
~~:~~:~:::B. lngiltere Hariciye Nazırı ... Cham.b~rlain ''Milliyet,, 
;~:it~:ı~~5!i;.!:~~~~:~:~· vasıtasile sabık komiser Troçkiye~ cevap v~riyor 

llıakalesine mevzu yapmıştır. Pa '-

~ı~;::.~~:~:~e;~ğ~~~:nl:~~~ ıiıgiltere Amerika ile harbedecek mi? 1 Roma ınülakah 1 İmza edildi ı~ Ilün~ü fırtına 
'nuyor. Çünkü muhtaç olduğu· •D• . 
ı!:~::/~:~::~ ~~:~i:::n

1

~~:'u~~ Sir Chamberlain Troçkiyi çılgınlıkla Tür~ -llalJaD ~oslluğu 
,~::ti:::ti~i;!:::~~.~.ir~:~~ itham etmekte ve böyle bir harp ha""ında M.Mussolı'nı·-

Emanetin borçları 

nasıl ödenecek ? .• 

' hatka siyasi, içtimai, manevi sa- / ? ı • kt d •.j.. ftft U 
lıı da. esaslı inkılaplar ~a~mış O· o ur mu . .. sua ıne cevap verme e iL· . lı 1 

Dün banka ile itililf ııanıe 
imza edildi .. ----I,· Ytnı Türkiycnin bu buyuk eser-

1 
nın ueyana 1 

""\'İye için dahili ve harici.po- Türkiye - İngiltere münasebatı siyasiyesi yalnız -·-
1909 senesinde Şehrema

neti, Türkiye Milli Bankasın· 
dan bir milyon lnglllz lira· 
tık bir istikraz akdetmlştl. 

' tının sulh, nizam ve emnıyct k 
~e Yürütmekten başka bir şey dostane değil, hatta samimanedir.. Akdeniz sulhu İÇİi ~u dosllu 

ıniyeceğini teslim ediyor. - , • .... • • lizıın~ır ve Te~ik RüflU Bey 
~"' gazetesi harici politi~am 1• 1 lngiltere-Rusga münasebatında son safha nedir? - lngilizler •. de bu beyanata jılirak eloıitl~ l Borçların itfa ve tesviye 

suretine alt Şehremaneti ile 
hamlllerln mümessili arasın· 

~•tlendirmck için muhtelıf dev- A h dÜ "' l b •ı r Tü 'JıJ \ y y 
1 tle yaptığımız dostluk, bitaraf- merika ile arp yapmayı şunemez er l e. - r ye-

l'\! hakem muahcdelerini de say· lngiltere arasında henüz halletlilmemiş hiç bir mesele yok 
~Sonra Moskova protokoluna gibidir-Londrada kar ve <?ıamberlain'in bir sözü 

Roma, 29 (A.A.:;-TUrklye 
Hariciye Vakiti Tevfik RU•· 
tu Bey ••rafine verllen zl· 
yafette M.Mussollnl Türkiye 
ile ltalya arasındaki dost· 
luOun Akdenlzde sulh ve 
mUsalemetln devamı için 
haiz olduju ehemmiyeti 
kaydatmı,tır. Türkiye Harf· 
clye Vakii! bu beyanata 
tamamlyle ı,tırak ettljllnl 
aöylemı,tır. 

da devam müzakeratın tema· 
mile netlcelendlıtlnl evvelki 
gün yazmıştık Bu hususta 
tanzim olunan ltllafname 
dün saat 18 de Şehremanetln 
de Şehremini Muhiddin bey 
ile hamiller namına hareket 
eden zat arasında lmzalnmış
tır. Aldığımız malOmata g;ö
re ltllafname Emanetin le
hindedir ve Muhiddin Beyin 
muvaffakıyetli mesaisi gö· 

Itıınızı Briyan (Briand-Kellog) 
b. Londra, 21 uisa11 929 - "TUrk-ln- ı 'lclt nın tatbıkmdan başka . ır ş~_Y n 

~ eıınediği hakkında Tevfık Ruş glllz mUnasabatı yalnız dostane 
-~Yi~ beyanatı üzeri~de duruyor değil, aynı zamanda samimidir.,, j 
~ - SOzlerin, Ankara ıle Moskova lnOlllz Hariciye nazırı Slr l.usten Cham· 1 
~batı etrafında mevcut ol~ berlaln, iki devlet arasındaki mUnaseba· I 
· .. ~ telakkilere nihayet verecegl- tın ,ekllnl bu kısa cUmle ile izah etmı,tır. 1 
~liyor. Matbuat sergisinde bulunmak Uzre 
"ıın bu makalesi, bir çok mana Londraya gelml,tlm .. Bu fırsattan blllstl· 

\ '::"larıa dolu olan ve ~sıl ':"~ksa- fada Slr Austen Chamberlaln ile bir 
lasa eden şu fıkra ılc bıtıyor: mUJakat yapmak latadlm. Hariciye nazı• 

"tltiye Hariciye Vekilinin izhar rının bu aralık pek ma,gul olduOunu 
1 hu temayüller, Türkiyenin di- blllyordum, 

,~letıerle eyi münasebetlc~d~ Hariciye nazırını i'gal eden bir çok 
ıııa•ını, umumi sulhun tahkimı harici mes'elalerden mada, Slr Austen 

~ unda ehemmiyetli addedenleri Chamberlaln bUtUn gUn kabine lzaslyle 
~ ~direcek mahiyettedir. Bu sulh- beraber intihabat ve bUtçe mUzakareslyle 
~'.•ne temayüllerin, Türk hükı'.ı- me,guldular, Fakat Londra Sefirimiz fa· 
... ın bütün efalindc sarahati• te- rlt Beyin IOtufklr dallletlyle mUllkat 
·~'t •decegi; 0 hükumetin, bugün temin edlldl. Hariciye nazırının kAtlbl 
... ~ etmekte olan müzakeratta hususlslnln Seflrlmlze yazdıiı bir teske· 
~;"'~ bazı tahdidi hudut mesele- rede evelkl gUn saat on ikide Slr Austen 

cır Chamberlaln in benimle görU,eblleceOI ' afında Fransa ile giriştiği 
••atta, muahedelerin gerek l.-ıdlrlllyordu. t"k manasına ye hakem esa- GlJrüşnıeğe giderkl'lı 

ın 'illette, ademi vücudu her navnlng Strelt ( Dovvnlng Street) zan-
ltılh siyasetini vahi kılacak bu nıma göre Londranın yegane Çık· 

' li göster.ceği ümit olunabi- maz sokatıdır_ Bu çıkmazda iki bina var· 

}lııın b dır. 5oka~a girince sağ kolda (10) numa· 
<ilr 11 fıkrasını okuduktan son- ralı küçük ve mütevazı bir evde lnglllz 
, •nlerde şu sualler canlanıyor: 
, 1' Başvekilleri ikamet eder. Büyük Brltanya. 

Ilı.; iiric hükumetinin sözleri ile nın Başvekalet dairesi de budur. Kabine 
'tıt.~rasında bir mÜbaycnet var 1 

Başvekilin yazıhanesinde içtima eder. ngll· 

'lfu_dudun tahdidi müzake~ele· terenin ve bazen de dünyanın mukaddera
\; 'l'urkiye, itilaftan kaçar bir tiyle alakadar olan mukarrerat bu küçük 
~ .. llti alıyor? evin küçük odasında ittihaz olunur. (10) 
~ llrlriye; muahede terin ruh ve uncu numaranın karşısında muazzam fakat 
\ ~nı anlamakta, hakem prensi- çirkin bir bina vardır: (Forelgn offlce) yani 
~it.aY•tte müşkülat mı çıkarıyor? Hariciye nazaretl. işte Chamberlaln tara· 
~ .~ '~likımızın bu imaları ile ha- fından tayin edilen vakitten beş dakika 
1 1ıı,;'Yet arasında hiç bir münase evel, bu binanın kilise dehlizine ben· 
~'in llıadık. Cuıtıhuriyet Türki- zlyen dar "·e karanlık koridorlarında 

)'t<li en ba'tiz ~tarı, bütün işleri- yürüyordum. Uzun bir seyahatten sonra 
~'kf.ı •özlere, taahhütlerine u
."lıı~ .tır. Borçlar meselesinde Hariciye nazırının odasına yakın intizar 
~'d~etiınizin en parlak eserini odalarının birine sevkedlldlm. Bir müddet 
' ,.;'Başkaları biraz güç bile bekledikten sonra Slr Austen Chamberlaln, "-· ... , 
,~ h an.,, zekasının bunu anla in klltlbl geldi. Şunları söyledi: 

ı.t•ıi,~~kcse tekaadüm et°!esi 1~- - Hariciye nazır/le görüşmek lstemiş-
·~d '· ~ Ut ·h siniz. Bu görüşme bir hasbühalden iba-
l lıoı.iı.'. tilafının bugünkü müş- ret mi, yoksa mülilkat mahiyetinde mi 

~ 'Qlıı h 1 Vaziyeti, Tan refikımızın 
'tilt\in~dudundan hariç kalmış gi- olacak? 
~'aı,uYor. Çünkü bu meselede Ben, bir gazeteci olduğumu, lnglllz Ha-

~·· •e ~ noktai nazarları telif edil rlclye nazırlyle görüşmek gibi bir gazeteci 
'iırde Ududun tespitinde bir hat için müstesna oları bir fırsattan karileri· 

!. .~i~in ~.utabik kalındığı halde, i- mln de ıstıfadelerlnl düşünmek mecburiye· 
; ~.._,tı ıran cveı intaç edilmedi- tinde bulunduğumu söyledim. Hususi katip 

ı, ·~ t tltııyor. 
,,da ~t~~i Türkiye ile Fransa çıktı gitti. Bir müddet sonra kahve rengi 
\~ hah ı:un mevcut olan ihtilaf- bir redlnıı;ot giyen uzun boylu bir hademe 

ı.,~ıı. hu;ederken, bu ibtilaflar;n içeri girdi. Elinde kartımı tutuyordu, "Lüt
t, '• ııı unan Anadolu şimcndi- · fon sör" diye söze başlıyarak, ismimi yal
'' h •ııeı . "ltıık c.,ne, Türklerin bura- nış telaffuz etmek istemediğini, kartımı 
~t ~a,· una, Fransızların hali bir defa da okumaklıtımı söyledi. Ben 

q:ı "'- 'Yetine t b'I . 
, ~ .• ,...,1 <mas 1 e etmıyor. ismimi vazıh bir surette telaffuz ettim. 

1 
İttin •de Türkiyenin ahdl ah-

\.:~ .4. at ed ( ıt * -fr) ••. 
,:"dt n1t;,, en hukukunu , Fran- _ ( * ıt *) sör... teşekkür ederim sör. 

tirıo a ınuahedesinın onuncu 
\j.liteıı; _d~rpiş edilen vazife ve Tamamlyle anladım sör. Ve tabii gene 
.;t~ Sa ''nı bu sütunlarda uzun yanlış telaffuz ederek: 
ı da ·b:nııştık. Refikımız bir - ( -fr * *) buyurun. Hariciye nazırı size 
"~•ta0 .:"•sele üzerinde tevak- intizar ediyor. 

~··'nı anınıuahcdelerin ruh ve Hademe önde ben arkada yürüdük. Bil· 
, "la amakt " h · 
·~~Çıkardı• a angı tarafın yük bir kapıya gelince durduk. Hademe 
~"nı:•bilir gına daha kolaylık- kapıyı açtı ve içeri girerek var kuvvetiyle 

1 
<la beraber biz, Parisin bu ve tabii daha yanlış bir telaffuz ile bağırdı: 

erı ar C\ıni .. ( ...... .ı. ) 
ıı, 1 yeccgı. crgcç bu - ..... .,.. .,.. ... 

t nktai nau• "telif edil Chamberlain ile karşı karşıya 
''<I'- • ' ın haf < r '- aza ediyor.ız" .. ın f1ı t , .. ~n al rda 2ldı-
~ • t ıtvı ı,, karaatımı•ı da

Yc c:tm 'ete ir. 

·~AHMUT 
Shrt Mclı·usız 

Burası Sir Austen Chamberlain'in odası idi, 
Bllyllk, içinde at koşusu yapılabilecek bir oda. 
Oda o kadar bllyUk idi ki içine ne kadar mefru· 
şat konsa gene boş görilnccektl. işte içeri girer 
girmez bende hasıl olan ve hala da devam e<len 
intiba bn idi. Sanki boşluk içine giriyordum. Bu 

Roma 29, (Aneksartitos) -
M. Musolini dün Tevfik Rüştü 
B.in şerefine resmi biı;- ~iyaf~t 
vermiştir. Ziyafet samımıyet ı
cinde cereyan etmiş, müteakr
ben bir resmi kabul tertip olun-

• 1 
nıustur. . J 

Yemekten sonra M. Musolini 
M. Grandi ile Tevfik Rüştü B. 
arasında hususi bir mülakat vu
ku bulri:iuş. Mevsuk menbalar
dan alınan haberlere göre iki 

ı memleketin iktisadi teşriki me
saisi, ve muvakkat bir ticaret 
irila'fnamesi aktı meselesi görü
şülmüştür. Romadaki Fransız 
ıtı.uhabırleri ticari i tilafname 
meselesinde ihdl3.f çıktığım ga-

rillmüştür. · 
ltııafnameye göro Emanet 

borçları 31 senede ödeyecek
tir_ 

Gazi Köprüsü 
Fransız mühendisi 

Paristen hareket etti 
Gazı Köprüsünün plar.ınr ya

pan Fransız mühendisi Mösyö 
Pijodan <lün Şehremanetine ge
len bir telgrafta Paristcn hare
ket ettiği bildirilmiştir. 

..,_..<5'.....iıl~~ ~·~~1'.t1~telerincı hıldirmişlerdir. Bu 
~~ .: Jlaôerin nere~n eıkttgı mııiıim 

Mösyö Pijo Mayısın altısında 
şehrimize gelecektir_ 
-~- ..-...... . 

değildir. İtalya mahafili müka
lemat neticesini Stefani Ajansı 
vasıtasile tebliğ edeceklerini sö-

Haftanın 
1 y~mişlerdir. Mühim haberi 

Mektepliler 
Müsabakası 

iJılncl haftanın haberle
rini seçiyor musunuz? 

İngiliz Hariciye nazırı Sır Chsmberlaiıı 
muazzam odanın içinde Chamberlalni görebilmek 
için gözlerimle etrafı aradım. Hariciye nazırı, 

bütlln logiliz evleri gibi odanın yegane teshin 
vasıtası olan bir ocağın yanına çekllıı'ılş masa
sının başında oturuyordu. ismimin tellAI atziyle 
bağırıldığını lşidlnce ayağa kalktı ve bana doğru 
ilerledi. Chamberlainln bana doğru gelmesi ve 
benim ona doğru gitmem adeta uzun bir seya
hatti. Fakat her seyahat gibi bunun da sonu 
geldi ve nihayet el tutuştuk. 

lngillz Hariciye nezıriyle hlç mUIAkl olmamış· 
tım. Fakat resimlerini o kadar çok görmııştum 
ki bu dakika bana yabancı bir sima ile değil 

bir aşina ile kar•ılaşıyorum gibi geldi. Uzun ve 
ince boylu, sağ gözünde tek gözlük... Hararetle 
elimi sıkarak: 

- Sizi tanıdığıma çok memnun oldum dedi. 
Sonra her lngillz gibi havadan bahsederek 

masasına doğru ilerledi oturdu ve bana da bir 
koltuk işaret etti. Hava bahsı biter bitmez Cham
berlain hususi kAtiblnin bana sorduğu suali tek· 
rar etti ve bu suali niçin sorduğunu da anlattı: 

- Çünkü dedi. Bir Hariciye nazırı 

matbuata beyanatta bulunurken çok ih
tiyatlı bir lisan kullanmak nıecburige
tindedir. Bu bir görüşmeden ibaretse, 
serbesçe görüşebiliriz. 

Ben de hususi kAtlbe verdiğim cevabı ver-
dikten sonra: 

- Nokta! nazarınızı pekAIA anlıyorum dedim, 
mamafl bu vaziyet serbesçe ic a rel kelAm etme
nize mani teşkil etmemelidir. MUIAktta size atfe
dilen sözleri yazar tasvibinize arzederlm. Ancak 
siz gördükten sonra neşrederlm. 

Chamberlaln diyor ki : 

Hariciye nazırı buna razı oldu. Evvela kendisin· 
den Tllrk · lngillz mllnasebatının şeklini sor

dum. Sir Austen Chamberlain, her kelime üze
rinde tevakkuf ederek : 

- Çok şayanı nıe11111uniyeltir, dedi. 
Cemiyeti akııamın karar111daıı 11e bu ka
rarı takip edell müzakereleriiı ııetlce

siııde halledilen Jl.111sul mes'elesinden 
sonra nıünasebatı111ız müstemirren dosta. 

11e olnı11ştur. Hatta diyebilirrinı ki sanıl
m:dlr. Harici slyaselinıizin maksat ııe 
hedeflerini bilirsiniz. Hususf ltllfaklar 
akdetnıeyiz • Gayemiz, dün11aı1111 her 
devlet/le dostane münasebat te.~is etnıek-

!rfababadi 5 inci sahi{ ada 

Roma 28 (Hususi) - Roma şeh
remini prens Bonkonpanyi Sond~
vizi kapitolda Tevfik Rüştü beyin 
şerefine bir resmi kabul yapmıştır. 

Kabul resminde Tevfik Rüştü bey, 
refikası ve kızı, bütün heyet erk3nı 
bu!Unmuştur. 

Prens misafirleri sahanlıkta istik-
bal ederek kapitol salonuna isal et-
miştir. 

Salonda hariciye müstesarı M. 
Grandi, harbiye müsteşarı ccneral 
Gadezera, Roma komandanı, bir çok 
zevat ve İtalyanın Ankara sefirr M. 
Orsini İıarone bulunuyordu. T~vfik 
Rüştü bey içeri girerken bir bando 
muzika Türk İtalyan ve faşist marş-
!arını çalmıştır. 

Tevfik Rüştü bey Musolini müze 
sini ziyaret etmiştir. Müze müdürü 
bütün salonları gezdirmiş ve misa· 
firlere limonatalar ikram edilmiştir. 

Tevfik Rüştü beyin Romadan ne 
zaman hareket edeceği henüz malüm 
değildir. 

Roma 27 (Fos) - Tribuna gaze-
tesi Tevfik Rüştü B.in muvasalatı
nan bahsederken Türk-İtalyan müna 
sebatının samimiyet ile meşbu oldu
ğunu ve mazideki anlaşamamazlık· 

!arın Ankarayı Romadan uzak tut-

Birinci ha/lanın 
mühlnı haberlerini seçmek 
zamanı bllli. 20 nisandan 
26 nisana kadar bir hafta 
zarfındaki eıı nıiihim ha
ber yazısına alt mektup
ları 2 mayısa kadar kabul 
edeceğ{z. 

ikinci hafta 
mak istiyen bedhahların işi olduğu- ,---

nu yazıyor ve diyor ki: l 271 nisan cumartesi 
Diğer taraftan İtalyanın Türk- gUnUndan 

Yunan meselelerinin halline matuf 

teşebbüsleri Türk-İtalyan misakı- 1 3 1 mayıs cuma gU
nın Avrupanın en nazik bir noktasın 

nU ak,amına 
da sulhun muhafazası için kuvvetli 
bir istinatgiih ıc~kil ettiğini göste- kadardır. Bu bir haf
riyor. tada gazetemizde ÇI· 

Atina 28 (Fos) - Paristen tel· kan en mUhlm haberi 
grafla bildirildiğine göre Paris ga· seçip 200 kellmeyl 
zcteleri Tevfik Rüştü B. ile M. Mu- geçmemek Uıı:re yazı
solini arasındaki mülakatlar ile meş nız, matbaamıza yol· 
gul olmakta ve bu mükiilemelerin layınız. 

Türk-İtalyan siyasetinde tam bir --------... •••• 
ahenk bulunduğunu gösterdiğini yaz >.W'ff~~~ 

maktadır. ~ ~ 

Ka:ztnı paşa -tnkar:rda 

A fganlstandan avdet eden hey'. 
eti askeriyemizin reisi kA· 

zım paşa dün akşamki trenle 
Ankaraya gitmiştir. 

~ ~ 
~? ~ ~ ~ 
~ . ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~,.:ZW$$,ZW,W~ 

Kö~rü ~oıuJ~u, f raınvaJf ar 
i'leyenıe~iler 

Dön hffdenbire kasırga halinde 
esen karayel epiyce basar 

da yapını~ır 

Don şehrimizde şiddetli bir 
kara yel fırtınası esmiştir. Fırtı· 
na bazı kUçOk lıasaraıı mucip 
olmuştur. 

Fırtrııa bugün de\'am etmlye· 
cektlr. 

Küprüden tranll'ay 
geçemedi 

Dun öğle l!zeri çıkan şiddet· 
ll lırtınııdım l(ııraköy köprfüfi. 

Köprüde a(·ılall yer 
nün makine ile açılan dubası 
sarsılmıştır. Bu yllzdcn iki du· 
bayı birleştiren kapaklan da 

erlerinden eynaımıştır. 
Saat 14te Beşiktaş 538, 63>< 

numaralı tramvay buradan ge
çerken devrilmek tehlikesi at· 
latmıttır. 

l(öprUntln bu vaziyetini gören 
zabıta! beledlye memuru Yaşar 
efendi bunu köprüler idaresine 
bildlrmhştlr. 

Emanet mDbendlsi gelmi~, 
köprUnDn ayaklannda bir şey 
olmadığını, bu arızanın fırtına· 

nın tesiri ile olduğunu! söylemi
ttir. l(öprllden bir saat kadar 
tramvaylar geçmemiştir. ' 

••••• 1 

Polis mütahassısı 
Zabıta nizamnamesi
nin değişmesi fikrinde 

il 
Avusturyadan getirilen PO· 
mütehassı~ı M. Helden

feld Emnlye. 

ti umumlyede 
tetkikatını bl· 

tlrmlştlr. M. 
Heldenfeld bu 
gönlerde Is· 
tenbul zabıta· 

sında tetklka· 
tına devam 

1 

~ etmektedir. 
Mü te has sıs 

dün kendlslle 
• göruşen bir 

"· ııendenfeld muh arrlrlmlze 
şimdiye kadar g;ayet iyi in· 
tlbalar elde ettiğini söyledik· 
ten sonra demlştlrkl: 

lstanbul zabıtasını iyi bul
dum. Gezdiğim şubeler bende 

mükemmel tesirler bırakmı~· 
tır. işler, belki, bizde olan· . 

dan daha iyi yürmektedlr. 
Bugün polisin vaziyeti her 

ecnebiye itimat bahş olacak 
bir derecededir. Yalnız poll; 
nizamnamesinin vezaife alt 
olan kısımları eskidir. Bu 
nizamnamenin asri ihtiyaca 
göre tanzim edilmesi lfızım
dır. Bütün bu tetkik•~ \'llZi· 
femde mu,·affak ol:ıcatım 

kanaatını bana "erml~tlr. 
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TARI H TETKıKLERi -i~~S~o~~~b~e~r=-=-~r=--=:~1~ 
Ame:rlkada 

ilnıanJa aleJ~inde _..,...,_ __ 

GALATA KULESİ! 1 
Yeni~en ~ir takını 
ne~riyal ya,ıfıyor Türk -llalya dostıuıu hakkı da M. Mussolininin nutku ~!~~,~~~ ı~~~ Galata kulesi-Kule~~ ·d~l; rivayetler- Kulenin 1 

eski hali-Müneccim Başının yaptığı Rasatane-ı 
Kule ilk defa ne zaman yandı ? - Galata 
kulesinde ikinci yangınl-Marifetli canbazlar

Ne zaman yangın kulesi oldu? .• 

Berlln, 28 (A.A) - Berlfner 
Tageblatt gazetesi M. Gibsonun 
buna diyeceği varmı? serlavha
slyle \\'ashlngtoıı muhabirinin 
bir makalesini neşretmelr.tedir. 
Muhabir bu makalede czcilmle 
şuuları söylemektedir. 

Gazi azretler· in nurlu idaresi limler lehine t -----·· M. Mussolini T. Rüştü bey şerefine verilen bir ziyafette, 
Dostlugumuz Avrupa ve bilhassa Akdeniz için 

sağlam bir sallı zımanıdır, diyor 

dilat yapıhna 
teklif edildi Galata kulesinin hangi tarihte 1 

yapıldığı belli beğlltllr. lstanbu· 
tun Türkler tarafından fethedll· 
meslnden yoz on iki ıene kadar 
evci yapıldığı tahmin ediliyor. 

