13 den ittibaren sandal 
bedestaninda bilmüzayede furuht o
hınaçağından talip olanlarin yevm 
ve vakti mczk(ırda mahallinde h-·
zir bulunmaJari iliin olunur. 

İstanbul İcra Dairesinclen: 
Bir deynin temini istifası ı~in ma!1 

tuz ve furuhtu mukarrer Pıyano v~ 
se~cad~ \.C aair kı>:mctli cşyayi bc
ytıye Bcyoglunda istiklal caddesin
de Şükrü Pa a Apartımanının 3 No 
dairesinde 5, Mayıs ·929 mlis"Jif Pa 
zar günü sabahliyin saat onda satı
lacağı il~n olunur, 

Sultan Ahmet altınci Sulh hu
kuk mahkemesi İcra hakimliı?i: 

Alacakli ve mucir Lcon Ayanra•1 
efendinin taht idaresi'nde olup B•h
çe kapıda Celal Bey hanındn 4Z nu
maralr oda müsteciri hoca 7a<le Ah
met Faik efendiye icar eykı.lıği 20 
Şubat tarihinde tahliyesi icra kili
nan odada mumaileyh mucit Leoıı 
efendiye ayit bir adet memhur de
mir kasa ve dolabin her muci[,i k;,. 
rar tahliye ve mucire tesliıni zir:ı
ninda müstecir Ahmet Fai~-. cl~ncli
ye 10 Mart tarihinde irsal olunan 
ihbarname zahrina mubaşiri \· .! hey.:
ti ihtiycriyeden verilen mCjı::ıth&tt;t 
ikamctgcihının nıeçhul lıu·lundtğ[ 
bildirilmi~ ve talep vechile hır />.y 
müddetle il5nen tebligat icrrsi k::ı
rargir oldugundan işbu ihbarname 
tebliğ makamina kaim olmak lizrc i-
1.;in olunur 

lstan. Dördüncü Hukuk Mah- iiiiıll;" 
kemesinden: Fiat otomobil şirke- IZl\HI\ VE P.<\ RIS Sl·:ıu;ll, ,· 
tinin Nişan Taşında meşrutiyet ma- Rl'.'i l)E BG"r' C-K ;\ ı l' KA rxr 
hallesinde bakkal Yorgi E. nezdinde VE ALTI:'-l" .\l:\D.\l.Yı\ il fR.\/. 
rnukim arabacı İbrahim ağa kerir.:,c
si ve müteveffa Mustafa E. zevcesi 
Cemile H. aleyhine otomobil esma
nından matlubu olan bin dokuz yüz 
liranın tahsili hakkında ikame eyle
diği davanın icra kilınan muhakeme 
sinde: mezburenin Balada yazılı O· 

lan mahalde olmadığı ve zevci Mus· 
tafa ef. vefatı üzerine ikamct;;:3hı J·, 

lıiri olan kadı Köyün de söğütlü; 

çeşme caddesindeki 203 N. dükkiin
danda çıkup gittigi ve ikametğAhı
nın meçhul oldugu namına gönderi
len davetiye varakası zahrına veri· 
len meşrubattan anlaşılmış ve müd
dei vekili de ilanen tebligat ıcras," 
talep eylemiş ve talebi vaki muvafı
kı kanun ve usul bulunmuş olmakla 
mummaileyha Cemile H. hakkında 

tir ay müddetle ilanen tebligat ifa
sına karar verilmi§ olduğundan mez 
burenin icrayı muhakeme için tayin 
kılınan 29 Mayıs 929 Çarşamba gü
nü saat 14 de İstanbul mahkemei 
asliye dördüncü hukuk dairesinde 
ispatı vücut etmesi aksi taktirde hak 
kında gıyap kararı verilerek ve da
vanın besatetine mebni H. U. M. K. 
nun 510 cu M. ne tevfikan tarafeyne 
teblig kılmmiyacağı ilan olunur. 

DOK SA 
En mükem
mel ve tam 
ayarh saattir 

Dakika şa-
şmaz, temi· 3 
nath ve eh· ·s [\_ 
ven fiatlarla ~Qs 
satılmakta- ~~/. 
dır. 

Ba~lıca saat dukk:\nlarından 

araym ız. Toptan satı~' 
RIKARDO LEVI ,c Biraderi 
stanbul, lla\tızlu han •J ı.ı 

I lcr cin~ ~~ıat dcp• ı:-;tı. 

II:ln 
l~;;ıxıı adet kaput kopalı zari" 

usulilc imal ettirilecektir. .\llinaka;a 
1 J ,;:_ C)~q ( 'ııınartc::--i ~ünü sa:ıt l ·t tc 

bcauhulda f;edikpa 1aıla .landanna 
ln1aldthant·sindo icr:ı tdilcctkrir şart 
n:ımc inıal:lthanı.:dc tc:vzi olunur tek 
lifnamenin tarzı iınll:)ı ş•ırtn~ıncde 
mündericur. 

EDF.:\ :\1.\Rl'l' 

İDEAL 
KONSER\ !\LARI~I 
llcrkc-. hilai • ı•. tere 1 cJ•: 
\lcşln .• r c.loltor Z r0 ı...111 tak 1" -· ti~ı 
usul üın.: SL: eti in1:ıtl ... ~ i, h3·' 
tabiilerinın muh>. 1.ıza ın tı.·mi ~ cdt:f· 

ENFES! l\lf KEMl\tEl 
SIHHİ! 

l !er bir tccritbe<i lıll\ük bir Jllil" 

-yr.ffakiyet, bir zafer! -L.mıını ııak· 
kaliye mağazalannda bulunur. 

• 

IBelsoğukluğu frerıği olanların nazarı dikkatıııe 

Dr. Horhoroni __ 
. l at' 

Fennin en son u~ulılc.: g 
1 

olarak eski ve veni b:l><ığuklll. 
1

: 
· ·cklır 

frengi, idrar darhğı, bel ~<'' rıı· 
,.e n1csanc \'C hilcı..imlc kadın ili 

Jlcl nl 
hat;ızlıklan tcdari olunur. '. kak 
:rokathan yanında ınckcc[l '

0 

,'\o 35 Tel: il. O .. ll :i:.? 

•fiiiiİiiiiiiiiiııı ___ _. .... ~ 

EMtlK JE ElTlM 
BlNKlll 

l ·r~· r·rk 1' 
~erm:ıyc>i 20,()'.)(), ')!:)) '' 

"ıerıııe 
ln,aat ve Emlik 11 

müsait şeraıtıe 

Para ikraz eder 

Bü'umuın Ban~a aıua11elib 
. ııhçelC'P 

lstanbul Şubesı B • 
ı· 391 

Telefon Istanbu · 