O zaman Galata Clnevlzlcrln 
mali idi. Bizans imperatörU 
• Paleoloğ. ( 1261) &enesin de 
lstanbuldan Firenklerl kovmağa 
muvaffak olunca Galatayı Clne
vlzlere vermişti. 

Cinevlzler Galataya yerleşip 
bir cumhuriyet kurdular. 36 sene 
~onra Galata etrafında bir du
var yapmak müsadesinl aldılar. 

Evvela duvan yaptılar, ara
dan 38 sene geçti, ve ancak 
1341 tarihinde Galatayı çevreli
yen duvan kuvvetli bir • sQr " 
haline koyabl!dller. 

Galata kulesinin bu tarihte 
yani 1341 enesinde yapıldığı 

zannediliyor. 
Bir rivayete göre de lstan

bulun fethlndeu yedi sene evet 
yapılmıştır. (850 - 1446) 

Cinevlzler zamanında Galata 
kulesine ; (Kırt t) kulesi [1) 
derlerdi. 

O zaman kulenin tepesinde 
büyük bir (Haç) vardı. 

Galata kutestnln eski şekli 

hemen şimdikinin ayni idi. Yal
nız tepesindeki külalıı bir çok 
defalar değlşllrllmlştır. 

Kulenin duvarları gayet ka
lın ve dayanıklı yapılmıttı. (1045 
-1635) senesinde lstanbul kay
makamı Bayram Paşa lstanbul 
kafesinin duvarlarını tamir etti
rirken Galata kulesini de unut
madı. Bu arada Galata kulesi 
de temizlenip tamir gördü. Hatta 
beyaza boyandı. 

Kule bir kere de lstanbutun 
fethinden sonra tamir görmllf· 
tilr. O zaman boyu ölçUIUp 118 
zira, yillr.selr.Jlği olduğu anla
şılmış![2) 

Kulenin ah~ap sahanlıklarına 
kadar olan merdivenleri (146) 
basamak idi. Hala da öyledir. 
Sahanlıldardan sonra ayrı mer
diven vardır. 

Bu kulenin Cenevizler zama
nında neye kullanıldığı blllne
miyor. Galata stlrunun döntlm 
yeri olmasından kale ile alaka
sı farzolunuyor. 

Belkl de bir tarassut kulesi 
idi. Galata 'l'tlrklere geçtikten 
sonra koca kulenin on dane 
karanlık mahzeni TUrk Donan
mıısır.ın ip, urgan, çıma, direk 
\'C sairs deposu olarak kulla
nılmıştır. 

Sonra Rasathane yapılmak 

istenildi. 
( 979-1~71) senesinde, yani 

bundan (358) sene cvel Galata 
kulesinin Rıısath11ne yapılmasına 

karar verilmiş • 
O devirde l\lı ırdan lstanbula 

bir Müneccim gelrrişti. Bu 
mDneccimln ismi • Talr.lddln" 
efendi idi. 

Taklddln efendi lstanbula gel
diği zaman müneccim başı 

Mustafa çelebi vefat etmişti. 
Takkiddln Hendi zamane 

hDktlmdarının hocası olan meş
hur Sadeddin l:.fendlye çatma
nın yolunu buldu. Hoca Efendi
ye bazı eserlerini takdim etti 
ve, derhal Müneccim başı oldu. 

Sekiz sene mUneccimllk edip 
kendini tanıttıktan sonra iş ba
şında bulunan Vezirlerin bazı

larını kandırdı. 

Gnlata kulesinin Rasathane 
yapıtma,ına izin aldı. Kuleye 
yerleşti • Güneşin irtifaını ve 
gölgeslııl almak için alatıannı(I) 
kur.tu. 

Kulenin re men Rasathane 
olduğu bu tarih ( <J87 - 1579) 
senesidir. 

Lakin mllnecclm efendinin 
talil yaver gitmedi. Vaktin şey
lıilHs'l\mı (kadı zade Şemseddin ı 
efendi çabucak saraya bir mek· 
tup uçurdu: 

Diye yazıp çizdi [3) 
metup bUyUk bir telaf uyan

dırdı. Rasathanenin dağıdılma-

11ına derya kaptanı Kılıç Ali 
Paşa memur tdlldl. 

Ali Paşa ( 987 -1579 ) senesi 
zilhicce ayının dördtlncU gUnU 
galata lr.uleslnl bastı. müneccim 
başının alatlarını (1) lr.ınp dökttı. 
açılan kuyuyu çöpçepel [4) ile 
doldurdu. 

Ne Rasathane kaldı , ne de 
müneccim başının dolapları ... 
Galata lr.ulesl bundan sonra 
zaman zaman mahpes olarak 
kullanılmağa başlandı. 

Bazen canbazlar bu kulenin 
Ust katına çılııyorlar, btlnerle
rlnl gösteriyorlardı, Hatta bir 
TUrk milverrlhl .Ahmet çelebi. 
adlı bir sanatkarın Galata kule
sinden uçtuğunu iddia ediyor il 

Goya: Ahmet efendi Kartal 
kanatlarından bDyOk bir kanat 
yaparak tatlı lodoslu bir hava
da kulenin tepe.ı:inden ~mak 
tecrübeleri yapmış ve Uskildara 
kadar uçmu~ ... 

Galata kulesinin Ost lr.Glahı 

(1210·179:i) senesinde çıkan bir 
yangında yanmış ve bir mUddet 
sonra yeniden yapılmıştır. 

Tarihler (1824-1240)da ikinci 
defa yandığını kaydediyorlar. 

Sonrası sizlere de bizlere de 
malılm: Yangın lıulesl olmuştur. 

Ayhan 
[:ı] llafı7. flu e\ln Efeııdi !loc·ı 

Sadeddin EfenJının bu mektubu 
yazdığını kaydedıvor. O tarihte Sa 
deddin ~eyhüli.<l~m deP;ildi 

Hl ( hasü h4ra ) karşılık kulla 
nıyoruz! 

---_...... ... +- - -

Aıırupadn ınüh(m maçlar 
Turlno, 28 (A.A.) - Futbol 

.~emlyetl tarafından tertip edilip 
ltalyau ve Alman takımları arı:
sınja yapılan maçta Almanlar 
ltalyenları bire karşı iki ile 
matlup etmişlerdir. 

Kolonya, 28 (A.A) - Bugün 
Fransız ve Alman takımları ara
sındll 15 bin seyirci hazır oldu· 
ğu halde bir fuıbol rugbi maçı 
yapılmıştır. Fransızlar sıfıra 

karşı 24 sayı ile galip gelmiş

lerdir. 
Nümayiş gaptırılmıyacak 

Berlln, 28 (A.A Bir Mayıs 
günü Bulgartstonda ve Yogos
lavyada her tllrlU nümayiş ya
pılmasının men'olunacağı Sofya 
ve Belgrattan bildirilmektedir. 
Ren havaliııinde yangın 

Muthuz, 28 (A. A.} - Annvll
lerk opfta yangın zuhur etmiş, 

400 hektarlık orman yanmıştır. 
Kolmarda bulunan kıtaat ile 
yakındaki şehirlerin itfaiye kuv-
vetleri yanıını söndürmek için 
blrarada çalışmışlardır. Umumi 
harpte toprağa gömülmüş olan 
bir çok mermi ve el kumbarası 
iştial etmiş tJr. 

M. Glbsou un yaptığı yega
ne mUsbet iş. tahdidi tesllhat 
konferansıııın valr.tından evel 
içtımaa davet edllmesl suretin· 
deki tekllfidlr. onun fevkalade 
nikbinliği, Almanya aleyhinde 
Amerika efkarı umumiyeslnde 
bir cereyan hasıl etmiştir. Be
reket versin ki hafi hazırda 

Amerlkada daha salim flklrler 
ıalebe çalmaktadır. 

Bu hissiyatın en kuvvetll 
aksi M. Keynes in Europe No
uvelle de neşretmiş olduğu ma
kalede görUlmUştur. Mumalleyh 
bu makalesinde tahdidi teslihat 
koııferansının mantılr.an içtima 
etmesi ıazım gelen tarihten iki 
sene evci içtinıaa davet edilmiş 
olduğu ve bunun M. Glbsonun 
ifrat derecedo nlkbelnllk ve sa
bırsıztıgının eseri buluııdıığunu 
yazmaktadır. IVI. Keynes half 
hazırdaki ahval ve şerait altın

da bahrt tahdidi tesllhat saha
sın<!.:ı kat'i bir sureti hal ümi
dine mahal olmadığı kanaatın
dadır. 

Şiddetli bir fırtına 
Nuyork, 28 (A. A.) Georgle 

ile cenubi Garollne de vulr.ua 
golen fırtına yüzden fazla kim· 
senin öltlmtlne vo 500 kişinin 

yaralanmasına sebebiyet ver
miştir. Binlerce kazazede mes
kensiz ve melceslz lr.almışhr. 

Fr-•nd~ 

Son teklif 
Müttefikler Alman
lara başka müsade
de bulunmuyorlar •. 

Parls, 28 (A.A.) Tan gaze
tesi M. Schachtın Berllne 
gitmekten maksadı ne olur
sa olsun müttefiklerin derme
yan ettikleri taleplerin daha 
ziyade tenkisi gayri kabil 
asgari bir hat teşKll ettiğini 
Almanyanın bilmesi lazım 

Roma, 28 (A.A.) - Bugün I Bu hissiyatr~ı bir kerrc_ daha 1 nin id~resi altmd_a T,ür~~yeı_ıin 
ö<Yleden sonra Roma valisi tara- tekrar ederım. Do~,t!ugumuz terakkı yolundaki sur atlıınkişa 
f;;;dan Tevfik Rüştü Bey şere- Avrupa v~ bilhassa Akdenız için fou ve bir ~z ~~~an ~arfmda ta
fine Kapitolde parlak bir resmi sağlam bır sulh zınıanı oldugu hakkuk ettırd~g~ esen kaJ:'~~de_~
kabul tertip edilmiştir. Merasi- cihetle samimi milnasebatrmı- ken zatı alilerının sarfettıgı ~ul 
me Suat bey, sefir M. Orsini Ba zin siyas1, _ _iktisadi ve harsi sa- tefit ~özlerd~1'. dolayı pek zıya
rone ve diğer davetli şahsıyet- halarda muşterek meııfaatlan- de mut~has~ısı_ı:n·» 
ler iştirak eylemiştir. Takdim mızın mütekabil anlaşması esa- Tevfık R_u~tu b.C:Y İtaly_a kıra~ 
merasiminin icrasından sonra sına müstenit olarak gittikce in lr hazretlennın yukse~. ı_dar~sı 
müsafirler müzeyi ziyaret etmiş kişaf edeceğinden emin bulun- ~~1:.~da ".~ M: Mussolınının _çız
ler ve salona girerlerken muzi- maktayim. Kadehimi Türkiye ~~ı ~ol 1:1zerın~e. İtal?'.an_ mı~e
ka alkışlar arasında Türk ve İ- .Reisicümhuru Hazretlerinin sıh tııuı_ı ılerı_leI?esını T~rkıy:~~n-
talyan marşlarını çalmıştır. hatlerine kaldırır ve zati alini- aynı samımıyetle .ta~p- ettı~ını 

·J'. Mussolininin nutka zin şahsınızda Türk milletini se beyan e~~re~ de~ıştı_rkı: Mıllet 
Roma 29 (A A ) M Mus ı· ı· k f h · · h t lere tabıı ınkişaf ımkanlarını te-' . . - . am ayara re a ı ıçın arare - . . .. 

solini Tevfik Rüştü bey şerefine li temennilerimi arzeylerim. Ke- mı~ eden ve. b~yne~ıl~l ~una
bir ziyafet vermiş ve atideki nut za ailenizin ve bilhassa mevcu- sebat v~ teşrıki ~esaı1'.ın ılk şar 
ku söylemiştir d' ti ·ı b. · fl d' k tı oldugu kadar ınsanıyet refa-. ıye en e ızı şere en ırme ed · kk' · · 

"İtalya hükumet ve milletinin lutfünde bulunan zevceniz ha- hının ve m enıyet tera ısının 
zatı alinizi Romada selamlarken f d' · hh · · · de esası bulunan sulh dz.vasına nnne en ının sı etme ıçıyo- d b ld - · 
hissetttikleri muhabbeti bu ak- rum". ne ~a ar mer ut o ugunu şım-
şam şahsen ifade edebilmekle Mütekabilen muzika Türk diye kadar bir çok delail ile is-
pek bahtiyarım. Zatı alinizin bu marşını çalmıştır. pat eden Cümhuriyet hükumeti 
seyhatiniz iki memleket arasın- Türk-İtalyan dostluğunu bahri 
da mevcut dostluk münasebet- T. Ruştü beyin cevapı sefit ve Avrupa sulhu için birin-
Ierinin yeni bir delili olup ben Roma, 29 (A. A.) - Tevfik ci derecede mühim bir amil ola-
de zati alinizle evvelce yaptığnn Rüştü bey M. Mussolininin nut rak telekki eder. Müşterek gay
ve iki memleket arasındaki ka- kuna ~e~ap .. vererek beyanı ho- retlerimizin ve samimi teşriki 
dim dostluğu tarsın edere:. en .şamediyı mu_~aza~:?_ım o~ax:_ak mesaimizin bu geniş sahada 
samimi bir itilafın temellerini hakkında soyledıgı nazıkane müsmir olacağına ve hakiki men 
atan diğer mükalemelerin lıatı- sözlerden dolayı müşarün iley- faatlerimizin mütekabilen anla
ı-asını ihya etmektedir. Türki- he hararetle teşekkür ettikten şılmasına kaviyen istinat eden 
yenin her sahada vaki seri inki- sonra muvasalatı esnasında münasebatnmzın bu fikir dahi
şafı hakkındaki samimi takdir- dost memleket ricalile ilk tema linde inkişaf edeceğine kat'iyen 
!erimi ve Türk milletinin Gazi sında da mütekabil dostluk his- kaniim. 
Mustafa Kemal hazretlerinin !erini yaşatan bu muhabbet ve Tevfik Rüştü bey bunu mü
nurlu idaresi altında terakki yo emniyetinin mahiyeti hakkında teakip İtalya kıralmın, M. Mus
lunda tahakkuk ettirdigi mesai- M. Mussolininin söylediği söz- solininin ve Türk-İtalyan dost
nin İtalyan milletine ilham ey- !erin isabetini tasdik etmiş ve luğunun daimi bir tarzda inki
lediği muhabbeti sizf' izhar fır- c:Jemiştirki: '.Büyük reisimiz şaf ve istikrarı şerefine idarei 
satına evelce de nail olmuştum. Gazi Mustafa Kemal hazretleri akdah eylemiştir. · 

Bazı ta~irler etrahnda -meclisle nıünakasalar 
---------.. 1--------- ' ((H esabı kat'i», «Kat'i hesap» , «Hesap kesimi» 

Neticede tadilatın yapılması için Söz kitabının bitmesine 
iniizar edilmesin dair olan takrir kabul edilmiştir 

geldiğini yazıyor. Ve müza- Ankara, 29 ( t\lilliyet) - ise, malumu aliniz, ayri merasını gelen tabirleri ve bunlara ait 
kanunları bir an evci meclise kerelerin mali Sahadan dışa· :\leclistc ('eJAJ - 'uri beyin mec- Ye şeraite tabidir. 

rı çıkmaması icap ettiğini lis dahili nizamnamesinecki bazı Bir kanun etraf111da getirsin._ Yoba işe tersine ba~-

Yeni teklifte on ilç 
başlayan derecel 
beşe kadar çı/l 

maktadır. 
Ankara, 29 (Mllllyet) -

ktlmetçe Barem lilylhasınd• 
ta tedrisat muallimleri I• 
meclise yeni bir tadll teklifi 
pılmıştır. Bu teklife oaı• 
evvelce on Oçten başlayıp 

ya kadar çıkan orta ted 
muallimleri dereceşl yene 
Uçten başlamakta, fakat b 
kadar çıkmaktadır. 

ikinci grup ilave mualll 
için bareme nazaran nısıf O 
verilecekti. Yeni teklife 
bunun içinde zlilllsan ucret 
bul edilmiştir. Ohdeslnde ıı• 
ten mektep mUdUrlUğU bufd 
muallimlere mUdUrlilk, ınu• 
ilk ücretlerinin de tam ol 
verilmesi bu teklifte munde 

1 eklife naza ren Ankara 
lllmleri elyevm Ankara 
da dahil olduğu halde aldl 
maaştan bir şey lr.aybetnılf 
ınayacaklar, sair yeri• 
muallimler de Ankaradakl 
alllmlerln Ankara zammıııt 
ybetmemelerlne mukabil ııı 

sip zamla maaş alabilecekl• 
Yüksek tedrisat mualll 

için yeni teklifte esaslar va ,ı 
bu mesele en ziyade şab 
bUkmlyeyi haiz olan darııtfO 
alt bulundutuııdan Anlı• 
bulunan darUlfilnun hey•ed 
huRus ile alakadar olacak, 
bir telr.llf yopılacaktır. 

Muaallmlerln otamatllı 
fllerl için yeni bir ıayıha b 
!anmaktadır. 

Bütçe encDmenl relP 
ne dlyoı'? 

Ankar, 29 (Milliyet) _. 
encümeni. reisi Şakir B•Y 
rem ıayıhasının tetkikat! 
kında demiştir ki: 

- Derecelerde tadi!ôt 
makta o!duguda dair hO 
yalnıştır. Encümenimiz bil g 
/erde ancak tetkikat ve hiJ4 
/ıkla meşguldur. Cuma gD~ 
kadar kat'i şekli tespit ~ 
ceğimizi zannediyorum. kaydedlyor. tahir Ye tcrkipkrin rchdili hak- münakaşalar lamayalım. Nizamnamelere bir 

Bir bloh yapılmıyor kındaki teklifi ,.c tc~kil~n e;;a- :\lüteakiben Yozgat melı'usu takım gelimeler kuymakla, onları Zelzele 
Parls, 29 (A.ıl. , - " Ere siye encümeni mazbata>t müza. Süleyman Şırrı bey; icra Yckillcr dep;iştirmekle hemen, derhal Jisane Anhnra, 29 (Mllllyetl 

nouvelle "gazetesi hali hazır- kere edilmiştir .. \lazbatada diğer teşkilatı hakkında bir kanun geçccep;ine bendeniz, kanı deği- gecesi Anır.arada, Adap 
da Almanya aleyhinde bir tadildt meyanında "muhasebei mevcut olduj!;uııdıın bahsetmiş !im, Bu alışmak ünsiyet etmek ve Boluda gece yarisl ıe 
blok vücude getirmek mev- kafiye kanunu" ıabirinin "lle- ve misaller getirmiştir. ı\ğaoğlu meselesidir. olmuştur. 
zuubahs olmadığını, ancak sabi kat'i kanunu~ suretinde ta- ,\hmct Bey ise mezkt)r kanunun Kılıçoğlu ı fakkı Bey - Ben Yerli mallat'/ 
Alman mllllyetperverlerlnin dili tekli[ olunuyordu. Trabzon te~kilatı esasiye kanunu ile ilga ise mütehassıs biı cnciimcne fzmlr, 29 (A.A.) _. ııô/. 
harp mesulfyetlerfnl üzerfe- mclı'usu Abdullah bey ise ~kat' edildiğini söylemiştir. bırakalım.,,Çorum meb'usu ismet malları koruma cemiyeti ,.,ıı 
rlnden atmak için Fransızlar i hesap~ suretinde kabulilnü ileri Buna mukabil Süleyman Sırrı Bey de bu işin sdahiyctdar en- öyleden sonra TUrk oc:_,ıı 
arasında niza ve lhtlfftflar- sürdu; Bey kannnun mülga olmadığını cümenc brakılması fikrini ileri içtima eylemiştir. Bu fç e ~ 

merkezi fzmlr oımak oıror'~ dan istifade etmelerine mani ı\ğaop;lu Ahmet bey - Te;;ki- israrla beyan ctmi~tir. sürmü~tiır. yerli mallan istihlak kooP 
olmak Ulzım geldiğini yaz- !atı esasiye lanununda "hesabı Trabzon mcb'usu Hasan Bey Besim Atalay bey - bütün te~klllne karar verıııntştlr•l'" 
maktadır. kat'i,, tabiri aynen geçmiştir. bu müııaka~anın ancak bir bilgiçler Dil encümeninde midir? Sabık bir halt/pi,. 

Yedi komünistin tevkifi Hesap kesimi tefsir ile hal edilebileceğini söy· Onların tadilatını beklemekten mahkümiyeli 'f~ 
Parls' 28 (A.A.) - . Bir Ma- Besim Atala\_' Bey - Hesap !edikten sonra demiştir ki: ise bu gibi ecnebi gelimeleri ) _... k 

Ankara, 29 (Milliyet ~ • Yıs "'Ününün tes'idi münase- kesimi demek daha doğrudur. "Bugün hala elimizde mev- lisanımızdan bir gün evvel at· , 3 tıı ,J 
• t r' · - I ı, 1 tı muhakemeye alınan · "l r• betiyle komünizm hakkında Ağaoıı-ıu Ahmet bey - He- cu ve me ı oy e .ıanun ar var- mak daha doğrudur. ret ıı 

b tanbul Birinci ticaret · ı;e 
bilhassa şiddetli bir lfsanla sabı kat'i~ ile "kat'i hesap. ta· dır ki, onların içinde "zatı şa- Nihayet Çanakkale meb'tısu Bey kakkında Bursa }.t;ırcel. 
kaleme alınmış bazı risale- birlerı arasında manaca fark hane,,, "Hümayun,, gibi telef- Ziye, Gevher beyin takriri ( ) hapis ıııifr 

mahkemesince 3 ay , · , !er satmakta olan yedi ko- yoktur. Fakat teşkilatı esasiye /uzu memnu kelime ve terkip- okundu. Takrirde bu radil!ıtın il eclıl 
verilmiş ve ceza tecu • ..__,.,., münfst tevkif edilmiştir. kanununda zikredilmiş bir tabir /er vardır. Söz kitabının bitmesine kadar __.-.-_ 

1 Mayıs için tedbirler olmak dolııyısıle aynen ibkası Evveh\ bunlan değiştirelim. talik edılmcsi Teklif edilmiştir. Arablstand!!f. p 
Parls, 28 (A.A.) _ Dahili- lazımdır. sonra da nizamnamedeki terkipleri. Takrir reye konduktan sonra Jbnı Suudun gatebevııf 

ye nazaretlnde bu sabah M. Tc "'üatı esasiye kanununun tadili Hükumet dej!;ıştirilmcsi lazım kabul edilmiştir. Londra, 
29 

(A.A.) -:.e "-
Tardleu nün riyasetinde vu- I.;_gII1;ere~ İNTİHA-P-MÜCADELESİ 1 TARAFEYN ORDULARININ be namlle y.!ldedilell tıe~ 
ku bt lın içtimada Mayısın ARTIYOR 1 VAZİYETİ ren lbnlsuudun ku"":ıııfl~.J 
birinde sükQn ve huzurun Deniz /if OSU Londra, 29 (A.A.) - ıo gün karşı mücadelede :ıaıı ~ 
muhafazası için bazı tedbir- sonra feshedilecek olan parla- Londra, 29 (A.A.) - Lord tan sonra kaçmış arısıı -·• 
1 1 Bı M t Londra, 28 (A.A.) - Sir A- mentonun görülecek pekaz işi Cushendun ve sir Austen Cham H k ıt \le Ş _...., er a ınmıştır. r ayıs a &sten Chamberlain, Wakefield umeyt ay ·ol•" -
her hangi bir surette alay de iradettig" i bir nutukta, M. kalmıştır. Bu tarihin tekarrübü berlain iradetmiş olduklan son habl kıralına tes1ıııtı1111ıııı~d~ P I to • nın intihap mü nutuklarında İngiliz ve Ameri- t b teşkiline müsaade edllmlye- Gibsonun Cenevrede serdettig"i ar am~n. azası . tur. lbnl HumeY ıne JC 1ı d 1 d f ali t kan ordularının hali hazırdaki ı et -•* cektfr. Her türlü nümayiş teklifin bütün cihan tarafından ca be e1 sınıdn _sor: ~hreced e. 

1
Ye: nüfuz ve hakim Y 

1 
riiC,....ıi 

arzu edilen Ve Amerı.ka 1·ıe İn- te u un ugu ıntı ap aıre _en- vaziyetlerinde alelade polis kuv b ilca kabal " teşebbüsleri, serbest çalışma- ·ıt d bu husust ki s· ne sık sık seyahat ettnelenne vetlerinden ibaret olduklarını gelen aş NfSll11 ;' 
,.. 1 1 ,.. ki 1 1 gı ere arasın a a ı . . . . İ dan idi. lbnlssuut 

1 1 
ııo ~ 

,.a man o ma,.a, ma ne er yası noktai nazarların tavafu- baıs olmaktadır .• B~ senekı ~ntı- ve ngiltere ile Amerikaya mü- bldayetlndc40bfll k Ş kllreJI f 
aıat ve edevatı tahrip etme- kunu bir kere daha göstereceğin habat pe~ ~usu~~ bı~-_ ehen~yet teaddit vazifelerinin tahmil et- malleyhin aleyhlne 'ı'ıe "'ı' 
"'e Matuf her türlü hareket- den dolayi İngiltere için bilhas- hesbetmıştır. Çunku bu ıntıha- tig" i askeri mükellefiyetlerle hiç ıat • 6 

b • ı ah d etmiş ve ağır zaY ra..,,'"..11 

·Rasat çıkarmak mefumdur.• 
•Feleğin esrarını öğrenmeğe. 

•Çalışmak idi. tahlıktır. Akıbet, 
•v:ıhlın(l) olur. Rasat işlerine. 

"başlanan her memleket ma-. 
•mor iken harap olmuştur!> 

- - -
(f J lla.ıreıi bA kulesi.. 
(':1, Zira : metreden evvel kulla

ııılıııı şark ar~nıdır. 

ler büyük bir şiddetle ten- sa mühim olan tahdidi teslihata at sag ve so cen arasın a bir alakalan bulunmadığını sö- ut w· Jli', 
kil edilecektir. Her hang-1 doğru mühi~ bir hatve teş~I son bir cidal teşkil etmektedir. ylemişler ve bu vaziyet dolayisi dlslnl lnhlzama ..-sı11' So.' 

r==:.?·:::::::::::::::I:: bir nümayişe iştirak edecek ~:ı~:;e ;~~b:~~yin~:::~ ~==~av~~::~;~~: ~ ~!~ı~~'::, ~ı:e!v~:~ı:~~::~ RU~:~k:v~~~;,1<.;{~~~ ~ 
ecnebiler derhal tevkif ve nin Amerikan filosuna faik bir deni v~ifel~rini. ifa etmemiş o- dinde noktai nazarlannı kabul yet hükfunetı onuın toP~;ıs. 

lı • 1 teblt olunacaktır. Zabıtaya filo bulundumamakprensibinika ikan lmmuntahip!enı_ı md eyd~ahiç~- ettirmek irin müdahale edemiy- ozalanrfınbdeaynLoelnın~f:ıd_:a. :.ı: .. !:: 
l\J.iılm : urta parmak ucundan 

omuz l>a$111a ladar u:runluk . 

k 1 kıtaat terfik edilecek- bul e_tmiş ve bun~ sadık kalmış an ası netıce&ın e munt - ~ .. ~., .. 
as er cldu.gunu ehenunıyetle kaydey- plerin miktarı bq buçuk milyon ecekleri hususunda israr etmiş- sine i tirak davetını 

_______ aı __ ı:ı:_•l:lllllJll:llWI_ -----~l.Jlr..~~~~~~~~~~~11'.:~~~~~~~~:..:~~!:JL:.:::::..:~::::::.:~~~~~~~ ........... --------------------:..!~::;..:~::.,;;;;;;..;;~~~~--
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MjLLİYE:TiN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 

Bir küstah _ _..., ___ _ 
Ordu ve Hükti.met 
llfeyhinde söz söy
lediğinden tutuldu 
(lekir Ali isminde bir adam 

Ordu vo HUkOmet aleyhinde 
ltfevvuhatta buluadatu cihetle 
lleyoğtu ı:ab\tasıaca tevkif adil-· 
ıııı, tir. 

Beş kişi denizde 
l)ttıı sabah eaadalcı hıralılm 

sandalı llo Oskadardan Js-
1'•bll!a s yolcu ile ıeı;erkea 
ll•s~ylu lsmlude birinin motoru 
1~daıa ı;arpmıf vo hepsini 
Qtıılı.o dölı:mOtıede etraftan yo
«tııerek kurtanlmı~tır. 

\'ebahat H. kendisini va-
purdan denize attı 

~YUpte iskele caddesinde otu· 
I;, ran mütekait Mustafa efen
~l"ıo kızı 17 yatlarında Neba· 
aı hanım Hallı; şirketinin S 
aunıarah vapurundan kendini 
:tarak intihar etmek lstemlfSC
e kurtanlmıftır. 

b !{uçak hanımın lntihanııa BC• 

1_tP kardefll• darcın olması 
"'11,ı 

Ilı,. aaıele daha Slllhtarda 
ezildi 

Sllihtar ağa olektlrik Fabri· 
Q kasında mavnadan bOyük 
lkenıır levhalar çıkanlmakta 
l to lavbalardan biri dnclrden 
• 
0Parak ameleden Sadeddinln 
,:erıne dQ~mıış; zavallı ağır 

rette yaralanmıştır. 

~a~rlfte 
Millet ~ektepleri 
()?rt aylık devrenin 
ırntihanı yakında 

yapılıyor 
~ Millet mekteplerinin 2 aylık 
.. ~relerinin tedrişau hitam bul-
"'U' • 'h l 4 ~k" ımtı anlar yapı mıştı, ay-
oı. devrelerin imtihanları yakın· 

Yapılacaktır. 
ltnılİııtihanların hitamından sonra 
~ den '2 ay ve 4 ay devreli kurs
•ık açılacakor. Şimdiye kadar 
~I Uyanların adedi 60 bine bal!g 

llıllıjtur. 
hıkDerslerc de\"am etmlyenler 
hik klnda nizamname ahk.Am.ı tat

tdilecekcir. 

~\r ekale_t...,in..-tamimi 
lıalliml~rin müraca
atlarına lüzum 

kalmadı 
~lttııı lcanunu llvıba·ı mlinasebe· 
bı·ı~'lc, muallimlerin ıc~eb umu 
vtlt ""'•larına lüzınn olmadıı;ınm 
ııı· ~'tl;e teblir; edildlğlnl kaydet· 
~~<la :\laari{ Emaneti keyfiyeti 

l rlara lııldirmi>tir. 
il •ın:ının metnini neşrediyoruz: 

'" '-reın kanu~ lhıhası dolıyısile 
har.~uallim rin ıçtimılar akıt ve 
'4 VtkAJetile di~er bazı mıka-

.-:, tl Oluracaa.tla ma~duriyenen vl· 
lıı,Ctını rica eımdue olduklın an· 

''ktı •kıa,b:.. E•·cl emirde Malive 
~<ti mua liınlerimizin map;dur 
~zıı.~llleleri iı;ın icap eden ıertiban 

t. 
, ilk 
~ıııı,11 ıne~tep muallimlerinin kıdem 
'tıı . •çın ~dtçcve ınhsi.aı konu -

~rı;~bi oı ta rnelaep muallimlerinin 
~~, 1

1h fenıı edecek bir kanun l.t
e Zar edı.Mış ve B. M. mec-
1 fll°'«ı.liı nck ü>re bulunmuşıur. 
, 1 m ~ lfarem llyıhaSJ 

~ ırıulıııs,sivdere ait değildir. Yal-
._2en umumive içindir. 

1 •Yfı~ . 
~ etın al~kadarlara tebliği ile 
·~•kınııtan olan maarif vckl-

llı ~ka yerltre lurum,oıız 
'ltta bulunulma.sının men'i 

'fq, Cb " 
'•h e lr,;in kooperatif 

'bı.ı , di~e. 1 ·l;i, talebelerin elbi~e ve 
... t . \Oof>e~v. ~•mlınnı temin için 
.~ kr •tıf "'"•sine karar ver· 
~.~.~- 1 °

0r>tratıfin nizamnameı;I 
~ ..-.ı r 
" t. !'\. k fından hAZ!rlan1113k. 
>ıır, ~kt>moanıc h:ızırlandılctan 

: ~lıııı b "' a yol!anacak-nr. 
lıııı.. td •nkalar k0<1peratife kredi 

•Cı!~tir. 

be,. 
eceleri kaldırmak 

1 f llkbk isti l/Orlar 
· 1•tv.~•klllıcsinde derecelerin 
:( tdjj ille 1 mese•esf divanda 
~ i<l~tktcdir Hukuk ceıplyetl 
k d re , le dhanı mura at 

' ·: l o kııldır· m ası ıçin 
b 1 un .:aktır. 

Et ve ekmek 

Ucuz ekmek 
Ekmeğin 15 kuruşa 
satılması kabil mi ? 

lstanbul meb'usu 
Hüseyin Beyin 

çok mühim 
beyanatı 

Et flatlaranda ihtikar 
var mı, Ticaret mUdlrl 

na diyor? 

Ekmek nulıındakl gayrl ıablillğl 
izale için b~et nezdinde 

teşebbilsatta bulutımıl!ı muvafık 

gören htanbol meb 'uılarından HUse
yiıı bey bu bnsum altkac:larlarla 
temu ederek teddkabru bitirmiştir. 
HUseyln Bey, bu mesele bııkhnda 
dUn bir mubarr!rlmize demiş:lr ki; 

- Şehremaneti tarafından narha 
esu tun.tan un fi an l 3,80 Ura ol· 
doğu halde zahire borsasındaki nn
lann vasatf mış fi atı l 2,80 dlr. Y •· 
lııız bu vaziyet ekmek başını bir 
kuruş tenzile lmkln olduğunu ispat 
etmektedir. Halbuki hariçten gelen 
unların rutubeti az olduğu için 72 
kilosundan (100) ekmek çıkarılıyor, 

buna 200 kuruş lmaUye masrafı da 
illve edillrse ekmek 1 S kuruşa sın· 
lıbileccktlr. 

Ekmek meselesine ait guetelerde 
vukubulan neşriyatı büyüle bir allka 
ile ta.kip ettim. Un ve ekmek flıtları 
hakkında elde erti~m notlar onada 
ıashilıi llzımgelen bir yanlıilık mevcut 
oldo~nu göstermektedir. Birkaç gtın 
sonra Ankarıyı giderek arkı~la· 
nmlı birlikte ıllkıdar mekamlula 
temas edeceğiz. " 

Şehrimizin ekseri yerlerinde 
perakende ekmek sıncılannın (l 5,50) 
kuruşa aanş yıpnkları tespit edil· 
m~tlr. 

Et flatlannda lhtlkh Dar 
mı yok mu? 

M eb'uslanmız ekmekten başka di
ger havayiç flatleriııdekl paha

lılığı iıalc lçiıı büyük bir mücadele 
açılmwnı mnvafılt görmektedir. 

Bu bapta alınacak tedbirler hak· 
kında bir takrir hazırlanarak B. M. 
meclisine verllccetı ıöylenmektedlr. 

lstanbul kasaplar şirketi hakkındı 

vukubulın neşriyat dolayısıyla şir

ketin vaziyetini soran bir muharrlri
mize Ticaret mOdürll Muhsin Bey, 
demiştir iti; 

- Şehrimizde et flatlınnda lh· 
tikAr yapıldığını dair malOmıaınız 

yoktur. 
Bittabi kanunen mucibi takip 

bir mesele olsaydı l:\zım gelen mu
ameleyi yapardık.. 

Hayvan Borsa" komiseri Kema
lettin Bey et flınnda 15 kuruş kadar 
tene?.rul oldupınn, borsa muamel!
tında bir gayri tabiilik olmadığını 
söylemiştir. 

Diln h-.ır t<kelesi tarikile ( 4000) 
kuzu gclm~ ve fian 80 kuruşa düş
müştür Koyun 120, sığır 90 kuruştur. 

Telgraf miltehassısları 

P osta ve tegraf işlerini ıslah 
için Almanyadan celbedilen 

mlltehassıs M. Horl, Baldof ve 
Mayerden mDreklı:ep hey'et An
karaya &itmiştir. 

Romanyaya gidecekler 

T caret mektebi mezunlr.ı kur· 
ban bayramında Romanya

ya bir seyahat tertibine karar 
vermiştir. 

Çilingir flfllğl 

Ç11tıllcada emv..11 metrukeden 
Çlllnglr çlnlğ!nfn ilk taUMne 

istihkakı derecesinde teffizl için 
Ankaradan emir &etmiştir. Ba
kiye! arazisi ikinci talibe arzu 
ederse tefflz olunacaktır. 

Bulgarlar geliyor 

Bulıtar bahriye cemiyeti Azası 
bu ganterde lıtanbula gele

ceklerdir • 

Sıhhlyei askeriye kongrası 

Londradakl askeri sıhhiye 
kongraıımt iştirak edecek 

olan Sıhhiye! askeriye relel Na
ifi Paşa, ve GClhane Sertab!bl 
Refik Münir Beyler dOakl eks
presle ~ehrimlzden aynlmış
lardır. 

ffukuk cemlgellne yardım 

A dliye vekAletl Hukuk talebe 
•Cemiyetine 500 lirahk kAğat 

ile 200 lira gQııderm ~tir, Vel<a
lat Haziranda da 2000 ilca. gön· 
decektlr. 

Emanette -
Harf abidesi 

Evvelll alçıdan bir 
nümune yaptırılacak 

&bide tahsisatı bu sene 
bütçesine dahildir 

Şehremaneti Harf Abidesi hak
kındaki tetltlkao bitirmiş, 

miltehassıslar tarahndan verilen 

raporlar tetltlk olunuıuştur. Abi
denin evela alçıdan küçilk bir 

nilmunesl yapılacakor. Bu nil

mune m!ltehassıslarca tetkik o

lunacak, tensip edilirse &bide 

929 bütçesinden yaponlacaktır. 

' """"""""" Bedestan kapısının 
kemeri yıkıldı 

sandal bedestanının Nuruosma-
nlye cihetindeki kapısı üzerin

de bulunan kemer evelld gece 

büyük bir gürültii ile yıkılını~ur. 

Taşlar yolu hemen hemen ct.ma

mile kapadığı gibi bu cihetteki 

kapıda muattal lı:almışor. 

Yıkılmayan ulak bir kısım teh· 
lllı:ell bir hal aldı!(undan dün burası 
da Emanet tarafından yıkılmıştır. 

Bu giln enkaz temlzlenmel('e 

başlanacakor. ---Caddeler 11ulanacak 

Şehremaneti bu sene caddelerin 
sulanmasına çok ebemmiyet ve

recektir. Bunun için terl:.os şlıkeılle 

tema• edecektir. Beyoıı;tu ve Bıbılll 
gibi birinci derecede caddeler günde 
llıl defa ildnd derecede caddeler bir 
defa sulanacaklar. caddeleri sulamak 
için sipariş olunan üç yeni arazöz 
Mayıs nihayetinde tesellüm edUe
cektlr. Mevcut arazözler 15 Mı}'L'tm 
itibaren caddeler! sulamağa bqlıyı
caklardır. 

lstanbul yollan 
Belediye daireler! 929 ıenesl zar-

fında yapacak oldukları yollara 
alt prğramlan Emanete göndermeğe 

başlamışlardır. Bu sene en fazlı 

yeniden yapılacak yol Beyoğlu, tamir 
edilecek yol da Beyazıt daireleri 
dahilindedir. 

Taksimden Karalliige kadar 
otomobiller durmıyacak 
K araköyden Taksime kadar 

olan cadde üzerinde gerek 
husus! gere~ taksi otomobillerin 

durmaması için şiddetli emir 
vermişlerdir. 

Beklemek mecburıyetlnde olan 
otomohiller sokak içlerinde bek
liyeceklerdir. ---
Bir zabıta/ belediye memu-

ru tevkif edildi 

Zabıtal belediye merkeL me· 
murlanndan Nlzameddln bey 

mülkiye mllfettlşllğlnln &östedlğl 
lllZnm üzerine tevkif edllmlşltlr. 

M.umaileyhln tevkifine sebep Tar
sus mllsklrat inhisar idaresinde 
memur bn ıunduğu sırada yapı
lan bir lhtlllstır. Vilayet ıuzum 
gösterirse kendisi Tarsusa sevke 
dllecektlr. 

Tramvay pencereleri 

Mayıs birden itibaren tramvay-
ların gittikleri hlikamPtte 

sağ tarar penrcrelerinln açılma
sına Emanetçe müsaade verilmiş
tir. 

Songün 
Çocuk haftası 

dün bitti 
Dün çocuk haftasının son gü

nü idi. 
Türkocağını bir haftadan be

ri çok iyi bir surette idare iden 
ve kardeşlerine çok güzel bir 
hafta geçirten çocuklar dün O
cağı asıl idare hey'etine teslim 
ettiler. 

Dün çocuk bafta~ının ııon gfinfl 
idi. 

TUrkocağmı bir haftadan beri 
çok lvl bir surette ld.ıre eden ve 
lmdeşlerlne çok gtizel bir hıfııı ge
çirten çocuklar dün Ocağı ısıl idare 
t·ey'erinc teslim ct[lJcr. 

Dün çocuklar Tepe başı klşlık 
tiyatrosunda bir ve<ls müsameresi 
verdiler. 

Müsamerede erkin ve silfera 
bulunmuşlardır. Müsamere çok g!lzel 
geçmştlr: 

Bundan sonra. e~lce verilcn 
nwmarahır tekrar edildi; ve "Ya~a<ın 
Cumhurfycı, yaşa m Bilyük Gıı:ı.. 

nidaları •nısında nihayet verll4f 

Adliyede 

Kadriye Hm. 
Tahkikatın son 
safhası nedir? 

Bunların Sofyadaki 
bir teşekkül ile ala

kadar oldukları 
anlaşllmıştır 

Menfur tasavvurl:ırını 
yapacak ondan sonra 

da kaçacaklarmı' 1 

Tahkikatın harici ıafhası biitl 

Kadriye H. ve arkaclaşlannııı 
tahkikatı llo mefgul olan 
[ı;tlntak Hak:lml Hikmet ve Na
zım beyler, tahkikatın harici 
safhasını ikmal etmişler ve tek
rar lhtilAttan menlerine IUzum 
görlllen mevkuhann lstlcvap
Iarına başlamışlardır. Kadrlyo 
H. Nasır B. vo Nadide H. dan 
sonra dDu aktama kadarda 
Vefik Beyin isticvabı yapılmıştır. 

ljadtitrdtkl mflbaytnetler tr.;bil ediliyor 

Bu son lstlcvaplarda şimdi• 
ye kadar tahkikatta gösterilen 
itina ile devam edilmekte, en 
ince noktalara kadar maznun
lar bir çok sualler muvacehe
sinde bırakılmakta ve cevap· 
ıarın birbirini nakzeder mü
bay!n noktaları tekrar tes -
bit olunmaktadır. lstlcvaplar 
esnasında sadece iki mustantik 
ve bir kltlp bulunmaktadır. 
Maznunlar ecnebi bir ftşrkkflllt tama~ 

Tahkikatın bu sefer müsbet 
netice verdiği mllteaddlt defalar 
kaydedilmişti. Bu mttsbet neti
celerden biri aulnlyyetle hare
ketleri meydana çıkan maznun
ların ecnebi bir teşekklllle olan 
temaslannın da anlaşılmış ol
masıdır. 

Ecn•bl l•ş•kklild.n dirtktif almışlardır 

Ma:znunlann bu ecnebi teşek· 
külle temaslarda bulunduklarına 
dair delAll de tcsblt edilmiştir. 
Alınan malQmata nazaran tah· 
kllı:atıa bu 5'fhUinda ecnebi 
bir tcşekkülüa ca1>usu ile olaa 
irtibat etrafında d tetkikat ya
pılmıştır. Maznunların akttetlk· 
teri muhtelif içtimalarda bu hu
susta alınan dlrcktlfier mevzuu
bahs olmuştıır. 

Ttştkkllllin mertr.zi Sofyada 

Kendileri ile temas edilen te
\jekkflfüıı memuru bulunan ca
susa gelince, bu 'ahsın da şeh· 
rlmlzde bulunmadığı gQrlılmoş
tür. Romanyada bulunmuı ihti
mali etrafında yapılan tahkikat 
ta mUsbet netice vermemiş ve 
Romanyadan daha müsait ad
dettikleri Bulgarlstanda çuhş

mayı tercih ettikleri ve memu
riyeti mahsusa ile gönderilen 
casusun Sofyada bulunduğu an
laşılmıştır. 

Afoznunlar Tfirkiyeden korarnklartfı 

Maznunların fena maksatla
nna teşebbUsil müteakıp TUr
lı:lye toprağını derhal terketmelı: 
hususundaki vesaiti temin için
de temaslarda ve istihzaratta 
bulundukları rıırııımuştür. 

Şahitler miilıim ifadeler vtrdıkr 

Şimdiye kadar dinlenen şa
hitler de bu huEı•sta şayanı 

dikkat ır.alQmat vermişlerdir. 

Mamafl tahkikatın diğer bir 
neticesi de llzerlnde yürünmek 
istenen menfur maksadın ~adece 
mevkuf bulunanlar arasında 
ıı:atdığının anlaşılmasıdır. Tah
kikat ve lelm maceranın safaha
tı muhakeme celseler'nde dada 
vuzuhla anlaşılacaktır. 

Katil kadın lJldil 

Hıplsanede 101 seneye mahktlm 
kadl bir kadın vefat ermiş ve 

defnedilmiştir - ..... -
Tenassur davası 

Pakize hanım davası 
tehir i!dlldl 

Pakize hanım tarafından, tenı•

sura dair neşriyat münasebetile bir 
refikimiz aleyhinde açılan davı tem· 
yizce nakzolundugundan dün üçüncü 
ceza m•bkemesinde ruyet olunacaka. 
Fakat tarafeyne te~11igat yazılmadığı 
anlaşıldığından mahkeıx in rüyeti 5 
roayısa bırakılmışnr. 

1ürklüği1 tahlllr maddesi 

Bir yunanlı aleyhinde, Büyük Millet 
meclisindoo mü, desi istihsal 

olunarak açdı 1. Urlnül;e hılcaret 

dsvasının, vık'aııın =•yan ettiği 
mahal Üskiidar olma hısebivle 
Üsküdar hakimliği u.rafından ruyetl 
kararlaşwılru~ . .Bu karar muclbınce 
da1:ııJı alt eyrak 1'1~dd~il umuırulik 
r. alından O '-udar baklC'Ji&ıfiıC &on· 
tlcrl'mısttr 

Vilayette 

İhtida işi 
Hakkındaki talimat

name geldi 

Bu işe bundan sonra 
müftülük bakacaktır -

Gayri muslimlerden İslam 
Dinini kabul edecekler hakkın
da şimdiye kadar bir muamele 
yapılanuyordu. İhtida için Vi
layete müracaat edenlenn mık
tan da 400 kadar vardır. 

Dahiliye Vekaleti tarafından 
bu hususta tanzim olunan tali
matname dün Vilayete bildiril
miştir. 

Bu talimatnameyi ehemmiye 
tine mebni aynen yazıyoruz: 

Maddel - Müslüman ola
c.akların bulundukları mahaller 
de doğrudan doğruya müftülük 
!ere müracaatla müslüman ol
duklarına dair müftülerden bi
rer vesika almaları lazımdır. 

Madde 2 - Müftülerden ve
rilecek vesika üzerine yeni isim 
alan müslümanların hüviyyet 
cüzdanlarına peder ve valideleri 
nin isimleri olduğu gibi yazıla
cak ve atik kaydına da müslü
man olduğuna dair meşruhat ve 
rilecektir. 
~adde 3 - Bu gibi.lerin isim 

,.e sıfatları tarih ve mahalli vi
ladetleri eski kaydı veçhile yaz
ılarak mensup olduk.lan asker
lik şubelerine de bildirilecektir. 

Madde 4 - Bu suretle müs
lüman olan şahs mahalli ahar 
sicil nufusunda mukayyet ise 
müslümanlığı künyesine işaret 
olunmak Üzere tashihi künyesi 
kaytlı olduğu nufus idaresine 
gönderilecektir. 

Madde 5 - İsim ve Dini ba
Jadaki maddelere tevfikan tas
hih edilen kimselerin veni isim
leri ve künyeleri mü;lüman si
cilatma aynen kavt ve bu kavda 
müsteniden kendilerine hüviv
yet cüzdanr verilecektir. 

Rüşvet alan 
Defterdarlıkta iki ma
mura ı,ten el çektirildi 
Defterdarlıkta rüşvet alan i

ki memura işten el çektinlmşt 
415 lira müterakim maaş ala
cağı olan bir hademe, evrakını 
yaptrrmış, parasını almak üzre 
muhasebeye müracaat etmiştir. 

Bir memur, bu para için tah
sisat olmadığını söylemiştir. Di 
ğer bir memur da hademeye: 
« 100 lira veri sen bir çaresini 
buluruz• demiştir. Hademe 50 
liraya razı olmuş. Hademe, bi
rinci memuru mutemet yapmış 
ve o da Zrraat Bankasına gide
rek parayı almıştır. 

Memur parayı almış; fakat 
Hademeye 315 lira vermiş, Ha
deme razı olmamış, 50 lira daha 
vermiştir. 

Birinci memur 35, ikinci me
mur 15 lira paylaşmışlar. La
kin 15 lira alan razi olmamış, 
Hademeden 25 lira daha işte
miş. Meseleyi Defterdarlik ha
ber almrs: Hademenin vereceği 
paraya isaret konmuştur. 

Cürmü meşhut halinde 

Hademe parayı memura ve
rirken gözcüler konmus ve me
mur cürmü meşhut hal~de ya
kalanmıstrr. Bu memurlara iş
ten el cektiriJm;s ve inzibat ko
misyonuna verilmiştir. 

Ankara - lstanbal telefonu 
hozrrlıkları 

I stanbul ile Ankara arasında 
telefoa mulıaberatını tesis için 

lstlhzarata ılevam edllmektedlr. 
Eskişehir - Polatlı • Anka

ra ve BOyDlr Millet meclisi me
rkezi arasında dOndea itibaren 
telefon muhaberesine başlıuımı
şhr. Diyarbeklr telefon hı.ttın
dak:I bozukluğun tamirine çalı
şılmaktadır. 
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Bütlla odalarda telefon, sıcak 
suyu, kalörlferi vardır. Hususi 

banyolu apartmanlar. 
Odaların flatı: 6 - 8 - 10 vo 12 

l liradır. Amerikan ban orkestra 
t erkek ve kadınlara mahsns' 
t .Perukar salonu, çamaşırhane, 
j; gara), tenis, lı:ütUphone, yateJclı 
f vagonlar şırketl_1!1~~~t~ığı. İ 

lktısadi Haberler 

Rusların çıkardığı müşki al 
karşısında tacir/erimiz .. 

Odesadaki Türk tüccarı haklı, sarih ve 
vazih bir şikayetname ile Rus ticaret 
mümessiline filen cevap veriyorlar 

Bir tekzip .. Bir telgraf.. 

Rııayaya ihracat yapan taclr
lerlmlı: müşkWAta maru:r: 

kaldılı:Jarıaa fllpbe yoktur. 
Ticaret odamu:ııı yaptıtJ tet· 

klkatlano cöıterdltl &ibl taclr
lerlmlzdcıı aldığımız fllı.ayetna• 

meler de buoa lapat eder. 
V aı:lyet bu merkezde ol dutu 

halde tebrlmlz Rua ticaret mil· 
messlll Sahovi yoldaş tU mek
tubu &önderdi: 

"ı 929 nisaıı 28 tarihli Milliyet 
pzetesinln, lsıa.nbul Ticaret odasında 
o la reis vekili Hemdi bey ile ıra· 

mızda vaki olan muhıvcre hakkındı 
decettiğl hususaıın, -Ticaret odası 
rei ·inin bcrınıo başlıt;ı ııhtındıkl 

fıkranın muhteviyıandan mada , -
mezkur muhıvere esnasında bahse· 
dilen diğer bütün hususata muvafık 
olmadığı şöyle dursun mevzubıhs 

mesai! babındaki nokta! nuanmlı 

nakabll telif olduğu beyan olunur 
efendim .• 

Rus ticaret mllmesslllnla bu 
mektubundan biç bir mana çı· 
karmadığımtza M. Suhalye be
yan etmek !&teriz. 

Ticaret mümessili neyi tekzip 
ediyor belli değil. Serlavhamızı 
n mllnderlcatını kabul ediyor 
da altındaki yazıyı kabul etml· 
yor, Bu öyle çapraşık bir tek· 
zip kl içinden çıkılmak mUmkln 
değil. 

Her neyse biz Rus ticaret 
mUmessllimlz bu çapraşık mut
!Ak telı:ziblne karşı Odeuda 
bulunan Tflrk taclr!erladen al· 
dığımız şn sarih ve va:ı:lh teltr· 
afoameyl dcrcedlyoruz : 

Odesa, 28 (Milliyet) -
Guetenizin 23 l\lqn 9'29 tarih ve 
l 1-tl! numerolu nushasında Rusyayı 
ihracat ~rlavhası •londa intişar eden 
bendi okuduli ve bervechllti tavzl
hattıı. bulunmak zaruretini hissettik. 
Biz Türlt tiiccannı burada gösterilen 
müşkülAttan dolayı memleket e!Un 
umumiyesinin müt~cssir olmasını 

görmek bizim için kıymetli bir 
teselli olmakla beraber bu hentte 
mevzuubahs olan müşkülAt lukikl 
ı.lerdimizin nncak bir ciizildilr. 

Biz burada sattığımız mal bedelini 
bile mukavelenin hahs etti~i hakka 
ragmen memleketimize 5evk ve ha
vale edemiyoru7. 

Bundan madı hi!Mı aht olnrak 
tahakkuk ettirilen vergılerln ıedil e.sl 
ciddtn vaki olacaksa hunlann tedi
yesi için değil kazancımı?" sermaye
miz bile kifayet ttmiyecektir,. ve 
binaenaleyh muhterem gazeteni <de 
mevzuubahs olan ihracat emtiasır,ın 

tedarikine bile imkln kalmıyacakıır. 

llalbuki memleketimizdeki sovyet 
ticareti haricİ\'C mümcs illiğl aynı 

şeraite tabi der;ildir. Gerek bu hu
su!'&! ve gerek ikamet me deleri 
etrafında gösıerilen müşkilAtın bcr· 
taraf edilme.si iç:n hükOmeti ctım· 

huri ·emizin burük el~illgin .-e (). 
dessa konsolosumuzun gösterdiği 
alikı ye iki memleket arasında 
cari olan dostluk oayesinde muhik 
bir suf"Cti t~'ıye hulnnftcağır.1 ümit 

etti~mir.n dercini ve tenevvürünü:r.e 
medar olmak üzre 15 Nisan 1929 
tarihinde 1'ilılmum veUlAtı cehleve 
ve flalk Fırkası .ıüleıtişliğıne ~e 
Matbuat müdiriyeu umumiyesine ve 
lsı.anbul ticaret müdtirlügiine çelal
ıımiz suretti telgnnan tetldk bu
yurmanızı rica ederiz efendim. 

Odessa Türk tüccarları 

Ticaret odası geni leşeb-
bllsferde bulunacak 

Ruslanıı valtlanna rağmen 
batA tacirlerimize c;ıkanlaıı 

mllşkllatın arkası alınmamıttır. 

Rusyadan (480,000) lira ala
cağı olan tacir Çahkoğlu Zeki 
bey matlubatının henüz veril -
memesine 1&ukabn ( 240,000) 
rublelik bir borç yOzDnden halı:
kındaRuslar tİırafındau icraya 
müracaat edilmlştlr. Ticaret 
odası mlktan 2 milyon Hrayı 
bulau Rusyaya ihracat mua
melatı hakkında biltOa şi

kayetleri toplayarak bu bapta 
te,ebbüsatta bulunmuştur. 

Bu ihracat hususunda vultn
bulan bazı nsllı:a yolsuzluklan 
dolayıslle bu ihracat işlerinin 

inhisar '\!eklinde Mt şirkete ve
rlleceıı;t hakkında ne Tkaret 

mDdllrlyetlnde ve no de Ticaret 
odasında malOmat yoktur. · 

Hagat pahalılıtJı meselesi 
ısıanbul Ticaret odası reis vekili 

Hamdi Bey, bayat pahalılığı hak· 
kındalı:l nolıtaı ıııu:annda uru et· 
mektedir. Hamdi Bey demlıtlr klı 

- Istanbulda bilhassa halkın kı· 
zancı az olmak itibarile aıyaı paha· 
lıdır dedlgtmden dolayı tariz eden· 
!ere iktisat meclisi llislnin kltlbl 
umumisinin hazırladığı etüde ılı 
yazıyt okumalarını tı vslye ederim. 

Kambiyo /tatları 

DDiln Borsada (200) den açılan 
('nifye yükselmeğe başlamış ve 

(201,SO) de kapanmıştır. 
Dün lngiliz lirası (9'I0,2.'i) den, 

lstikrazt dahili (9J.75) ıen, altın 
(846,5) dan sınlmışıır. 

Tacirler gilmrük komls
yonculutJu gapmıf]acaklar 

l stanbul Ticaret odası idare 
hey'etl dün toplanarak, bazı 

tacirlerin, gayrı kanuni olarak 
gUmrllk lı.omlsyonculuğu yap
tıklanaa dair va.lıl şlkAyetlırl 
tetkik etmiştir. 

AIAkadar taclrlerln komls· 
yonculuktan menedllme .. ı te
karrür etmlş<lr. 

O!==--'llL 

Ticaret odası meclisi 

Ticaret odaaı meclisi yann 
toplanacaktır. Bu içtimada 

zahire bon-.sı talimatnamesinde 
yapılacak tadlllt görOşDlecektlr. 

Bu meyanda ecnebi memleket
lerden ltb al edilen buğday ve 

unlardan komisyoncular vaınta· 
ılle satış muamelesi yapılanla· 
rın borsaya kaydl meselesi de 
vardır. 

Fransaya ihracat 
Havr fahri şelıbenderlmizin 

Derdiği izahat 

Geçenlerde şehrimize gelen 
Havr Fahri şel'.benderlmlz 

M. Güson dDn Ticaret oduında 
ihracat tllccanmızla görU\jerek, 
TUrklyedeıı ıtllnderllecek emtia 
hakkında malQmat almıf ve tet
klkatta bulunmuştur. 

M. Grilson' pamuklanmızın 

revacın amanı olan bropaganda· 
ların izalesi için Hnvr parsasını 

ithali !Azım geldltlnl söylcmlş 

ve şunlan ııave etmiştir. 
- TDrklyeden Şimali Fran

saya yumurta, deri, yon, Ozllm, 

incir ihracatı, mallanmııı iyi 
tanıtmalı: şartlle 'lkarl munase
batın inkişafı için çok çalı~ma· 
ğa !Uzum vardır. 

Havrda Türk emtiası için bir 
ıergl açacağız. An kara, lzmlr 
ve Adanada da tetklkatta bu

lunacağım •• 

Adanada yerli mBlı 
Adana Liraat bankası mensu

cat fabrikasının mamulAtı q ey

llıl lzmlr sergisinde mazharı tak 
dir olmu~. bir altın madalya 

verilmişti Adana polb memur

ları için imal edilecek } azlık 

elhlselikler mezklır fabrikadan 

mübayaa edllmlşti l•'abrika şimdi 

Jandarma için elhiselik imal et 

mektedir. Bütün ilk mekteplerde 

çocuklar için elbiselikler! bu lab· 

rika ınarnu!Aondan tedarik et• 

ml~lerdir. Fabrika ahali için imal 

edeceJ\i saıt{am yazhklan da ya

bnda ply~ ·aya çıkaracaknr. 

•••••••••••••••••••••••••• =---·······• ... .:::J 
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FELEK 
Miicadelel 

Hayat daımi bir mücadele
dır! Bunu bir an bile göz 
rirıfinden kaybetmemeliyiz. işte 
Emanet pahalılıkla macadeleye 
·.arıır ı•erdi. Gazetelerimiz 
rıırıdan bahsederlerken: 

Emanet harekete geliyor/ 
dıyorlar. Şayanı dikkat bir 
/Jjtır. Emanetin harekete gel
'"C5İ bıı kadar gayri tabii bir 
.<ı ı' mi ki onu sıitunlara geçi
r )uruz. Lakin her şeyden eve/ 
,:,aliba t.manet, Ticaret odasile 
mııcadelc edecek, çünkü, Is
"· buldu pahalılık olmadıtını 
it ıicı ede11 yegane müe ·sesedir. 

Sahibi kimdir? 

"Bize gore" muharriri ve 
·Estetik. üstadı A. H. Bey 
,fı 11kü "ikdam. da boynuz 
/clıiııe bir yazı yazmıştı, oku
dum. itiraf ederim ki dünyada 
l:oy11u. hiç bu kadar iyi mü
ı faa e li/memislir Üstat yazı-

•11 S( 11ıında: 

110) ' 'l l'U gJnku ~erdslz 

iL k'l • p " ı tay k 
ı ıt• l !enle- lıurmetk iade 

ıl. diyor ı\taba bıı /iya
' .e c ' ki , rılir? 

/asıl! 

Ou.zdtlı r< v ıkıyomrıı ortu
'ıir dı ~'"k f ıslıdır gi1iyor. 

!. • ~e d lıadı~ ;•ı tekzip et
" ur. Aı 'aşıları bıı fa:lın ne 

, zın olduğwııı bilmi;·orlar. 
, •fmbı terııın edıyor. Dayak 

mın ; an•ııda Sıiziııak faslı 
rur.-urıa keri:: /ıamsı t:ıbi ka
/rr1J11şl 

fHLEK 

EDEBİ BAHİSLER 

ispanyada ... 

1 panıa" bıze taııınıranlar la 
pa.ıyollard"" zl\ıde ecnebUer oldu. 
ili •im tanıdığımız hpan •• Caldcron, 
Cenante<, c;nngora. R. c;raciııı 

gihı ems3J.:,1 1 adamların memlc:ketl 
d<P;ıl Le S•ge \C Ilc•uma;chaı>niıı. 

llıı~o. ;\[erim~<, Th. (.aııthier ve 
"atı:ı llizet'ııı, 'u<thklan bu,btitün 
başka bir 1-oanvadır. l lalhuki f;pan · 
~nll:ıra na1.1r.ın. memlekoılerinden 
h :ı eden ecnebi muharrirlerin cüm· 
ıc .. ;. onu.:."" hakik.. sima ın~ tıhrif 

etınış ve ona dair hir <uni yanlış 

tcl~kkilerin re\ıç bulmasına 'fbep 
ı!mıı !.ırdır Yanı \lktilc bııim ba~ı· 
rnıza ı;elcn lberyılılann da başına 
:eldi. Bizi h~IA kırnklu. şılurlı ve 
asaturalı 'c lspanyolları da par· 

m3kfarına takılı zill<ri ,akırdatarak 

ukıt ge~irdiklerini zanneden mil· 
onlarca .\ nupılı 'e ,\merikah var. 

l•li ve vağmu·lu memıcketler sa· 
kinlerinin muhıyyllelerinde ne kor
kunç şevler doğabilir! 

lşte fıi<tinklr bir memleht ı•hlbl 
olmanın, cazihedar bir ırka men>up 
olmanın mahzuru, llte ilhanı hassal/ 
pek kuvveılı olan memleketlerin 
maruz kaldığı suitefehhümler: 11n1t· 
karlar üzerinde yıptıklan tesir o ka

dar şiddetlidir ki bunların hiç biri o 
memleketleri objektif bir tarzdı gö

remez Bu itibarla diyebiliriz le! lkl 
ispanya vardır! biri hahilc1, digerl 
ecnebi sınıtklrların yıramklın is
panya. 'asıl le! ilci Türkiye vardır: 

bizim btldlgtmlz ve sevdilJmlz Tür
kiye ile ecnebilerln ıahıyyttl ettikleri 
Türkiye. Fakat bunu ulıılakki eı
miyelJm: bu, ancak şiir •e fUsunlı 

mahmul memleketlere na<ip olur ... 
Mamafih, yene bu memleketler

dir ki objektif bir görüşe hepsinden 
çok layıktırlar. Çünkü, işaret ettiğim 
"ilham hus1<1.n1 ihuvı etmeleri 
için onlann müııtsna hususiyetleri 
olmalıdır. ispanya bu hu.usu fevkı
ldde ıengin bir saha !Oflcll ediyor. 
Umumi harpten sonra. o tarlhı lca 
dar orıülü \C kapalı kılmıt olan 
ispanya birden bire bütün bir 
alem olarak meydana çıktı ve Av
rupanın alAkasını u.andırdı. l lı'rkese 
hakiki lspan•ıyı tanımak merakı 
geldi. Hu cereyanı medyun olduıtu · 
muz e.erler arısında bu ıı;ün 

kü lspanyol edebıyıanı dair .azıt 
mı~ ve bir kıç hafta e•·el intişar 

eımi~ <>lan !\l. Jean Cas. ou'nun ki· 
tabı vardır ki, on altıncı ve on ye 
dinci ımlardı harikuUde 'cnı.,oin bir 
edebivaa olan lıu memlekette clyevm 
hakim olan edebi kıvmetler hakkında 
,;aycı müfit nuliıınat ihtiva cdirnr"I). 

!\I. J. Cas.ou'nun «erinin ilk 
fa,lı ~ 1 !:!98 den e\ el ı<panrol ede 
biv•tına., aittir. l<pany:ı tarihinde 
pek muhim ·llan bu ene ıçinde 

son mu reo1lek~lenni ka\beu11i~tır 

Bu buvtik dl.ke• memleketin 
V'C'd""' ·"1nda 3" hir l:\8fllt 
! usule getirı)or. l tarihe tesadüf 
eden edebı ııesı., lspanıot ruhunu 
ıslah cunek azmile ·cehaletin, şe 
et z bir muta'l.Zmın, in·ansız hir 

r.'ıip sınıfının çürüıtiığü l,paııı anın 

"11.hımmı... " .. r"'B ma ara ı oı-tinde 
ı-.yarı.,. ctm "tır ·ıx un.. a ır ne 
bir şaır ne .bir na•ir ,eıiştireme
mişıi. 1 $'18 neslinden c\ el en 'ııi yuk 
muuf!aki\etler kazanan n ırleo ,\, 
P. \'aldcs '• P. Caldo !1b! rom.ın· 
cılardır ki birinc'.si \lpho~ c Daude 
avannda hiı muh~rrır ıkinci,ı Je 
z, lanın muka ıdıdı ~·., ıt IR98 
ne;Lc l nımuno, :\wrir, Pio llaroja. 

R del \ alle·lnclan ,;ıbi fe\'kal!dc 
şahSt)ttler çıkanvor Sıırlcr arasında 

.\ntonio \lachad<ı bilhı sa teme}Yüz 
ediyor. 

Bu devirder. .'onra gelen mu · 
harrirlerin en ytik;c!i hiç şüphesir. 

Hlasco lbanezdir .. \nıtole Fnnce'ın, 

"en güzel r<>mıııı, kcndı ha.andır, 
dediği lbanez siyasetle u~ruşmıı, 
cicarct )Zpmı~. dün\·1\1 Jolttşmıf, 

her ş~yden C\ el ya,,amı~ olan hir 
muharrirdir. 

Bla<cn lbaııcz'i takip eden nesil 
l.panh>I edebiyatına muhim hir 
inki~of lemin cdıyor R. I'. de 
,\yalı. J. ürıeg~y c.,..~ ~:ugenlo 
d'Or.1, Ramon Comez de lı Sema 
gibi muh.rrirler ispanya fikir hava 
tını "ovrupalılaştırmıılar, ve Avrupa 
fikir alemine nüfuz etmlşferdtr. i\1. 
.Jean L'ıssnu"nun ~erek bu zün1r~yc. 
Rerek l namıınova ha<retdği >ıhifeler, 
zaten tdehivat tarih?ennin en nefi~· 

lerinden biri oJın estrinin mü~te~na 
bir kıymeti balı akıamını teşkil 

(O Je111 Ca. tou, Pa11orama de 
la Lllltralare Espugnol~ - Xışiri; 
l\ra, Paris. 
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t OKTAl NAZAR 
Ahmet Cemal, kapıyı açtı, 

Saniye hanımı içeri aldı. Kadın 

çok mahçuptu. Bu ilk randevusu 

olduRu belll idi. Kadının mahçup 
tavrı karşısında Ahmet Cemal de 
şaşaladı. 

- sı~e mlnnetcarım hanım 

efendi. Ce!miyeceksiniz zannet
tim. 

- Vadetmiştim, geldim. fa
k:ıt çok duracak deltllim, gide· 
ce~lm. 

Heyecanlı, kesik cümlelerle 
konuşuyordu. 

- Paltonuzu çıkar;anıza ... ba-

Ben de, S2nlye de basit insan
larız Cemal... Zenğln değiliz, 

eP;lenceden tınlarnayız ... Bu gUne 
kadar böyle şeyler p;örmemlştlk. 

Kiı~emizdc'.oturuynrduk. Sen geldin. 
Ona rahat, kaygusuı~ müreffeh 

hayatın ne olduğunu gösterdin ... 

Ama artık kili, artık hayatımız· 
dan çekil bizi gene kö~emlzde 

rahat bırak.. Sen namuslu bir 
adamsın iyi bir kalbin vardır. 

Ben kumı çok seHrim. Ona artık 

şınızı aç>aıııza. Q 

Pencereye do~ru yilrudU. Ah- I_' 
met Cemal yaklaştı. mantoyu 
çıkarmak istedi. 'aniye hanım 

haykırdı : 

-- Epah!. Kocamı. 

1 laklkaten ~aniye hanımın 

koca>1ydı. Ahmet Cemal genç 
ka.iını yan odaya bpadı, sonra 
ı;itlip kapıyı açtı . 

- \lerh~ba \'uri ... ıı;el baka-

lım . 

Rahatsız ctmiyorunıyıı ... 
- fül:\kls •. 
'iuri bey, d•ha oturmadan 

söze ba~ladı : 

1 

. eninle çok mühim bir 
m ele hakkında ~örüşmeRe gel 
ıllm.. ~eninle ~aniyeye dair 

ı goru~cccj!;İm... \rtık bize ıı;clme 
· C'.emal. Dur, sözümü kesme .. 'öy
le'!ıek ı-tediklcrimi söylemek 

rek kolay de~il... l\; aydaııberi
ctir karıma kur ya)'pıyor,un .• 

in' ar etme . ., 

\lu•aad< et. .. 

-~ozumü kesme dedim yaL. 

"en guzel. sevi •ıli. çapkın, zen 

ın bir adam,ın. ~enin ~ibi bir 

.ı\.palııın oldup;unu karıma tanıt

mak i'tcdim. ilk zama 1ar, :ık 
ık ~eldiğin, bizi nrdan orava 

ds\'Ct cttijtln zamanlar hunu 

c ki do5lugumuı>a harnlcdiyordum. 
Fakat nihayet karımı sevdl~ni 

\ e karımın da sana laka yit kal
mamağa bajladığını S"Zdlm. 
............................ 
ediyor. !\J. Cuaou'nun kitabı, harı
rttle tl\'Si)e edeceğim nadir klt•p· 
lardandır lopanyol ruuuna nüfuz 
eJebilmek için onu okumu, nlmalı. 

i\lüelllfin, bıı gün yetişen genç 
1 ·pınyol muhırrirlorlnde gördüğü en 
bariz vrnf, umumi bir "ıvrupılılaş

ma, dır. Bu ise l,panyol edebiyatı
nın kaı't ve yuk•ek bir inkişaf deV· 
rıne doıı;nı gitııgine delildir. Fıklr 

i 1 1eıinin hudutları ne kadar 11;eni~leroe 
o derece kıymet \'e mın•lırı çoğalır. 
Bu gun bir Avrupa <debiyatı doğu
vor. Avrupıda bir fikri birlik \'Ücu 
da ~eliyor. bedi! kıymetler o birli~n 

olçüsiyle ölçiılmcye bı~lıyor. Onıdotru 

giden bir edebiyat ıeklmül etmiş canlı 
vekanlı bır edebiyattır. Zemaoın cereyan 
!arını \'e ihılvaçlarına uym•)·an. onlar· 
dan bihaber kalın fikir lıHatının ne 
ıntelektllel, ne bedii kıvmcti olamaz. 
l<panya fikir h» atının d• bu yolu 
tutmuş olma<ı her halde bir kazançtır. 

Reşat Nuri 

( 

zenğiııligı, refahı, lüks(! tattırma, 

bırak rnutevaıi hayatımızı yaşa · 

yalım. 

Gözlerinin ya,ını sileli : 
-- (;idiyoruı dedi. elini vic

danına koy ve ona p;örc hare 

ket et. .. 

* * * 
. 'uri b~y gittikten sonra, Sa-

niyt pürhiddet meydana çıktı: 

- Hepsini duvdum. dedi ... 

~:vet, hıkkı vır, hen ;ervetin, 

refahın, eğlencenin. zevkin ne 

olduğunu bi'meıılim _ kocam 

bunlara gene yabancı kalmamı 

i.tiyor ... Çiinkil ~endlsl çlrkln, 

fRkirdir .. l<tiynrkL onun hu :efil 

I:ıııyatına boyun eıı;eyim Buna 

saadet diyor. 

~:goı-t adam' Seni seviyo

rum c~mal, Sen beni bu hayat
tan kurtardın.,, Sana aşıkım ... iyi 
ki kocam gelıp bunları söyledi, 
yoba vicdan azabı çekecektim. 

SelAoıl izzet 

Yeni neşriyat 
Mektep inubatında reform 

U•ulıi tedris mu•lllmi 1 lılzıırrah
mın Reıit beyin bu namla yeni 
ınzibıt ;istemlerinden hıh,eden mes
lek! bir e;erl ~ıkmıştır. 

Mulıil 

Son nu)ha ı zenj?.in münderecıtla 
ve ıarH tablolarla intişar ctmi~tir. 

........................ i: .................... ii 
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KcLAK MİSAFiRİ --Aııastas meze gelfr.~ene! .. 
Derli toplu /ı/r birahanede, 

oturmuş yudum yııı/ıım biralarımızı 
içiyor, bir lıırııft111ı ıla 1atlı tatlı 
çene çalıyorduk. ,imla bır, söz 
fasılaya uğruyor. O zaıııarı bağı-
rıyoruz: 

Garson .. Şu tabııklurı de-
/iştir. 

Garson bize birer bira da
ha getir. 

Bu sık sık daı•etler yüzünden 
garsonlıı ııranıızda bir neı'i teklif 
sizlik hıısıl oldu. Bira f!etirirken, 
/ıaktım elindt kalem kıij!ıt, geldi : 

Beyim, /ıuniyıı affedersiniz 
buraya yawrsrnız. 

Ne yuzacatız, htsabı mı? 
Olıl lıesap ... Oki eğ/enet 

yapıyorlar. 
•.\na.su.1 ınuın satsan.ı .. 

Banu tersinden okursanız, bi
liyorsunuz ne oluyor ? Genem 
böyle: Anastas mum satsana ... 

GOya çok mühim bir nıarifetllli 
ortaya koymuş gibi galayordu. 

Sırıtmasına tahanımaı edemi-
ytrtk sordum: 

Senin adııı nı? 

- Anastas ... 
Sözllnll yarıda bıraktım: 

Anasıas mtze gttirsend ... 
Asıl marifetini bu işte gösttr 
oğlum,.. 

Kulak misafiri 

A. Hiaarr daireıi Müdürlü
ğünden: Kanlıcada Çubuklu c:adde 
sinde 3 No. lu şehremaneti ve Sek· 
ben zade lamall Bey ve saırenin şa· 
}3 tahtı taoarruflarında bulunan fı· 

Kurbanbayramında Galatasaray ve 
Fenerbahçe ile üç maç yapacak olan 

Avusturya nasıl bir takımdır? .... 
Geçenlerde bir ak&am sinemalar·! bile ikinci sınıf bir takımı haline g« 

dan birinde, beş dakikalık sigara tırdi. Alman yada konturatı biten Şa· 
hürriyeti esnasında, be_yaz perdeye ferin Viyanaya ve eski takrn1(na al/ 
aksettirilen reklamlar arasında bir 1 deti zaten kendini toplamış olar. ,,.,,. 
tanesi bilhassa nazarı dikkatımı ceı- 11 matörii büsbütün canlandırdı. Buııa 
betti. Nasıl etmesin ki bu, memleke-, 
timiz için mühim bir spor hadisesi-
ne işaret ediyordu: • 

Cihan futbol kıralı Şafer in Mer
kez Muhacim Oynadığı Viyananın 
Meşhur Avusturya "eski Amatör" 
Takımı Kurbanbayramında Galata· 
Saray - Fenerbahçe ile şehrimizde 
üç maç yapacaktır. 

>il * • 
O akşam evde spor koleksiyonla

rımı, merkezi Avrupa şehir ve ku
lüplerindeki taaıdıklarla olan muha I 
beratımı karıştırdım, def'atla Viya
na şampiyonluğunu almış olan Ama 
törün hayatı gözümün önünde can
landı. 

E•ki Amatör ve yeni Avusturya
nın son şekli, oyuncuları hakkında 
koleksiyon ve muhaberelerimden çı· 
kardığım en doğru maliimatı karile· 
rime hildirmeği, bu kuvvetli takımı 
tanıtmak flkrile, faideden hali bul· 
muyorum. Avusturya takımı futbol
cularının resimlerini de sırası gel
dikçe birer birer karilerime takdim 
edeceğim. 

• •• 
Gördüğünüz resmi iktibaa etti-

misal olmak üzere Avustntyanın sorı 
bir muvaffakıyetini kaydedeceğiın: 

14 Mayıs Pazar gUnü Viyanad3 

Peştenin Ungarya - eski M T K
Tepliç şehriden Tepliç Futbol ku· 
lup, Viyanadan V A C -Viner At 
!etik Kutup - ve Avusturyanın i~· 
tirakile beynelmilel bir turnuva ya· 
pıldı. Bu turnuva neticesinde final~ 
kalaR Avusturya hasmı Tepliçi 5.J 
mağlup ederek turnuvayı ve mevzLI 
kupayı kazandı. 

rının menafii umumiye için iıtimli- l~!IJl!lllll••~~!l!!lll!lllll•• 
ki takarrur etmekte mikdarı zira ve , 
kıymetini &Ö&terir haritasını mez
kllr fırının kapısına ve dairci bele
diye avlusuna talik kılınmıs olmakla 
berek mikdarı zira ve gerek.e kıy
metine itirazı olan hisscc.l..ranın ta
rihi ilandan itibaren sekiz gün zar .. 
fında şifahen ve yahut tahriren iti
razını Hısar Dairei belediyesi Mü
düriyetine beyan eylemesi ilcin olu-

Avusturyanın, Şehrimize gelmes.1 

muhtemel olduğunu, Viyanadak• 
bir dostumdan öğren<liğim, oyuncu· 
tarının iıimlcrini ve oynadıkları me'· 
kii karilerime bildiriyorum; isiınl•· 
rin kendi imlisını aynen muhafaza 

ettim: 
Kaleciler:- Arvid Jurgcns: b\I 

oyuncu İsveçlidir ve İsveç milli ta· 
kımının eski kalecisidir. 

1 Heinrich Sarfı: bu oyuncuda A
vusturya milll takımında 13 defa b•· 
ynelmilel olmuştur . 

Müdafiler; - Han• Tandleı: ı;ır 
çok defalar milli takıma girmiş oJaO 
bu oyuncu Viyananm en iyi müd•

1
· 

nur. j le --,---~:-::"""'.~-~:---:-- ) filerinden biridir ve "Beynclın• 
Samsun Hukuk mahkemesin· - Tandler" namile maruftur. 

den· Samsun (Kefeli Zade Hacd 1 Emil Regnard: İcabında sagaçı~ 
M b. t e Mahtumları) komandit ğtm fransızca "Matcb" mecmuası· ta oynamaktadır 

e mc v nm, daha iki hafta eve!, "Dünyanın f 1 · d de 
şirketi azasından Hacı Mehmet be- .. f lı 1 ld d'l ş f .. · Kari Gra : cabın a muavın en ıyı ut o cusu a( e ı en a er 
}İn vukuu vefatı ve ~ürckil.yi mlite- <l' 1 tt ğ f f b 1 b !oynamaktadır. 

ıye ana t ı marıı ut o cunun u . . .. . . 1. ıa· 
bakiyenin şirketi fe•b ile tasfiye me .. k h . 1. ,. d d Bu ıkı mudafı de defatla mıl ı gun mcr ez mu acım ıgın e oyna •·ık da na şla d r 

ı · · d k · .. 1 ım oy mı r ı . 
mur ar tayını zımnın a ı muracaat- ğı t'İ'<ım, bir iki sene eve! hakika-ı Muavinler: - Kari Schneider; 
ları Üzerine Samsunda tüccardan Kı- tan ismi mi.ısemmasına mutabık bir Karl Geyer; Kari Gali; bunlarda.t1 
lıççı Zade Ahmet Ziyaettin ve Hacı takımdı. Yani ismi de Amatör kendi 'yalnız Gali mill! takım oyuncu•" 
Kasım Zade İbrahim ve Hacı Hay- de sureta amatördü. Peştenin maruf değildir, bu oyuncu muavin battııı• 
ı ullah Zade Ömer beyler mahkeme- M T K -şimdiki Ungarya - takı- da da oynamaktadır. 
ce tasfiye memuru intihap ve tayin " b" mında yeti-en ve dört beş sene bu 1 Hana Mock: Takımın merkez ın~ 

takrmın en parlak devrinde kendini avini, def'atla beynelmilel ve 
ve keyfiyet te•cil edilmi~ olduğun- ş f d d r gösteren Macar futbolcu a er, a-ı hususta Tandler kadar meıhur u · l' 
dan alftkadaranın tasfiye muamelesi- ha sonra Viyananın bahsettiğimiz A- Muhacimler:- Rudolf Vierte · 
ı in hitamına kadar şirketi temsil ve matörüne geçti. Bu geçiş muhakkak takımın solaçığıdır. . 
§İrkctin merkezi olan Samsunda i- tır ki Amatörün hayatında büyük Franz Hostaach; Mathias Sind• 
fayı vazife edecek olan tasfiye me- bir itila ya •ebebiyet veı·di. Şaferin !ar: Takımın iki üç mubacimidlrlet; 

en kudretli bir zamanında Amatöre Sindeların Viyana ve Avusturya f~i 
murlarına müracaat eylemeleri lüzu bahşettiği zindegi sayesinde Ama- bol hayatında mühim bir metıf<l 
mu ilin olunur ·· il il v· · ı ğ d 

Taksimetrede işleyen otomobille· 
rin elyevm cari olan tarifesi Eneli· 
meni emanetin 28 '41929 tarih ve 462 

tor ~t ste ıyana şampıyon u unu var ır. . \!' 

aldı, turnuvalar kazandı, o zamanki Kari Rappan: bu oyuncu da ı~ ınd< 
çok kuvvetli Spartadan sonra Avru hacimdir, aym zamanda muavın 
panın en kuvvetli takımı addedildi. oynamaktadır. . . 
Şafcr dört bet senede Amatörü dil- Wilhelm Cutti: Açık muhacııtl. 

numaralı kararnamesiyle 1 Mayıs !ere destan ettikten sonra vaki bir dir. Amatörün ın parlak devrin• ~-
929 tarihinden muteber olmak üzre teklif üzerine Almanya takımlaçın· fer, Sindolar, Tandler kadar ınufll 

dan birinin antrenörllljünU kabul e- lakıyetli bir hiseei iştiraki vard1
• , 

derek Viyanadan ayrıldı. O ııralar- Bu saydığımız beg oyuncu d•ı:ı
da Amatör de bütün merked Avru- veya çok beynelmilel olmuş ful 

taksimetrenin yalnız ilk yazacağı 

mikdar büyüklerde 60 yerine 30 ve 
küçüklerde 40 yerine 20 kuruş ola- pa kulüpleri iibi profeayonellljlni culardır. ·fı 
rak tenzilat icra edilmiş ve işbu ten aleniyet• vurdu ve ismini dejigtlre- Alfred Şafer: Bunu yukarıda ıı- 1 
zilatı, taksimetrelerin doğrüdan dof: rek Avusturya oldu. Mamafi Avru- derecede anlattım, eoasen oldU:JP 
ruya iş'arını temin için otomobil es- panın kendiıine "Futbol kıralıw, yaflandıii;ı bu zamanda bile hill 1, 11• 
h b 1 H · 929 t 'h' k d «Futbol san'atk~rı>, "Futbol Üsta· yanın en iyi futbolcusu diye tan• i-
a .. ına .••ı~an arı ıne a ar dı" namını verdiği Şaferin Almanya Avrupa futbol ilemtnin kendi•111f,ıı 

muhlet verılmıştır. Bu seb~ble 1 M~- ya hareketinden sonra Avusturya ıafe eylediji en yükaek ~ıfat ad# 
yıs 929 dan muteber olan ışf:ıoı tenzı- oldukça sarsıldı, ıampiyonluğu ala- bihakkın kazanmıı olan ve Vıy•" tıU 
!atı iş'ar etTr.~yen taksimetreli oto- maz oldu ve nihayet bu mUfarakatın her girdiği yerde memleketin 811 ~· 
mobillere rakip olanlar taksimetre- darbeıi yavat yav"f zail olmağa bat· yük adamı gibi hUrmot ve ın~. 11~ 

ladı. Bu sırada Şaf• Almanyanm le sellralanan bu "Futbol OlllU ,,11v 
dn iş'arından büyüklerde 3o ve kli· dördüncü beıinci aınıf futbol takım· tarife ne haee~ ne çiçek oıduAv 
cüklerde 20 kuruş nokııan verecek- !arından biri olan antrene ettiji ta· az gok hepimiz biliri•. !f' 

1 lerdir. kımı, Almanyanın birinci değilse SADUN GAL 
----

·Mllllyet. in edebi teıriiaaı 45 -ıt<emı erine a ar esmıt, öte-1--Hiç birinde ifade vereeek liafftarlada çalıtan oca oğu arın-1 şun, Memişin ifadeleri vak'anm srnı ağ.nndan çıkarmiyaral< ce-

1 

ki de ağır bir tırmığın sapiyle yoktu. Zabıt yapmak için vak'· dan Memit i dinledi •• O sırada esasını böyleoe tenvir edince vap verdi: 'd' 
onun batına vurup yaralamıt, ayı tenvir edecek adam arayan tesadüfen nahiye merkezinden müddeiumumi yaralılar ifade ve - İstersen oraya kadar gıııci 
bayılmıttı. Uçüncüsü de bu kan· müddeiumumiye Suat Naci gü- çıkıp vazifesine giden Tosun recek hale gelinceye kadar tah- lim, ge"ffii. oluruz. yabut

1
d_... 

lı sahneden aağ kurtulmuş de- !erek nahiye müdürünü işaret çavuş da vak'anm sonuna yetit· kikatı durdurdu. jandarma yollar, buraya a •• 
Köy hekimi 

ğildi. Köyün en babayiğit de- etti. miıti. Onların ifadesine naza- Şimdi bu inleyen, sargılarına 
Bu asude hayat daha bir haf- gördü. likanlıaı olan Mehmet efendi de - Bunların ifade verecek hal ıanüç arkadaş vuruşurlarken bir rağmen hali kanlan dizlerinin tı~:·ndanna kumandanı btl~ıı-~ 

ta .devam etti. Bir gün Bucak Genç kadın atlıların geçtiğini •ağ kalçasından derin bir piçak leri yok. Köyünün delikanlıları birlerine ağır küfürler ediyor ve "JI" ' 
h • "d" · d 1 h k üstüne sızan yaralıları kaldıra- s" ı k bi loh dtiQU ...ı na ıye mu uriln en ge en bir görünce batını çevirmişti. En yarası almış, çok kan zayi ete- nı er esten eyi bilir, müdür 8. arasıra Halime ismini tekrar e· uy er en r " ze 7 

• ır 
harberle 1ahiye civannda olan arkaya kalan Suat Naci onu ha- mişti. söylesin. diyorlardı.. rak, tedavi etmek lazımdı. sonra hatırına bir şey gell111 ş 
bir cinayet hakkında tahkikat kiki bir baş hareketiyle selam- Suat Naci ile jandarma ku- Böyle vak'alara pek sık teaa- H 1. K k .. k" .. .. Jandarmalar, Tosun çavuı bi hemen ili ve etti: ıı.ııl 

k . . "dd • • S l .. d . a ıme, rr goz oprusu yo k" 1 .. 1 d . d btl 
yapma ıçın mu eıumumı u- adı. Ve öndekilerin epey uzak- mandanı, müddeiumumi vak'a duf e en Jandarma kumandanı 1 d k" "k b' k" .. .. 

1 
oyu er se yelen kaldır ılar, - Bu akşam merkezde d~ 

t N . • d ma kumandan 1 1 d 1 k, h il' ld'kl . ı· . t b .. .. d un a uçu ır oyun en guze S N . . d _,.,il a acı, ıan ar 1 aşma arın an ces ret a ara 1 ma a ıne ge ı erı zaman na- e.ını a ancasının ustun en ayır k d uat acı emır verdi: marn lazun. Fazla jan a 1:·· ıııU 
hayvanlara atlayıp süratle ka· gayri_ihtiyarl dönı.işte uğrayaca hiye müdürü, jandarma çavuşu, miyarak lakırdıya karı,tı: genç a . ını~~'· · Duldu; ;~.Bu- - Yaralıları Bucak taki dis-ı yok. Bu işi isterseniz nahı:Y~ 1ıııe sab:ıdan cıktılar. ğını ııaret etti. korucu Tosun çııvuşu orada bul 1 - Karı dalgası, ne olacak. cak nahıyesının en babııyıgıt de pansere yatırın. Ben geliyorum, düril Beğe bırakalım, o Jla 

Dokto;, hatta eve bir haber Genç kadın ona p rmaklarnın ı dular. Taze biçilmiş boığdııy tar Buralarda üç senedir vazifede- ~ka~~ısı ~ehmet efe ile do~lu- 'e orada duran Tosun çavuşa 1 yi bulur, yollar. ,di: 
llama!Jıı bile vakit bulamamış uçlanyle uzaktan sitemkar bir lası bir mezbahaya dönmiiştü. yim, bundan başka vak' aya ras I g~ soylenıyordu. Hatta Hıılıme dönerek ilave etti. . Nahıye müdüru başnıı elg .,, 

· Gıderk n kestirme olsun diye selim yolladı[(ı zaman Suat Na- Yumuşak toprak akan kanları lamaılım.. Buranın insanları nı? ta~l~larını he~ Mehmet efe - Çavuş, sen de beraber gıt. Muhakkak 1~zımsa l<O 
ı orm nınm Tosun çavuşun ci öndekilere yetitmek gayreti· içitiği halde her taraf g ne kıp- mmada aşık şeyler yahu •• Ol. ekip bıç~y?r, kendı kazancını da Böyle islere elin yatar. ı ı buluruz 

g. yolu"1dan geçtiler. vle atını mehmuzladı. kırmızıydi. madık kadın için kanlı, pıçaklı ona ycdınyordu. Son zamanlarJ Bi Imış ekin tarlaGının yt<mu Mtidde•umuMI gU!dii: ,
3 

t N cİ dolu di gin gider- Bucaktaki vak'a pek kan· ilk defa Suat !llaci vazıf sine duyorlar, baksana şunlara •••• ~a bu muhabbete ortak. olm~k şa~ toprl"klarım kalın i mele- - Koskoca c. nayet vak 
a İ t Y rı arkaya kal lıydı. Köy civ rı da bir tarlada batladı. Porta.i c.czahan_ inde Sedyeler geçiriliken sarsılan ısteyen arkadatl~r! H lıme ıle riyle çiyneyen jandarmalar ya- lazıM ol!T'az olur mu, ka\ 

D e bo a eldik! ri za· çalı,an üç arkadaş bir kadın böyle vak'alarda i e yarayacak yaralılar derin derin inliyorlar· arasını bozmak ıçın çalışıyor, ralılan kaldırdthr müddeiumu-ı ı.,ın b~ş·n~ değil rn ' B ııst" 
n g ;:ıç adam Emın nın her meselesinden kavgaya tutuş- her şey vardı. Yaralılar nahiye- dı. Müddeiumumi cürıim aletle genç dulun kendisinden ba9kala mi jaııdanna kumandanına so- dedikleri gibi bunların m!lll 

kitki yerinde, Y nır da köpe- muşlar, iş o kadar mühim leşmiş 1 deıı getirilen sedyelere konmaz- ri olan büyük tırmıl!ı, tıroanı, · nylc de mu~abbet k ynattığı- tmldıı: beti var mr, yok mu? ıarıll' 
~i, elinde kitabı, başında İnce ki nihayet silahlarına sarılmış· dan eve! Suat Naci jandarmala- t.alm pıçağı topladı. Cürüm ma- nı yaprp durıyorlardı. - Şimdi kırkgöz deki Hali- Şimdi ağır ağır, hayvan (<eıl· 
mavi bir buluta benzeyen örtü- lar, biri e~n.b!çtiği tırpanla ar-ı nn, Tosun çavuşun yardımıyle halinde birinci keşfi yaptı. Vak' Bu toplama havadisle vak'a· moyi buldurup ifadesini almak yedeğe alarak. nahiye mer 
süyl aynı halde oturduğunu kada,ının ıkı bacağrnı birden ilk temizliği yaptı. nın cereyanı .başka izahata ha- laı>ım, nasıl yapalım. ne doğru inivorlardı. 

ayı ilk defa görüp koşan, civar cet bırakmıyordu. Toaun çavu-1 Tandanna kumandanı cı · 

Bilrhan Cahlt 

t~i 

'ı 

(• 



MlLLlYET SALI 30 NiSAN 1929 

Ammerika ile 
Ur • 1 inci sah/fadan mabat 
,1 • işte bu daire dahilinde 1'/Jrk cumhu- j 
,/elile ınü11asebat tesls/11de o derece 

6erı gidllıniştir ki tees.~ils eden nıünase
&fı samimi tabirlle tavsif edeblllrlnı. 
U Chaınberlaln hem bu sözleri yava~ yavaş söy· 
n Yor hem de masasının UstUnde duran bir paket 
1 ~Qk "Bot;azlçi kulubU, clgaralarından bana bir 
•ne ı ta kram ediyor, sonra kendisi alıyor ve clga· 

1 •rı yakıyordu. Hariciye nazırından ıordum: 
td· Türkiye ile lnglltere arasında henüz hail· • 
llıııeınış hiç bir mes'ele varmıdır· 

~ - iki memleket arasında hiç bir mes'ele ol· 
tunu bu dakika hatırlamıyorum. 
:!f!!.liz-Rus münasebatı 
~ ~usyaya bir lnglllz ticaret hey'etl gitmiştir. 
1Y'ttın bu ziyaretinden ne netice bekliyorsunuz? 
~ Chaınberlaln bu ııuallmle alelumum lnglllz·Rus 
d Unasebatını mevzuu bahsetmek istediğimi anla· 
1
' t>edı ki: 

1 ltey'etln ziyareti ticari bir mea'eledlr. So
\~tt hUkOmetiyle siyasi mUnuebatımızı katettik 
~ku bu hUkOmet siyası munasebatı sul istimal 
llt işti. Fakat siyasi mUnasebatı katederken 

1
•rt ınunascbatımızı idame ettlreceğlmlzl soyle-

,1 ~Uk. Biz bilakis ticari milnasebatın daha aıkı 
1 tıı~ına taraftarız. Senelerdenberl Rusya ile 
1;•ıııızdakl ticaret muvazenesi kendi aleyhimize 
y1~ftk devam etmiştir. Yani biz Rusyadan, Rus
~d ın bizden satın aldığından daha fazla satın 
di 

1 ~· Sonra Ruslar için bu memlekette bol kre-
Vardı. 

~,!nıtilterenin siyaseti, tUccarınıo ı,ıne karıtma
lıtb tır. Mali ve ticari meselelerde kendilerini 
~I es bırakır. Tehlike mevcut olmadığının tayl· 
~nve mevcutsa bu tehllkenln kendilerini ticari 
il bftsebata glrlsmekten menedebllecek kadar 
~:ıuıc olup olma.dığının takdirini lnglltere tUc-

-rına bırakmıştır. 
ı 1111 ııs-lnglllz mUnaaebatından sonra ln

ı, ~·A.ınıırlkan mıınaeebatı hakkında bir 
l~~I •ormak sırası galmlfti. Bu mUnaee-

1 <la fU sual ile mavzuubaheattlm : 
l.ı londraya gelmezden eve!, dedim, Esbak 
Q~ 1Yeı ltarblye komiseri Mösyö Troçkl ile bir 
lkaı apmıştıın. Trockl bu mUlftkııtında in-

glltere ile Amerikanın er geç harbe glrlşeccklerlni 
söylenıltti. Troçklnln bu beyanatta bulunmaaı 

için bir sebep mevcut mudur? 

Amerika hakkında ne diyor? 

Soğuk kanlılıt;ı ve sUkQnetlyla maruf olan Slr 
Austen Chamberlaln in yllzllnde hafif bir lf· 

mlzaz belirdi. YUkRek bir sesle : 

-An1erika ile Ingilterenin harbe 

girişeceklerinden telaşa düşn1eyi
niz, dedi. Böyle bir harpten hah· 

setınek çılgınlıktır. 
Sonra Chamberlaln TUrkçe mukablll "Şeyhin 

fikri ne ise zikri de odur., manasına gelen bir 
lngtllz darbı meselini zikretti ve bunun mana11nı 
bir kaç defa izah ettikten sonra: 

Troçkl, dedi belki böyle bir lnglliz-Amerikan 
muharebesini cörmek ister. Fakat bu mUnaseba
tın şeklini anlayanlarca iki devlot arasında bir 
harpten bahsetmek abestir. Cazetelerde okudu
tuma göre Mister l{ellogı, bu aralık lngillz - A
merikan mUnasebalının her zamankinden ziyade 

, samımı olduğunu söylemiş. Bende bu fikirdeyim. 
Egor aramızda bir mea'~le varsa, bunu dostane 
bir şekilde hallederiz. Harp akla &'ellr tey de 
t;lldlr. 

Slr Austen Chamberlalna sormak lstedltlm 
suallerin bunlardan ibaret olduıtunu söyledlm. 
Fakat o sulh hakkında blltlln söyledlklerlnl 
bitirmemişti. 

Gayemiz sulhtan ve ~ulhun ldamesinden 
ibarettir. 

Dedi. Sulhun esaılı surette yerletmeslne de 
muvaffak olmaktayız. Sulh buglln beş sene eve
lisine nlsbetle daha esaslı olarak yerleşml,tlr. 

Hariciye nazırı uzun uzadıya sulhtan ve lngll
terenln sulh siyasetinden bahsettikten sora te
vakkuf etti. Bu, mUlllkatın hitam bulduğuna bir 
itaret idi, Ayaga kalktım. O da kalkarak beni 
kapıya kadar teşyi etti. l{apıyı açınca kartı pen
cereden lç avlu}·a kar yajlmakta olduğu görU
IUyordu. Chamberlaln havaya bakarak: 

Teessüf ederim ki dedi, Londranın havası 
size daha iyi milamele etmiyor. 

• ~ILiLYETİN EGLENCELERI 

\ tQ--....-ı.....ı-..ı-., 
ilk.il yeni bilmecemiz 

Soıa11n Hjta: 
1 

·lı 
~ 

\vajtııı .apı 1~) :\ladeni 

ı %ım1n '..! ı lhak nıdı&ı,'3) 
~ .... l~ucum '4 ÇiP;ne 2 
ı \ a, (5 
ı .... Sulgun olmaıın'6) 'ota'2) 
"Y ) •mejti ~il(ne~cn (3) 

a Dün"' '.ı Bcyı7. J) 
'ı .... ~ur . .ıı 

Oftnkil bllmecemlzln 
halledllml~ şekli 

Yukarıdan aşaıtı: 

ı J.i:arnım11.daki uzu,· '8) 
2 - Zaman r2 F:tajer (J) 
J :'\azik '~\ 
4- Geri kalın ~) Yamı (il) 

~ - Vıhfi bir hayvan '~) 
6 - Yımalı (~) 
7 - Ceni~ olmayın (8) 
8 - J.i:ıdınlann giydiAi (7) 
9 - Karadeııiı halkı <ılJ Ye

mek('>! 

yarınki 

t 
l\IA YIS 

ıı~=,,.._,,-.! çarşamba 
akşamı 

ELIZABE 
BERGER 

ve 

KONRAT 
Vı\YT 

FLORAN 
SALI 

K EMANcl 

filn1inde \..., I{,,. hikiye (~) 

( f ---1!"!11~--· =========:: ·~~ıumıı hır ~ühreti ihraz etml~ olan ASFALT filmi, • 1 
lıiiyt,k >ınema mllvaflakiyetleri sibiksıııin hirınclsi BKEl,ANRAJ BA()\·L 

\ S .F A L T fiıni, 

f;r ST \ \ FROJ .İH Ye BETTY AMA 'in ---------
muazzam tem;illeri 

S FA L T fihni 

\t A .1 )İ°Kzdcki lsrşimb: ~:şMnA sibi'N- D A 
irae ulun.ac-aktır. 

• 
FLIDA 

.A. 'ukaı :\ vukat 

EBÜL'C Lı\ ve \TECATİ 
Beri er 'azılıan clcrnı t:alatada 

,Sig•ırtJ 1 lanı. nda 4 ünce ~atta 

1 2 nuıneroya nakletmi~tir. ·relcfon: 
lleyoP;lu 1810 

Uşşak Terakkii Ziraat Türk anonim şirketinden: 
l'~~ak Terakki! Ziraat Tllrk anonim şirketinin 4 Haziran Q2Q Cl•ihindc L'şşakıa Şirket 

merkezinde saat onda vukublllacak ale!Ade hi<sedaran hey'etl umumiye i~timaıra ait ruzname! 
muzakeraı: 

BllAnçnnun ve \1ecll;;i idare ve murak!pler rapcırunl!n kıraat ve tasdiki ve meclisi 
idarenin lhrası, 

l - Şirket esas nıuka velenamesln!n muaddel dokuzuncu maddesi mucidince meclisi idare
nin yeniden intihabı. 

3 - l tı'..!<ı senesi için iki murakıp lntihablyle licreterinln tayini, 
4 - Sermaye şirketin tenkisi hakkında fevkalılde hey'etl umumiyeden karar vcrıhıp 

kespedlnceyc kadar mevcut 'crmaye !le lktHaya karar itası. 
Hamiş· 

1 ley'cti umumiye müzakerntına iştiak edecek hissedarının hamil 
veya bunlara mutasıırrıl olduklarını müsbet vesaik yevmi içcimadan 
merkezine tevdi etmeleri lazımdır. 

oldukları hisse senedatını 

on giın evvel l}'İ'iak Şirket 

Bu hllsusta c. as mukavelenamenln zirde munderlç 21 inci maddesi ahkamı caridir. 
2 r inci madde. 

Ticaret kanununda ml!sarrıh olan ahval müstesna olmak i.ızere hey'eti umumiye vekaleten 
,·eya esaleten laakal altıyliz hisseye mıılik hbsedarandan mürekkep olacaktır. Altıylizden dlln 
hisseye malik olıın iki veya daha ziyade hissedar birlc~erek bir vekil !!;Önderebilir 

1 Jey'eti umllmiyede gerek asaleten Ye gerek Yekalctcn hazır hulu nacak her hls,edarın beher 
altıyuz hisseye mukabil bir reyi olacak ve fakat hamil olduğll hisseler adedi her kaç olur,a 
olsun hir hi•~edarın on reyden fazla teyi olmay11cııktır. 

* * * -
Uşşak Terakkii ziraat Türk Anonim 

-1- Haziran 1929 tarihinde U:ışııkta Şirket merkezinde saat ondörıte 
lı\de hey'eri l mumiye içtimaına dair ruznamei müzakerat: 

l - ~irkeı sermııyesinin nısfına tenkisi hakklnda esas mukavelenaınenin 
sinin ıadill, 

Teklif olunan lıe~incl mııddenin ~ekli muaddeli berveçht atidlr. 

be~inci madde-

Şirketin beheri iki~er liralık hisse senetlerinden cvelce ,'koda ~irkeıine alı olup kefaleti 
hasehiyle Türkiye Sanayi ve \Taadin Bankasınca devren alınınıı olan imtiyazlı ve mnnkkaı 
hi~se ,enetlerlnden şimdiye kadar tediye ve itfa edllmls iki a ,sitten mütebaki dört ıak,itc aiı 
miktar mıısıesna olmak lizre dijtcr hisse senl'tkrinin kıy•,ctlcri nısfına tenzil \'C ,crmavel 
şirket 68S 4.16- lirııy~ tenkis olllnmu~tıır. l lcy'eıi unnımiyenin işhu scrmayq·i tezyide 
saldhiyeıi rnrdır. Ttirkiye sanayi ve maadin bankasının Skndan denen a1m~ oldııitıı mczkılr 
lmtipzlı \ c muvakkat hisse >en etleri ~koda mı.csse>lSİlc aktedilmi~ olan T. EYel J .341 ıarhll 
mukaYelcna'lırdckı :ıhkA n ve şeraiti mahsu,aya tabı ılLp buna tL \'fikan nihayet dört ,wcdc 
mübayaa \'C itfıı olunacaktır. l~bıı mu,·akkat his-e s~n«tlerirden itfa oıuııan hi»cler verine 
o mıktarda daimi hbsc scııı:datı ihraı; olunarak lıey'.ti umumiye mı.,ııcchcst le mıız·ıyedı: 
.·llretiyle ,atılacaktır. ~irketin ıhra1- eylenceğı his,e tnldatıııın numuneleri J...,l,klihra,· licdi
ta_sdlk iktisat nkillcıhıe: tevdi oll!nacakıır. Şirketin ımies;i<lcri olan elll zata alı olın k ve her 
birisine üçeryli~ hisse verilmek ve şirketin :a,tiki tarihinden itibaren i!K yedi sene zıırfında 
nama nıııhıırrcr olup 11hırn 'atılmamak artıyle mukaddema ihraç cılilm!ı ılan Ol'hcş l•in 
hi:se otuıbine lbldjt olllnmu~ \'e lhra, olunan onbc~ bin hke folırıka"ın te,bı 'e ır ~e kulu 
emrinde muavenet! leYkalade.,ı mesbuk olaı• >anayı ve nıaadi., ba~ka,ına ta s,, edil~ , ir. 

1 lami;· 
1 Iey'et! Lınumive müzake•At na l;t' ak edecek hs<ed~rnnın hKm!I oldukia•ı hi , ,cned·••ır• 

ve ya hunlara mllta<arrıf okiııklıırını nıiisbet Yesııikı yevmi i timadan on gıın e\'e) l ş ı.· 
şirket merkezine te\di eylemeleri lı!zınıdır. 

l~bu ! ley eti ıımum!ycdc ~ı 1'et esa,; mııkavelcnaıııe<inin be nci nıaddc,hin tadili tekli' 
edilcli~lnden bir hbs~yc malik oi.ın hi.,;cdara'! dahi içtimada bı z:ıı Ycyıı bih·ekdıe rn erıri 
istimal edelıilcctklcrdir 

1 
EnıniJet san~ı~ı eınlat ınozaJe~esi 

\arııı ak~ilmdan itibaren 

1 

ISfAi\"llUL BORSASI 
lST!'{RAZLAR 

Isııtruı ddılll 1 3 
Düyunu muvıbbtde 201 
lkramlyell demJr yolu 8 

SENETLF.H. 
1, bankası 

ı ·· Anadolu demır yola 23 
1. Tranvay. S. •4 
1. U. S. Şirketi 
1. Su Şirketi 41 
T. TütUo A. !, 10 
1. De«trıneo Ş. 
Ş. Deftrıneo Ş. 7 
A. Çimento Ş. 33 
1. Telefon S 29 
S M. Ecu Ş. 4 
Ş. Hıyrtve 18 

TAHViLAT 
Aoadolo J 1 T. o y 2 T. . s T. 
Tuntl şirketi 

1".letttıü şirketi 
Rıhtım ŞlrtetJ 

H. Paşa liman ıırtetl 

ÇEl:LER 
Londrı 9!lO 
Newyort 0.49 
Paıt.a it 
Attnı 87 
("e.neYre t 
Roma • Btlltrq t4 
Amsterdaa 1 
Brübıl ş 

Solya 67 
Praı •• 
Berlia 1 

\'iyıoı 3 

;soo 
.o 
00 

20 
40 
51' 

ıs.oo 

00 
11) 

,')Q,l)f) 

20 

·~ 
00 

•5 
50 

.16 
lJ!§ 
.4() 

4,18,50 
4.18,50 

17 ~~ 

75,00 
OG,25 
~S.:JO 

81.00 
54,00 
114,flO 
;ı7.50 

fl,71 
sı.u 

78,00 
47,SO 

06,50 

4U5 

lstanbul Hayvan Borsası 
2s,4, ı ııaıı Diri satıflar 

Cinsi Adet .. !%\0 fiyatı 
&Sgar 

Kıvırcık 

Oap;lıç 451 42 ~~ 

Karıman 

Kııravıka 

Kuzu 1758 .w ~o 

Keçi 
Sığır 42~ \!~ 3.'i 
1 lana 1 20 20 
'.\landı 20 17 ':,!S 

Istanbul ikinci Ticaret mah
kemesinden: Mıiflis İlya Lcvı c

kndıyc nit olup Perşembe Paurın-

ı Ticaret Hanının 16 num rosun~ 

:!• mevcut kadeh, lamba, talıa' eibi 
emval ve eşyayi ztlccacİjc .ın 19 J 

sencsı 'Mayısının 13 ilncu Pazarte ~ı 

günü ve ikmal edilemedcgi tak•i d• 

n•Üteakıp gün erde saat on altıdan 

i•ibaren bilmüzayede fruht edikce

ginden talip olanların yevm ve v-~ktı 

ve mahalli mczkUr<la masa hcy•etine 

n1üracıJ.at eylemeleri lüzumu ita!'." o-

Kat'i karar ilani orER! SIN~N!SINDA Müzayede bedel! kıymeti ikraz N. \krhıınatın cins ye nev'ile 

210 2.l8 
mc\ ki \'C mii~ıemilAıı Borciıınuni~m. 

Utı>! I Anadolııhi;arında .hazına 
snJ..J~ında eski 100 v~ yeni 
2h 28 X lı kırk altı ar~ın 

ar,a ıizerine mebni ahşap 

iki kattan ibaret üç oda 
bir sofa ve yilz elli dllrı 
ar~tn bahçeyi ha\ i nıuka· 

ddeıııa iki hane elyevm biri 
miinhcdim 'e diğeri na tft· .\lüııiir 
nıanı bir hanenin tRmamı lieylcr 

RalAda cin• 'e nevile ıne\'ki Ye ımiştemılAtı yazılı natamam bir 
,;shilhanenln tamamı iki vuz nn llr:ı hedelılc mü~ıerisi üZt·rinde olup 
bedel! mezkılr kiynıeıi mtıhammcııe'i olan iki yiız otuz seklz lira~·ı 

;ı;eçtği takdirde 1 J \layı> 921J tarihine mllsadlf Cumute.si l!;İinii 

sııat on alnd11 kıtı kararı ıın çekilmesi mukarrer bıılundugundan 

talip olanların mezkur guııde saat on altıyıı hd4r Sandık ldar,·slnde 
hazır bulunmaları lüzumu ilAn olunur. 

FLIOA sinek, sivri

sinek, tahta kurusu, 

ıJİre, güve ve hütün 

ıaşaratı yun1utalarile 

kat'iven inıha ve ifna 

cder:Leke yapn1az te

siri kat'i ve kokusu 
sıhhi ve latifdir. FİL
DA haşaratı öldüren 

hiitün mayiat arasında 
birincili~i kazanmıı;; ve 
Fransa haricive neza

reti ve Türkive şehhcn
<lerliğince re~nıen tas

dik edilıniştir. San'at 

ve rel<ahet aleıninde 

dahi en yüksek ınevkii 
şahadetnanıelerle ih

raz etnıiştir. ~~ünkü 
yarı y~~·Y~ daha_ u<:_uz 
ve tesırı yuzde yuzdur. 

Şişesi öO, tenekesi 71\ ve 
pon1pası 75 kur:!ştur • 
Markasına dikkat. Ha

san Ecza deoosu . 

iki me~hudr 'e maruf cihan ar'1>ti 

JOHH 8'8BIMOR ve KONUT flYT ın 
t<m•il cıııklcri şah e.or 

SERSERi ~AIR 
:\ lunıam dram pek ınuhte"em film 

~\ync:ı 2 kıs11nlık komedi, ,-ar\·etc ve salrt: . . ~ 

l .. oca ,-c nun1crolu me\·kilcrin evelden 
tedariki rica olunur. 

--------------

Milliyet Matbaası -- --;; Son sistem nefis ve muhtelli ii -- --55 renkli basan makinelerle 55 -- .. -· .. 
§§ mücehhezdir. EE -- ·-SE Bilumum ticari defterler her nevi SE 
§~ evrakı nıatbua, kitap fatura ve ilanlar E§ -· :: 
§~ ucuz ve güzel tab olunur. Ticari def- §~ ---- --:: terlerimiz hazır ve satıhkttr. :: .. .. --------------•• ------------------------------

Hariçten nlar ğımız slpıırtşlert itina ile ihzar 
ve mahıılllne irsal ederiz. 

Tab işlerile de memlekete hizmet 
Yegane emelimizdir 

Telefon: lsıanbul 3911 • 2 • 3 

----.. ------------•• ------------------------------

' .. 



A. Nümune hastaha
nesi ser tababetinden 
Haıtahanenın 1 Haziran 929 tari· 

1' 'lden 31 Mayıs 930 tarihine kadar 
ır senelik ihtiyacı olan Halep Ya

i,I, eker ve sabun pırinç. ve bilu· 
mum kuru ve yaş ıeb•elen ve ek
n;ek, süt ve yoğurt ve gaz, benzin •e 
•akomyağı ve sairesı tanzim edilen 
ı:."unakasa kaimeleri mucibince 22 
'iı.an 929 tarihinden 11 Mayıs 9291 
tarıhine müsadif Cumartesi gününe 
bdar ayrı ayri alenı munakasaya 
ve et ile kok kömilril ayn ayrı ola
a - ka~alı zarf usulile munakasaya 

vaz edUdiginden talip olanlar şerai
tini ö"rcnmck üzere her gün has-• . . tane id:ıre memuru ve mutemtlığıne 
ve ıhalesi içinde 11 Mayıs 929 Cu· 
ma rtcsı gllnil saat ikide teminatla
rilc bırliktc hastanede mutqeklril 
komııyona muracaatları • 

1 TlYATRO 
VE SiNEMALAR 

Jvaşit Bey temsilleri 
.'ehzacbbaşı '.'vtillet tiyatrosunda 
akşam ;\luzikacılır müsameresi 
ıin kızı, rti<ıler müsabakası. 

d;ı~<, kanto, ur;ete. 

il An 
'1488 takım kışlık elbise ve 7000 

urmı serpuşu ve 7000 çift do· 
kapalı u.rf ı:,ulile imal edile-

ek•t' mıinakasa 14·5-929 stlı günü 
14 ıc lstanb !da Gedikpaşada 

11"1la lma!Aıhanesinde icra edl
·kıir. Şartname lma!Aıhancde tevzi 

•lunur teklifnamenin tarzı im!A5ı 

şartnamede münderlçtlr. 

Çitli Maden Suyu 
llavı<ı fUıiyesi ve terkibau !dm· 

ye,ivcsi cümlece mllsellem olan 
meşhu: (Çiıll Maden Suyu)nun me
nafü ve işletme hakkı olbaptaki f&n· 
namesi veçhile ve beş sene m!lddet
le m!izavedeye çıkanlmışur. 

Tıkarrur eden bedel haddi !Ayık 
ır 0rülurse Buna encumcııl daimiruıce 
28 \layıs 929 tarihine müsıdif Salı 
ıı;tirü saat 16 da ihalesi ~apılacaktır. 
1\1.izaycdcye iştirak edecekler bedeli 
mu1.ayedenin •t,7.5 nl petinde temi
n • muvakkate ita edereklerdlı. Ta
lip olanlann ~rtname i görmek ve 
pey vaz etmek üzre Bursa Encümen 
kalemine murıcaat eylemeleri ılln 

ole ur 

ILA 
l:cmlı1: lazasırun Küçük Kumla 

i!' elesinde z.,bıt ve müsadere oluna
rak muzayede ·e çıkınlan 1229 kan
;.ır komllrtin l:ıcher kilosu 71 para 
l'IC) altına alındığından 5/5;929 ta· 
rihımle ihale edilmek üzre müdded 
milzayede ş~raiti sabıkı dairesinde 
bir hafta ıamdiı edilmışıir. Taliplerin 
mezkilr kv..a orman idaresine müra· 
caatlan iltn olnnur. 

Samsun belediye riya
setinden: 

: a tesisatı taU şebekesi için !U
zumu olan malzeme 929 Mayısının 

on bc~ci Çarşamba günü wıt 15 
de pazarlık 111teıile mübıyaa edile· 
cektir. hlezemcyi erınel: isteyen
lerin teminatlarını hamllen miadı 

muıyyende Samsun Beledlyesinde 
huır bulunnıalın ı!An olunur. 

lıtanbul ikinci Ticaret mah-
kemesinden: Marpuççularda A

ca Hamam caddesınde 4 numeroda 
rdavatçılıkla muıtagil iken 13/4/ 
9 tarihinde iflilsma hükmolunmuş 

elan Avram Penm Ye Ovadya LeYi 

kolektif ıirketinin hususatı iflasiyc
nin rüyet Ye tesviyesi zıınrunda a
rcn awkat Yako Saol efendi csa· 
ten ıendik tayin kılınmış oldukla
ından müflis merkum zimmetinde 
lacağı olanlarm kaıiunruunei ticare 
n 199 ve 200 üncü maddeleri muci
;ncc tahkikiduyun için tarihi ilan
n itibaren yirmi bet gün .ıarfında 
.nedatmı mahkeme katibine te&.liın 
ylcmeleri ve müddeti ınezkfıre hi
mından sonra iıç gllnJe yani 26, 

7 28, Mayıs 1929 tarihine miısadif 
r, Piizarteııi, Salı gllnlerinde i

kı ~i mahkemci Ticaretin iflas mu
L.Jetatına mahsus odasına gelerek. 
"ndı"k e•endiler m~vacehcıindc ala
akların ispat ve bydu !aatik ettir 

r,-eleri ve müddeti mezkilrede ispatı 
"cut edemiyen alacaklılar hakkın
' kanunu mezkQrun 210 uncu mad

lesine tevfikan maamele olunacağı 
ilan olunur. 

Mahkemei Aaüye Birinci Ti
caret dairesinden: Mahkemece mu 
kaddcma il1nı iflbrna karar veril
.,,;, olan Şebcrt Metal kompanyası-

le §Üreka Şebcrt ve kon efendilerin 
· mel:ltı iflasiyeslnin Onyon au-

r tile tedviri karargir olduğundan 

"1yön ıendiklcrf intihap edilmek Uz 
r• esh:ıbr mat!· .!)!;.,un 8 Mayıs 929 
tarlhirc müsa~ f Çarşamba gllnO. sa-

t ondörtten on altıya kadar masa 
'eti ~ .mi,i.ı:.:oaa.ı; eyJ=leri llAn 

o 

\ili Ll~l:t' AL\ .o 

Devlel ~emir JOlları re limanları umnnı1 idaresindem: 
idarem.ize lüzumu olan font bonı w teferruatı mUDakasuı 8/6/929 

Oımırtesl gllııll saat (16) da Ankarada, malzeme dalrcslnde icra edilecelctlr. 
Mönalu.sayı iştirak cdeceklenn ıekl!f mcknıplannı ve (1350) Türl< liralılı: 

teminatı muvaklcatclennt yevm.I mezkQrda sut ı 5,30 a kadar umumi idare 
yazı ışleıi mildlirlflğüne vermeleri ltzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 
(500) kuruş mukabilinde Ankarıda malzeme dalre!lnden, Haydarpaşıda 
mubayuı komisyonundan tedarik edebilirler 

EMılK VE EYTAM BANKASI 
Türk Anonim Şirketi 

Sermayesi: 20. 000.000 Türk lirası 

Merkezi ANKARA 
Şubeleri : ISTANBUL ve IZMiR 

Mevcut ve inşa edilecek BiNALAR üzerine 
uzun ve kısa vadeli ikrazat yapar. 

Mevduata ve aile tasarruf sandığına en 
müsait faiz verir. 

Bll'amum Banka muamelatı 
lstanbul 'ubesl : Bahçe kapı Telefon lst. 3972 

...................................... 
Devlet demiryolları ve liman-

ları umumi idaresinden: 

İdaremize !uzumu olan çam delm>e, kala ve tahtaların 
sw 8-V-29 Çarşamba günU saat 16 da Ankararda Bolu 

malzeme dairesinde icra edilecektir. 

münaka· 

palasda 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mrktuplarını ve 450 liralık 
teminatı muvakkatelerlnl yevmi mezkOrda saat 15,30 a kadar umumt 

idare yazı işleri mlidürlüğüne vermeleri llzımdır. T allpler münakasa 

şartnamelerini 1!50 kuruş mukabilinde Ankarada malzeme dairesi n· 

den Haydarpaşada mubayaat komisyonundan tedarik edeblllrler. 

Hey'eti umumiyeyi içtimaa davet ilam 
Maden kömürü işleri Türk Anonim şlrked hlssedırlannı: 

Şirkedmlzln 1928 enesine ait aleltde hey'ed umumiye içtimaı lıu:lrarun 
ikinci Pazar ~nü saıı 15 te Ankırada TUrldye 1o Bınkuı blnuıııda akt 
edilecektir. 

Ruzname! mllzıkerıt: 

1- 1928 S•n•si muameltuna alt Meclbl ldare ve mtirakıpler raporlarının 
kıraati 

2- 1928 senesi mevcudat defteri ve bilanço ve ktr ve zarar besıpla
nnın tudiktle ıı:ecllsl idarenin ibrası ve temettüttıı ıured tevzii: 

3- Meclisi idare uasındlD esas nizamnameye tevfikan mi!ddetl hitam 
bulu!ınn yerine Aza intihabı: 

4 - 1929 ••nesi müraklplerlnln tayini va flcretlerlnln tcspld; 
Hususlınndın ibarettir. 

Ticaret kanuna ve e!ls nlzamnamemlz hllktimlerlne tCT!ikan işbu lçtlm11 
iştiralc hakkını haiz bulunan muhterem hissedırlann içtima tarihine takaddüm 
eden 15 gUıı :zarfınd~ Anltarada Türkiye İş Banlı:uı Umumi Ktdpllğlne 
müracaatla asaleten ve veklleten hamil bulunduklın hisse senetlerini tevdi 
eyleyerek mukabilinde duhuliye verekalan alınılan husıau rica ve ilin ve 

halı:.kı reyi haiz hiss darları talep vukcundı 1928 senesine alt mevcudat defteri 
ve bilanço ile ktr ve 1.ar11 he•abtnın birer suretlerinin verileceği beyan 
olunur, Efendim. 

Hey'eti umumiyeyi içtimaa davet ilanı 
Kozlu kömil.r ~!eri Türk Anonim Şirked hissedarlanna; 
Şirlı:ctimizin 1928 senesin• ait alelide Hey'cti umum.iye içtimai buirarun 

ikinci pazar günü ıaat 17 de Ankırıda Türkiye iş Bankası binasında akt
edilecettir. 

Ruzname! mil7.akerat: 
1 1928 senesi moamelltına alt meclisi idare ve miiralcıp raporlannın 

lcıraati; 

sı- 1928 senesi mevcudat dcfıed ve blltnço ve kAr ve zarar hesaplı· 
nnın tasdikile meclisi idarenin ibrası; 

3 Meclisi idare ızasınchn esaı ulzamnamcye tevfikan mUdded hitam 
bntantarm yerine iZi intihabı; 

4 - Meclisi idare uatannın hakkı huznrlanrun tcspld; 
5 - 1929 senesi muraklp\erlnln tayini Ue ticreı\erinln tespiti buıusla

nndan ibarettir 
Ticaret kanunu n ., .. nizamn•meml• hükümlerine tevfikan işbu içtlmaa 

iştirak hakkını balz bulunan muhterem hissedarların içtima tarihine takaddüm 
eden on beş giln zarfında Ankarada Tiirkiyr iş Bankası Umumi KAtipliğlne 
müracaatla asaleten ve vcktletcn hamil bulunduk!ın hisse senetlerini ıevdl 
eyleyerek mukabilinde duhuliye var kaları al.malan hususu rica ve 111n ve 
hakkı reyi balz lıi.sJcdarlara talep vulruunda 1928 senesine ait mevcudat 
defteri ve bilanço ile ktr ,.e zarar hesabının birer suretlcrinln verileceği 

bevan olunur, Efendim. 

~ınniJel ~an~ııı Mü~ürlülün~en: 

1

' .Meşhur 1 
' 

KONTİ1 ETAL 

Yazı Makinesi 
Beynelmilel rakkam!annı havi 

olup Türk ve LArın hunıfadan 
yuı makinelerinin en miikcm
metıdlr. 

Nuva Bronsoviga 

Beynelmilel rUkaınlı en iyi 

hisap makine<i olup m~ıcatdlı 
bankalar " m · • müessisel.r 
tarafınnan . lar.' '\.tadır. 

Gayet " olduğu için 
kat'iyen bozul TJaz. 

TORKIY~: C\'\IHCR!YIITI 
YEGANE DEPOSU 

A. Hornşııyn Kumpanyası 
Beyoğlu tekke caddesi 

583 numara 

Türkçe hunıfıılı Kontinenıal 
yazı makinelerinin yeni Uıin 

alfabemize göre dcğişdrllmcsini 

deruhte ederiz. 
.. iliıii .. - .. ~---..... 

Piyınko müdüriyetinden: 
ı S0.000 t.ne evlenme vak'ısına 

ait (bülleten) tabettirileceğlnden tab'ı 
talip olacaklann pey akçeleriylc bit-

likte Si Mıyı• 929 Perfembe gllnü 
uıt onbeşte Piyango mUdUrlUP;fiııde 
müteşekkil mllbayut komisyonuna 

mflracaatlan ılAn olunur. 

Öksürük, nezle, 
boğaz aorııarı 

ya brenşıtın husullna 
mani oım~k te 

tedavi etmek için 

·VALDA 
PASTiLLERi 

kullanınıı 
BOtDn eiiiiiC ve ccı• 

depolarında 
aaıılır. 

VALDA 
lıınlol tlflJH katalır 
derunünde talepedlnlı 

Doktor A. KUTIYEL 
Elektirik lllkineleriyle belsoğuk

fuğu, idrar darlığı, proltat, adeıniik· 
tidar '' bel gewf9ktiği, citt ile fiıım-
11lyl aArısıı tedavi eder • Karakllyde 
BOrekcl fınııı sırasında I• 34 . 

lJU (.: 
Hambıırg, Brem, Anvers, 
İstanbul ve BaJıri Siyah ara 
sında azimet vb avdet munta 

1am posta~ı: Hambnrg, llrem, 
Stetin, Anvers ve Hoterdam. 
dan limanımıza muvaseleti 

lıeklenen vaporlar ; 
Gıllleı • 30 nisana doğru 
Gotenof • 2 M a ylsı • 
Faterlınd • 4 • • 
Sanıa llikı " 7 • " --Bur gaz , V ımı, Köstence , Kal11 

ve lbrıll için limanımızdan 
hareket edecek vapurlar: 

Noptıı vıporu 17Mıyisıa tahmilde 

Hambm ı. Brem, Anvers, Roterdam 
ve Dançlg için yalandı limanımız-

dan hareket edecek vapurlar: 

Marmara • limanımızda ~ 

Gılllea • 30/4-3/5 tabmllde 
Gotenof • 2·4 Mayısta • 
jupiter • 3-4 • • 

Mehmet Hikmet Beyin 13504 ikraz numaralı deyn senedi muci- Fazla tafsilat için Galatada 

blnce Emniyet Sandığından istikraz eylediJti meb!Ağ mukabilinde Ovakimyan ilanında kAin 
Sandık namına merhun bulunan Çengel köyünde mükaddema l\le- umumi acenteliğine müracaat 

zarlık elyevm de Bakırobaşı sokağında eski 19 yeni IS numaralı Telefon : Reyo~lu 641-647 
ye 78 arşın arsa üzerine mebni ahşap üç kıttan ibaret beş oda., llıııiııiİliıiııiııiııııiıııı•iııilllİil•••121 u 

Bartınlüks ve sürat postasi 
iki sofa, bir mutfak, bir kuyu, 52 arşın bakçe ve müştemel!tı saireyl 

Elektrikle mücehh~z muntazam 
havi bahçeli bir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun verll-

kamaralan ve güverte yolcularına 
memesinden dolayı satılığa çıkarılarak 230 lira bedel Ue müşterisi 

mahsus müfcrralı Aydın namına katl kararı çek.ilmiş iken bu kerre yüzde on zam ile başka mahalleri haiz 
bir müşteri çikarak müzayede badellni 1!53 liraya lb!Ag eylemiş b ·· ·· 

vapuruearşam agunu 
olması cilıetile mezkör hanenin 4-5-929 tarihine müsadlf önümüz- 1 mayıs ,, saat 

deki Cumartesi gilnil tekrar son müzayedesinin icrası ve muam- 22 de Sirkecıden hareketle 
leesinln ikmali mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkOr (Erep;lı, Zonpıldak, Barun, A mas-
günde nihayet saat on altıye kadar Sandık idaresinde hazır bulun- ra, Kuruca Şile, Cide) iskelelerine 
malan lüzumil il!n olunur. azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsillt için Eminöniı 

Rıhum han 2 numaraya mlıracaat 
Telefon: 2684 

latanbul Ticaret Müdüriye

SADIK ZADE BİRADER
LER VAPURLARI 
KARA DEl\IZ 

MUr\ T AZAM V F, LÜKS 
POST' 

SaKarya 

r~:;~sÇarşamba 
günıi ahamı Sirkeci rıhtı
mınrlan 1ı:'lreketl" ( Zongul
dak. lııeholıı, Sinop,Sam~mı, 
Ordu, KirP~nn, Trabzon, 
Sıırmena ve Hize '.skelelerine 
azimet ,-e avdet edecektir. 

Tafsi!At ıçin Sirkecide Mes.. 
adet ha111 altında acentalı
ğına m11raraat . Telt'fon: 
r~ıanmbtıl 2134 -
1 

. 
' YELKENCi 
1 VAPt:HLAHl 

1 
KARA DENiZ LUKS VE 

Sl'RA T POST ASI 

SAMSON 

ı ~.';. Çarşamba 
günil akşamı Sirkeci rıhtımın· 

dan hareketle doğru (Zonı;ul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 

Glreson, Trabzona Surmene 

ve Rızeye gidecektir. 

TafsUfit için Sirkecide yelken

ci hanında kAin acentasıııamü

racaat TeL İstanbul 1515 

• 

~ey rı ı t aı n 
........... 111111!11 ..... 

Merkez Accnıısı; Galata köprü 
başında . Beyoğlu 2362 Şube 

accnteıı: Mahmudiye Hanı ıltıtda 
Isıanbul 2740 

ı J' a 1 k sır' ı I posta ıı 
(Marmara) vapuru 30 Nisan 

Salı ı 7 de Sirkeci rıhomından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, A yvalıga gidecek ve 
dönüşte mezkOr iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınma7. 

T ra~zon ikinci pastası 
(ANKARA) vapuru 2 Mayı 

perşembe akşamı Galata nho

mından hareketle Zongu'dık 

İnebolu Sinop Samsun Ünye, 
Fatsa Ordu, Gireson. Trabzon 

Rizeye gidecek ve Of, Trab
zon, Polathane, Gireson Ordu, 

atsa, Samsun, Sinop lneboluya 

uıtravarak gelecekcır. 

Fabrika ve Depoya 
elverı,n deniz kena
rında klrahk bina 

Türkiye seyrisefain idaresine 

alt Azapkapıda Deniz kenarında 

fabrika ve depoya elverişli 

kagir bina bahçeslle ber~bcr 

üç sene müddetle kiraya veri

lecektir. Müzayedesi 11 mayıs 

929 tarihinde yapılacağından 

isteyenlerin o gün saat 16 da 

levazım mlldürlüğüne müra

cnatla·ı. 

liuyük Ada iskde>indc ı, 

3, 5, 6, 7, 8, 9, l I numaralı 

dükkA.nlar bir yahut iıçer sene 

müddetle kiraya verilecekler-

dir. Müzayedeler 8/l\layıs /929 

Çarşamba günü yapılacağından 

isteyenlerin o gün saat 14 te 

levazım Müdürlüğüne müraca

atları . 

l 

Bartın lüks ve sürat poatası 
Elektrikle mücehhez muntazam 

kamaraları ve güverte yolcularına 

mahsus .müfe_rrah Tu·· rkı" ye 
mahallen haız 

vapuru Salı giinü 
30 nisan sa3t 

22 de Sirkeciden hareketle 
(Ereğli, zonguldak, Hartın, Amas
ra, Kuruca Şile. Cide) iskelelerine 

a• met ve avdet edecektir. 
Fazla tafsi!At için Eminönü 

Rıhtım han 2 numaraya müracaat 
'telefon · 2684 

İLAN Senelerdenberl meşhur olan, ve nefase:lyl~ her kesi memnun 
bırakan üzüm ve halis .ı;,nasood.tn mıımul 

Fevkalade MÜRFETE RAKISI 
tinden: Kayıkçı ve Mavnacılar Ankarada Salfilıattin Refik 
cemiyetinin idare hey' eti intiha- bey fabrikası için onbeş ustama 
bı 1/5/929 Çarşamba günü Ga- rangoza ve oymacı ustasına ih-

tekrar imal edilmeye başlanmı$1ır. Deposu: Galata Top~ulıır !atada rıhtım caddesinde C. H. tiyaç vardır. Arzu edenler Ga-
caddeslnde 0 228. Teklon: Heyrı~liı lH8· 'F. sı nahiye merkezinde icra ve !atada Havra so!rngmda Cemi-

~>-C~ı(><)ıôıı~>ı.':~)()<)ıo(~>$=Q'O~C-:~X~:<:~I saat 13 ten 16 ya kadar intiha- Iiye La~ıf Hanında inezkur şu-, 
"" r bın devam edeceği ilan olunur. besine müracaailiırı. 

İttihadıMilli 
Türk sigorta şirketi 

arik ve hayat üzerine sigorta muamelesirl 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada On, 
A<'ııu >i ulmınnıayaıı ..tılr1"ı·ıle : ,., ·.ı. .ı 

~ Telefoıı : Beyoğıu - 2003 ..ııll 

TÜRKİYE İŞ BANKASI MECLİSİ iDAR 
RİYASETİNDEN: 

12 Mayıs 929 tarihine milsadlf Pazar günü saat ı :ı ve t 6 
lçtlmaa davet edilen bankamız hissedaran ale!Ade ve fevka!A 
hey'etl umumiye~! ruznameler! berveçhl atldlr: 

Aleldde içtima ruznamesi 
1 l\leclisl idare ve mürakıp raporlarının kıraatL 
2 928 senesi pilançosunun tetkik ve tasdild 

3 Mıirakıplerin tayini ve ücretlerinin tesblti. 

Fevkalade içitma ruznaıneei 
1 - yüz bin adet beheri on lira klymeti itlbariyeslnde balllUI 

ait hisse senedi ihracı suretlle sermayenin beş milyon liraya JbLI 

2 - keyfiyetin tahakkuku için lazımgelen muamelenin ifası 
ezcümle: 

A - hakkı ruçhanın sureti istlmalinln tayini 

B - nizamnamede bu bapta lazım gelen tadilaon lcraı;ı 1 
meclisi idareye salAhlyet itası. , lahAl.li içtima Himaye! eda! çoCl1 
sarayı salonu 

O velet demiryolları ve limall 

lar Umumi idaresinden: 

idaremize IOzumu olan asetilen lambaları münakasası 3-6 gı 
Pazartesi günü saat (15) de Ankarada Bolu palasta malzeme dair 
sinde icra edilecektir. 

Münakasaya iştirak edenlerin tekli! mektuplarını ve (450) lir 
teminatı muvakkatelerlni yevmi mezkörde saat ( 14,30 ) a ka 
Umumi idare yazı işleri müdürlüğune vermeleri !Azımdır. 

Talipler milnakasa şartnamelerini (250) kuruş mukabilinde An 
rada malzeme dairesi muhasebesinden Haydarpaşada mubayıat ~o 
misyonundan tedarik edebilirler. 

Karacabey Harası müdür 

lüğünden 
, Hara hayvanatından 2000 baş kuzu parça parça olarak a 

1 
müzayede suretiyle satılacağından talip olanların ihale günü ol•~ 
mayıs 1929 tarihine müsadif çarşanba günü saat onbeşde JıJ 
idaresine müracaatları il!n olunur. 
~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~--~ 
Deniz santı alma komisyonunda~· 

3,000 kilo sabun 
MUnakısal aleniye ile ihale tarihi 30, 4, 929 Salı günll saat 14 te. -~ 

Deniz levwm Anban lhdyıcı için lüzumu olan bı!Ach muharrer 5" .. 
lcllo sabun münakasaya konmuştur. f 

Şannameslnl görınek isteyenlerin her gün itaya talip olanlann dl ~ 
karda yszılı gün ve saatta K111mpaşach satın alma komisyonuna muıc& 

İstanbul Vilayetinden: 
928 senesi yol mükellefiyednl bedenen lfı edecek olanlar meclisi ıılll~ 

vlltyeıçe mevsimi inşaat olan Nisan ve Mayıa aylannda Beykoz KanhcJ ·(/ 
~&atında çalışıınlıcaknr. Bunların mensup olduldan mahalleleri ftıbl~; 
lstanbul cihetinde Hocıpqa, Küçükpuar, Çarş~ Kumkap~ Fatih, feO~ 
Şehremln~ Kocamustapqa ve Beyoğlu cihednde Gılaıa, Kulekapı, oıJ• ~ 
11rıy, Feriköy, Kaaımpaşa, Hasköy, B~lktaş, Arnıvuıköy, Emlrgııt 
Üsküdar cihetinde; elİ 

Üsküdar, Seltmsız, Kadıköy, Kanlıca ldarei hususiye tahsil şube! ~ 
Mayıs lptldasını kadar mil.racaıtlı alacaldan v.,ıka üzerine maballl ın:;;
gltmelerl ve mahalli mezkOrda yol mllbendl•llğl nezdinde lıpıtı 
etmeleıi ltzımdır. "J 

Amele mükellefe mahalli inşaatta tedarik olunacalı: çadırlarda b•Y"'~ 
edcceklerdlr. Sevk ve on gilnlllk iaşeleri mısraflan k1mllen kendilerlo• Ji v 
Mahalli inşaattı lspıu vücut etmeyenler bıkkındı yol mükellefiyeti ~,ıı.ı 
nunun 17 inci maddesi ahklmı tatbik edilerek ledelhıcc jındarını nıı' 
altında istihdam olunacaklardır. ,../ 

• YERLi MALI 
PEŞİN VERESİYE 

Vatandaşlanmızın yerli mallanna gl1<1terdlklerl rağbete bflllle~ 
KARA ın0RSFL, HEREKE, FESHANE ve SÜREYYA p/.Şf> 
Mensucat fabrlkalıınnca Aurupa mallarına rekabet ed•ct:ı 
surette imal etti ki eri kumaşlar mağazamızda mevcuttur. Meı1' W 
kuma,ıardan taksitle elbise imal etmekte olduğumuzu 111~02 
terem mnşterllerlmlze arz ile mDfteblrlz. Telefon: lstanbııl 11 

. I 
Eminönü IŞIK terzihanesi damza Zade Ahmet llulıı~ 

.............. ! ........ ~~~ 
4 ilt 13 Mayıs 1929 da devam edecek olan 

BUDAPEŞTE hır "' 1 - Tuna limanlan ve ne 
liman nakliyatı 

BEYNELMİLEL 

SERGİSİNDE 

2 - Asrf elcktirik sın•Y~erl•r 
S - Otomobiller ve moto ııl"-.ı 

4 - Radyo teslsau ıçıo b 
pıvyonlan vardır. oı~· 

Macaristan sanaylinln meşheri - Gflmrük resminden milste!fl8 r.1ıı• 
ı.eaddlt ecnebi tüccarlannın meşherleri - Seyahat ücurannda r•0~,o· 
Şark ve Bulgar şömendilerlerlnde °1.25, Yugoslav ve Romanyı şb J•rı' 
dlferlerinln avdet seyıhatlarinde 0

/0 50. Macaristınchn uimet ve •' rııll' 
'l.50. hududu serbest mürur için vlu ilcretl alınmaz. Sergiye işd~s';e,ıo~ 
•amamesl 150 koruştur. Kayit ve tafsi!At için Budapcştede sergi 1 ,,. > 
MEMLEKETLER ARASINDA nakliyat ve muvısal.ı 'f, 

ı 
(lntercondnentıle) .Ankara - lstanbul - lzmir 

-······· Galata Çinili Rıhtım Han 

Mütehassıs mukavva kutıı 
ustası aranıyor. 

ıç'" C. H. F. kadınları ı;alıştırma yurdu kun• bnalAhane. t & 
1 ,1 

ha,fıs bir kutu u.~tası billmtih11n alınacarur. Saraçb il 

ni; paş >köJlıl(tinda ıııırt mı.ıdüriyeti'le ,mnr a alım w 
;ııt ~ 

~ 
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KESiI>E TARİfIİ 1111 •• BİLETLER 
UYUKBİRER LİRADIR "' 

30ffAZfR_\X929 

, a p·yankosu 
!BİLETLER TAYYARE BAYİLİKLERİi~DE SATILIR] 

Türkocakları Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği büyük eşya piyankosu ikramiyeleri 

Cins Adet 

ı palı 9z9 modeli 27 katalog Nolu beş kişilik Bulk otomobili l 
" 929 " Şevrole otomobill 

Pır'aııta pantantif 1 

" küpe 2 
llüyük salon halısı 2 
Yuzlik .. 
Pırlanta pantantif 

Pilatin çift karaklı erkek saatı 
" Kadın kol saati 

• .~alon takıını 

l 
ipek seccade 

lfalı >e~cadc 
1 lcrckc ~)attaniyt i 

» " 

l lcrekniıı faniazi ipekli ya<tığı 

" • 
" . . " 

l lcreke kumaşından yastık 
,, .., ,. 

1 krckcnin ipekli nıcndiiı 
llcyKoz Fabrikası mamulatından bam! 

" " 
" • " .. 
" ,, ,, 

,, " 

" 
mektep çantası 

eğer takımı 

evrak çentası 

,, " 
,, ,., ,., ,, " 

Şömen dö tabi, 

ipekli konbinezon, 

1 

ro 
10 

20 
80 
50 
50 
30 

20 
ro 
10 
10 
10 
5 
5 
5 

200 
20 
20 
50 

5 

5 
20 
50 
231 l·:Sirgcmc Derneğile Hilıl.liahmer sanat av!nin 

ipekti blLfZ, yastık, çay takımı, masa örtüsü, 

'.;arp, çamaşır takımı gibi nefis eşyaları 

l.aril bir oya 

ı·ı i~i bir obajur 1 

ı liurcltbin 1 
1 lkiparı;a ceviz sıgara kutusu, dokuz parça işlemeli fildişi hanımsıga- 22 

, 
ta talıaksilc on bir adet g;ümü~ mineli erkek ve kadın sigara tabakaları 
iç, risi Türk tipi minvat(ırlerlc işlemeli büyük paravana t ,. . 

: ~ı kuçk par:ırnna 2 
J Cayct musanna ı;erçcvcli minya tür 2 
J l J ,ııtJt :\u:i cfrndi tnra lından bronzla yazılmış levha ı 

t:::: : : : ı 
• " .. 
"' " ,, ,, 

l\utahyn çini>i 50 santim tulünde vazo 

,, 
,.. 

~() 

-ı.o 

tıO 

,, 

... 

,.. kavanoz 

nrLında tabak 

tıılundc vazo 

" .. 
.. " 

•• 

1 

6 
7 

10 

Fiat 

5000 

2500 
2200 
1850 
900 
600 

500 

-ı.oo 

250 
200 

ıuoo 

250 
ıoo 

10 
15 
20 
25 
30 
ıo 

20 

25 
30 

25 
20 

3 
50 
30 
5 

ıoo 

50 
20 
10 

20 
25 
25 

-ı.oo 

200 
200 

50 
~o 

50 
50 
25 
25 

ıo 

60 

Yek<ın 

LlRA 
5000 
2500 
2200 
3700 
1800 
600 

1000 
400 

2500 
2000 
2000 
5000 
8000 

500 

~50 

600 
500 
300 
roo 
200 

·250 
150 
125 
100 
600 

1000 
600 
250 

500 
250 
400 
.500 

20 
25 
25 

450 

400 
400 
400 

50 
50 
50 
50 

25 
125 

71 
ıoo 

180 

Emlak ve EJlaın Bankası ~ınuın ıııü~Orlü~ün~en 
Satılık köşkler 

,,.,. - ls:anbu!d; Büvükadada , 'izam caddesinde ( Seferoğlu köşkleri ) namilc maruf \'e iki kıt'a tapu 
"''•d· . 1Yle bankamız uhtcsindeki ma müıtemillt köşklerin saıışı müzayedeye konulmuştur .. 

· ''"~ - .\lüzayede kapalı zarf usuliledlr. ihale 6 1\Iayıs 929 Pazartesi günü Ankarada ve banka idare Meclisi 
··rı 1 Y c icra olunur • 

1 'iH;ı Satın almak istiyenler (7.150) li~alık trminat iraesine mecburdurlar. Bu teminat mekt .bu teklif mektup-
~·J c bcıatıor ihale ı,<ii nünc yetişmek üzre bizzat L:mum müdürlüğe ı erilir \'t yahut taahhütlü olarak postayla 

Crılir 

S ' , ihale bedeli ihaleı·i müteakıp peşindir 
"1i,ı l'al:;ı ulanlar l;caribul ve ya lzmir şubelerimize ı·e yahut umum Miidür!Uğc müracaatla tllufa,;sal şartnı-

ı ·11,?'ütalaa etmeleri \'e mıizayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde birer nushasını alıp teklif mektuplarına 
~·· 'lıeler 
~...._____er_ı_i_ca~r~e_d_cr_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

!ııııııııtııııııııııııııııııııııııımmmmıınnııfmmı~ımııııı~ııımıı •' 
BUyUk ii 

Satılık köşk 
Göztepe İstasyon camii kar

şısında Şehbender Beyin köşkü 
ve önünde iki dükkanı satılık
tır. 8 oda, 2 kuyu, 1 Frenk tu-~tayyare piyankosu 

~ Reşideler 
;,::: her ayın 11. ndedir 

Üncü keşide 11 Mayıs 1929 dadır 4. 

Büyük ikramiye: 
45,000 liradır 

"irıca : 2(',00) 15,00) 12.(XX) 10.000 liralık 
::s: n kramıyeler ve 10-CXX> liralık bir mükafat. 

.u keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

lumbası, 3,5 dönümarazi, havuz 
ahır, ve envaı meyve ve çamlığı 

ve denize nazareti vardır. 
Tayyare Piyango Müdürlü

ğünde Şeref Beye müracaat edi-
lecektir. 1 

E§ Ademi iktidar 
~ v~:BF.L G~:VŞEKL(;\ NE 

En müessir deva Seroin hap
§ landır. Deposu İstanbul Sirke
:::;E cide İskenderiye oteli ittisalin

de Ali Riza eczanesidir. Taşra
ya 150 kuruş posta ile gönderi
lir. İzmirde eczadepolarmda ve 
Irgat Pazanndaki eczanede bu
lmıur. 

'Emniyet Sandığı em
lak müzayedesi 

Milzayede 
bedeli lira 

55 

275 

27S 

215 

845 

885 

;i65 

535 

110 

27~ 

~35 

20150 

90 

1430 

620 

Ka t'i karar ilanı 
muhammen 
kıymeti lira 

1871 

743 

525 

974 

565 

1920 

1185 

1234 

1205 

210 

560 

1920 

46154 

:;40 

3338 

8660 

IY37 

ikraz m~rhunatın cins ve ne\ 'iyle mevk i V• 

No müşt~milAtı, borçlunan bmi 
88G~ P.ı şalıahçe<indc Sultaniye sı ıkağında csKi 27 

\'C yeni 18 numaralı iki yüz seksen arşın 

arsa üzerinde ah~ap iki kattan ibaret sekiz 
oda, bir salon. iki sora ve kırk b<.' Ş arşın 

üzerinde bir mutbagı ve '; 4 arşın üzerinde 
kAgir ahın ve otuz altı arıın üzerinde kAgi r 
bir hamam ve bir oda ,.e bin dört yüz 
altmış beş arşın bahçeyi ha\ i bir hanenin 
tamamı ilacı Emin il 

!0274 Süleymaniyede Deveoı:ı;lu ciı·arında Demirtaş 
mahallesinde Kantarcılar sokağında cskı 50, 
S2 ve veni 52 numaralı yüz iki arşın arsa 
üzerinde kftgir iki kattan ibaret \'e üstünde 
d<irt oda, bir sofa \'C arka,ında )' etmiş yedi 
arşın bahçeyi ha\'i bir dükkAnın tamamı 

Sait B. Neriman ,.e Şerife Fatma l'ıryal Hanımlar 
10484 Cnkapanında Hızır bey mahallesinde eTaanlı 

çeşme sokğında eski ve yeni :i :\. yüı. 
arım arsa üzerinde ,ahşap üç kattan ibaret 
heş oda, üç sofa, bir mutfak \'e bahçede bir 
kuyu ycyetmişlıeı a rşın bahçey i havi birhan"nin 
tamamı ;\aime ll. ı e A y;c Servet, il yas 
Hanımlar ve llasan Fehıni , Osman Nuri, 
Efendiler bil'asale Hatice Hacer. Hüseyin 
Fikri Llcndiler tarafından \'aldcleri :\aimc 
11. hih·asaya flaccr ve :'11esudc 1 L tarafından 
\'asisi \'akup Hilmi B. keza bili-asaya 

11267 Ciballde Seferikoz mahallesinde e ki ::;eftali 
, .e vem Küçük .\lustafapaşa snkağında eski 
4 mükerrer 4 mükerıcr 4 mükerrer 4 müker
rer ve yeni 4. 6, 8. 10 numaralı yüz nrşın 
a.rsa üzerinde maa bodrum ve çatı ahşap 
dört kattan ibaret bir çatı odası olmak üzere 
yedi oda üç sofa bir mutbak ı, altında bir 
dükklnı ve yanında sek;en altı arşın arsı 

üzerinde kAgir iki dükkan havi bir hanenin 
tamamı l lü.-cl'in Hüsnü il. 

12949 Kadıkövünde llasanpaşa mahallesinde Kuyu 
sokağın.da "ki 8 \'A yeni 1 b numaralı doksan 
beş arşın arsa üzerinde ahşap iki kattan ibaret 

dört oda iki sofa bir mutbak bir kuyuvu ve 
• kırkbe~ arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

1 latice Cemile H. ve Ahmet Salim El. 
13968 Babıcaferde 1\hiçelebi mahallesinde Soğı n· 

cılar sokağında eski 3 5 maklup "e yeni 
bir numRralı altmış di;rt arşın arsa üzerinde 
K:lrgir üç kattan ibaret ikisi camekıln böl 
mtsi olmak üzre dört oda biri sokak diğeri 
büyük iki sofayi havi mağazanın tamımı 

Şahan Bey 
18970 Ortaköyde taşmerdiven ı·e Şekerci oğlu 

sokagında eski 25-27,18 ve yeni 1!5.27,14 

numaralı yüz elli orşın arsa üzerinde Klgir 
bir kattan ibaret yediyüz oruz beş arşın 
arsayı havi bir mağazanın tamamı 

Çeleban '\amer 
14222 Üsküdarda Bulgurluda Alem daj:tı caddesinde 

Yalnız servi eski 6·3- ve yeni iki numaralı 
yüz y~tmiş iki arşın arsa üzerinde ahşap 
iki katta beş oda iki sofa bir kuyu ondckuz 
dönüm bin yirmi sekiz arşın araziyi hal'i 
bir hanenin t•mamı Emine Şerife, Vasfiye 
llanımlar 

14234 Kartalda Maltepe karyesinde bakkal köy 
volunda Ç.am sokağında eski 723-6 ve yeni 
561 - tı numaralı yüz seksen arşın aısa üze
rinde ahşap iki buçuk kattan ibaret on oda 
iki sofa "e elli beş arşın üzerinde bir mut
lak ve bir oda ve bir dönüm bin üç yüz 
altmış beş arşın behçeyi havi bir köşkıin 
tamamı Emine Ferıser l 1. 

l 4787 (,'ar~ıyıkcbirrle Çohacı hanı üst katında eski 
\'e yeni 47 numaralı oruz arşın mıktarında 

ve ! lan üstünde bir odanın tamamı Fatma l 1. 
l 5783 Şehzadeboşında Kılenderhane mahallesinde 

Şehzadebaşı caddesinde eski \'e veni :15 
numaralı otuz beş arşın arsa üzerinde kAgir 
iki kartan ibaret üstünde bir odayı havi 
bir dükkanın tamamı 1 fa tice il. 

170;16 llevop;lunda Tatavla mahallesinde bekci şo . 

k•~ında eski :l4, ;12, :16 ve yeni 30·:12 -34 
numaralı yüz arşın arsa üzerinde kAgir üç 
katran ibaret beş oda iki sofa bir mutbak 
ve lıahçde bir kuyu~u \'e kırk arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Makbule 11. 

l 7081 llqilaa,.ıa yeni mahallede Posta ye lhlamur 
sokajı;ında eski 27- 10-10 mükerrer 10 mü
kerrer IO·mük. 10-mük. IO·mük. 12 ve yeni 
ı;ı. 1~ · 17-19 numaralı hin beşyüz arşın 

arsada kısmen üç ve kısmen iki kattan 
ibaret 13 oda altı $Ofa, iki mutfa~ havi 
konakla müştemilAtından bulun~:> yüz elli 
arşın arsada mebni konak ittisalinde beş 

oda, bir sofayı hn1 klgir se!Amlık köıkü 
ve ayrıca iki yüz otuz ar~ın arsada mebni 
kargir üç kattan ibaret 7 oda ~ sofa, ı 

mutfak ve 5104 arşın bahçeyi havi mı 
müştemi!At konağın tamamı Zekhc 1 l. 

17386 llcyoğlunda Kamerhatun mahallesinde :\lan
kasar bostanı sokağında eski ;l "e yeni ,'iNo 

kırk arşın arsa üzerinde önden iki buçuk 
arkadan kftgir üç buçuk kattan ibaret beş 
oda, bir antre \'e bir koridor bir mutfağı 

havi bir hanenin tamamı Fatma \'ahidell. 
ı 7502 Kadıköründe Osmanağa mahallesinde eski 

Hüdav~rdl ve yeni hasırcıbaşı sokağında 
eski ı ve yeni 42 . _'o yüz doksan arşın ar
sı ü1.0rindc ahşap ık! buçuk kattan ibaret 
1 ı oda üç sofa ve elli arşın arsa üzerinde 
mutfak ,.e camaşırlığı ve seneden l,lfıO ar
şın bahçeyi havi bir hanenin tamamı ,\li 
Kemalettin ve Ahmet CclAI Bevler. 

1760:1 Paşabahçe;inde Köylçi elre"m iskele cadde · 
sinde eski 1 ve yeni 26. l No yüz atmışiki 
arşın arsa üzerinde k:\rgir üç kattan ibaret 
üstünde sekiz oda, bir koridor, bir mutbak 
ve yirmi dört arşın arsa üzerinde bir apte
sane ve gusülhaneyi ve yirmi arşın bahçeyi 
havi bir fırının tamamı Mehmet Cevdet B 

17672 Beylerbeyinde Burbınlye mahallesinde mu

kaddema Halit bey elyevm Bayır sokağında 
eski 2 mükerrer ve yeni 36·36 l No yüz 
&tmıf sekiz arşın ana üzerinde ahşap Jki 
kattan ibaret on oda, dört sofa, bir mutbalı: 
ve otuz arşın üzerinde bir mutbak beş dö-
nıea iki yiis otuz lrflll balıçılyl baYI iki 

J95 1~92 

1030 2884 

7 

kısm:ı mO!"ka1;cm bir hnncni n t :l l :Jm ı. 

·~.c:: ' il. 
1780-t Lnkapanı ıı <l.ı Rum t\Ichınet paşa ıııa "'c· 

sinde -nc ıılar >Oka~ında cskı 4'l \ e 
59 2 '\'. y ;~ z vı mi heş :ı rşın ar ... uz 
:ı hş.• ı iki uçu:. k• ·••n ,ı ,. ' ı , d.ı. 

ofa bır noutfok 'r h ) ıı r ir 
babcc \: ı ba\i bır rancnir. tamamı 

l.L "1 \'C :"' ~ nı /rhı ıı 

1•90.l t kudarcla a ı< malı ıd \ r a ı 
ta c.sKi 3 mutı.:c r er ve \eni ı 1 . ik \ 
on arşı, arsa üze ı n _. nh,.,.ıp ~ç k ct :t.n 

· ibaret dokuz oda. ik ı. iıir mu:lak ı c 

yirmi 3rşın Uzcrinde bır çarı:"şır'ığı '° " t 
yüz Yirmi beş arsın bahçeyi havi bir s ~ıl· 
hanenin tamamı lbrahim Ziraettin B. ve 

Emine Ztkiyc ve .\yşe Ruh~ar flanimlar 
95 439 17910 Zincirlikuyuda Atik Ali paşa mahalle>inde 

atik ycnıçcşme caddesi ve cedit Değirm 
sokal!;ında eski 90 mükerrer ve yeni 20 
numaralı altmış arşın arsa üzerind~ urım 
bodrum katı kAgir diğerleri ahşap olmak 
üzre iki buçuk kattan ibaret üç oda, bir 
sola, bir mutbak, bir kuyu \'e kırk beş arşın 

bahçeyi havi bir hanenin tamamı 
Mustafa ef. ye Fatma Halime lf. 

2;-0 624 18127 l>tinyede Kürkçübaşı ve Çayır sokağında 
eski l 3 \'e ,·eni 19 numaralı elli iki arsın 

' 
arsa ;;zerinde ahşap iki kattan ibaret dort 
oda, ufak bir mutbağı ~al'i bir hanenin 
tamamı .\laklıulc H. 

695 7167 18536 Kadıköyünde Osınanağa mahallesinde Kftl!;ıt-
çıbaıı elyevm Kazesker sokagında eski 4, 4 
ve yeni 6, 8 ı ~. beşyüz ar~ın arsa üzerinde 
ahşap üç buçuk kattan ibaret onaitı oda. 
dokuz salon ve iki hin ı· etmi> arşın bahçeyi 
havi bir haneıun tam.ımı Emin B. !fakat \'C 

Feride l lanımlar 
1440 19895 Ldlelide Kızıltaş mahallesinde 1 tanhul ağa 

çeşmes i sokagında eski \'c yeni 27 . •. yuz 
yirmi arşın arsa üzerinde k!rgir bir buçuk 
kattan ibaret dii rt oda bir çatı- arası bir 
mutlajl;ı havi bir hanenın tamamı Sabiha l l 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve miljtemilatı yazılı cmllk hizalarında 
gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup ı l l\lans 929 tarihine mü<adil 
Cumartesi günü saat cın buçuktan itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak 
saat on altıda (kıymeti muhammenelerini tecavüz eylediği takdirde) kat'ı 
kararlarının keşidesi mukarrer bulıındu!!;undan talip olanların mezknr günde 
saat on altıya kadar Sandık idaresine müracat eylemeleri ve on altlıdan son-

ra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezknr eml!ke enel--e 
talip olanların kat'! karar esnasında hazır bulumadıklan n ba,ıka tallp ruhur 
eylediği takdirde evellki taliplerin keffiyet etmiş ıddoluna-:;ıkları lüzuır. iıan 
olunur. 

Liseler mübayaat ko
misyonundan: 

Ankara, İstanbul, İz
mir, Bursa, Kastamoni, 
Konya san'at mektep
leri için külliyetli mik
darda elektirik, demir -
cilik, tesisatı sıhhiye, 
Marangozluk ve saire 
gibi alat v~ edevat, Ma
yısın 12 inci Pazargünü 
saat on altıda ihalesi 
icra kılınmak üzere ka
palı zarf usulile müna
kasaya .konulmuştur. 

Taliplerin evsaf ve 
mikdarları ile şeraitini 
anlamak üzere komis
yona müracaatları. 

EMtlK f E EITIM BlNKl~I 
Pazarlıkla kiralık emlak 

Esas numarası :\le1·kii 
81 Kadıköyünde Kuşdilinde dere kenarında 

kah,-eh•n• mahalli 

16 Şişlide büyükdere caddesinde 386 , 'o, 
garaj 

75 Kandillide \'ani köy caddesinde 1 :'\o hane 
147 Sitkecide sabık llocapaşa Maliye şubesi 

binası 

Teminat mikd:ırı 
40 

110 

20 
20 

110 Büyüitıdada Rıhtım caddesinde 26 Numaralı 
dtikk:An 

20 

ll&lida mnlıarrer emllk pızulıkla kirayı verileceğinden taliplerin Barı
U.ıza milncut eylemeleri. 



• 

Bin Söz 
Bir Resim 

> --.~:: - . .. ı .... .,,-

Ankara · · Si\'as hattı İnşaatını Baş vekil 
ve (ı;o-er Yekiller zivaret etnıislerdir. 

İsnıet P:ışa Hazretleri l\ieclis reisi K<\zın1 Paşa 
Londradakl askeri slhhlye 

...onferansına iştirak edecek olalı 

hey'eti sihhiye dUnkU ekspresle 
'-.o.raket atmlstir. 

" > 

n·i11:;:Cı karayel fırtınası köprünün deıniı kapaklarını yerinden 
k::ıldır.nıstır. Bu yüzden hir nıüddet tranıva:;Iar işleyenıemiştir: Ka
p~klar ~akında düzeltilt>cP.ktir. 

ı. 
1 

Çocuk hayran11 münascbetile 
üçüncü nıektepte bir müsanıere 
l\li.isanıerenin heveti tertibivesi. 

" 

Kasım paşa 
Yeri 1 nı İştir. 

Anka1·::ıda çocuk bayramı - Ev sahibi ve 
.uklar bir arada .. 

Dün çocuk haftasının son günü idi bu 111ft' 

nasebetle Türk Ocağı tarafından TepefJ9?1 

tıyatro5unda bir cocuk müsanıeresiverilnıiştl<· 

ı.1.ıı1 Kapalı çarşıdaki bedestaı'ıın kapısı ani o1arak vıkılmıştır. İnhidam Çocuk bayranıı n1ünasebetile 
ani olnıuş ve yolun bir kısmını kapanııştır. · kesirde bir n1aç yapmışlardır. ~ 

Balıkesir idman yurdu ile Aefa kulubü siporcuları b~Jı, 

'!!!!'_ E~m!"":l~a~k!!!!_ ~v!!!e!!"'!:E~,-Tt-a-m-B"=· ... a-n~k-a-sı-. ~l-st1111a!'"'nm.b-u~l-şu~b-e-si_m_u-·· ~d-ü-rl-."!Ü~ğ!!!ü-n!!!d~e!!!n~ı~ts~~an~bu":'"ı ı~ki~: n~ci"!;T~ica~r=:et~m~a'Lihkc:e7I ~'l:':"'a_r_a~k-ya~k"!!o!"'!n!!!se,..r-v1111ac!!!ı~lı~k~T~ü!!'!!!r!!:"k!!!A!!!!!"n-oı-1i~m!"'-şi~r'1""ke"""-t ... i !!"j """!"'!Gl)~.-Z-E-L .... '11111'A ... T"""· ı~· J~,L'ir,~, ~,. 
• . . . mesınden: Fıncancılar yokuşun- nıüess·ıslerı·ne. ının 

Esas \'.ı :\le' ki . \Junammcn lıcdeh ıcarı senevi da Çavuşoğlu Hanı altında 6 nume- .. . . . · Pake kumpanyas 1crıiP 
160 lloıtaziçindc k<iin Kalender kam ve 30 d(inum Bostan ılc lira d h k . •t' le müş Şırketımızın 1929 l\lay1'ının 30 uncu Perşembe ıı;iinü ml'essis- tın but acentaları ıarafında" 

ro a çu a ve şaya tıcarç ıy - I . .. · il ol 
12tı duniim r undalık ı 000 t .. 1 'k 

31 
K- ' 928 tari erın 'aat on dcırttc Oarülitam çar~ısındaki idarehaneyi teşrifleri rica ed' en: fl,f:" 

agı ı en anununsanı - 1 • FRANSA zlYARE ·~i 
f.mlak ve r:ytam Bankasına ait baıada muharrer emval birer sene ik bedeli icarı serai ti athe ile 0 unur. ...,,·ıerıw 1 c - hinde mahkemece iflasına karar ve- R fi h m ..- ı ı muza. edc"c <-ıkarmı ur: uznamci müzakerat : '.\!celisi idare intihabı akkında mu tere cc · 

' ' f · f d · · -etle •c · 
f _ :\lt'iza"_-edc m,·, ,ıd .. tı· 15 1 ı...... k tilmiş ola nJak~ A. Nu usı e <en ı- dikkati nazarını ehcmmıı 1 ~,,, 

, , . may s rı2<ı çar~nm- gli:ıımc ·adar olup ihale nıuamele'i yev mi J t b l S ş· k · d d . ~uıc b ,c 
nıczkl\r,[a ~aat on altıda kra olunacaktır. nin mebdei aczinin 15 Teşrinisani S an U U Ir etın en: erız. fransanın .'·n ~. R•l11 

928 tarihine ircasına ahiren mahke· Mar!'ilva. Parİ', \ ersa~. t 
2 - flcdcli icar ıl k tak,iti ihaleyi nılitcakip ,cribiıdt iizrc iiçer aylık mtisad taksitte tediye • ki k r· ~00 Frank llzerinclen olup 1 llaziran 1929 tarihinden itibaren Ye Şato.dii la l. ıı•n z ivarc;1,,ııır' ()ıunac"ktır. mece karar verilmış olına a ey ı- •· " f · · ı· 1 k 1 · k h lnglltereye ihtiyari "'' _ • .,. aızı tc< ıyc o unaca o an şır ·et ta virntının aleli\sul k""idc 

k yet ilcln olunur. l l ı \ 1lı1 .. "' "" 
.l - \lu1.ııycıJcyc i;tira - etmek arzu unda hııhınanl r Jlahçekapıda Eml~k Ye Enam Ranb>ı Tstan- __ ...;;.. __ ~..:....----- muanıc 'tının '.<2 ;vıayıs 1 ll29 Çar~nmba p;iinli 'aat f O dn aleni Londr• tfA ı 

bul şulıcqnc nıura,aat ctrııdidirkr. . İstanbul lldncı Ticaret mah- olarak ,ırkctin Bcyo~lmıt!a l stikliıl crd,lc:iindc Ocrcns çıkmazındaki 34 GÜNLÜK SEVA ı en''· 

D.\KTlr.oc;R \[' ARA ·ı\ UR Edirne konservac ılık 
koopratifinden: · 

Rir ticarcthar. ıçın Turk ve 

ya \!.; e" dakt! ıı;ra!a iht pç 1 
,anlı•. Ç k '"!1 ı at lir ma' \C- Şirket '11izin ırıı'l "\11\ 'nın .50 ıı~.cu l'c ıcnıbc gun, sureti adi
r.Jc c!wr fi ~· ~.,ı Jtı'l ;\I •yr. 1 yed~ hey eti ' 'lllll"' ~e içt'm~ı Jkt c'ile~ep;ind n l'i'ıimum hi cı1ar~
kıl' , , 1 c 1 .Ho rnı n 1 r.:n o g. ı ·at 1 ~ tc örulcyta!'.'1 ç ,ı ı 1

J ı da ·eh ne<!' i r riflcri 
. nea cıl\ .• r. Ruz ""! n ıı.wıakera• 

!'• • P ı ~r r• a~ 1 iri ı '! ı ·' • J . ·' ~c i'ı ::1 ·c r poru. 2 - .\ ~ımıl\ıp rapııru. 
k~;ı• ı 'llt r.• l'" 3 - .31 !\!art 9"<1 t:ırthi~ <· ·~· hc<nl ,,t 'I 't!k• ve t1,J· i. 

· f orcl. ,ıı 
kemesinden: ttı Tc tlııicvcl 340 ta- ~ numcrolıı dairci mah<u<a<ında icra cılilcce~i taln i" it ha.,1illerine Buıun ma'3rı •loıt'' 
ıihindc mahkemece ifia,ına karar il;1, ol nur 1~ercüman, ~inırndöfcr~ 

1

1 ıı c 
1 h ·ı ,,1111• 

vcriJmiş olan kj~p Ö v efendinin hah~iş \C '3İft' la 
1 

muarroclatı ifliisiyc 'nill ÜGJ'Ona in- Maran!.!:ozlara ispirrtô 22 ~ün Fransada ikaınc<· ,ııl'" 'ı 
' ' 1 kcııcıı ı 

kilatıına mah~«mece br-r verilmiş ispirtolu içkiler inhisarı lstanbul başmüdürlüıtünden: J;tanbulddan 
3~-- Gvtı.rV . 

olduğundan ı-~ıı! n ü:ıycn lit.:ndigi lstan~:.ıl:ı 1v ctı• Kıt ' 
\Is dil~ 7. \c :\!ıl ·)·eci c<tıJf;-ıa bir s 'lulct lr-,ak ıızcrc 2'i00 b ı ı~ 

intihap z . :nrla tovm oh ... an IR Ma· ~>98 de' aş •ıar . 
;?;r.ıfl!' 1 ,',eler içinde h lıl · u ~·~e 240 kuru~ fint.a )ill~·z nıetd ·· :\" , al it. i ' 

}'IS 929 Cumar\ • saat 15 te cshabı. ı;: , ık• 
matlubun moıhkc •nin iflas od• sın- ılc tJğJ ,r cclılr::iş BJ:Y.\Z ,H. ·:.:Li kam: "!''' · su ıhzJr cdı'nıi etmek . cc,enlcr · · c 
da ha r bulun:tıaı~rı lüzumL il,"n O· ( ldu~<ından :\1 \R \, ·coz fEZKi:ın: 1 ı Ji.mıil rfan l'Sndı'l f !::(b ll-;>t:; 1 ıc ,erikinc ım.ıl'. rıt::f 

vcnc:ıg:lr ltnııındnki S.\TI~ ,ı.;ııı·:-1 !~ mum ıat,;ırı il~n o!ı· "r. Mes'ul Müdti•: HORfJ~ 1unıır. 

' ~ 1 


