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NETİCE 
~Utalardanberi İngiliz efkarı u-

1Yesini politika mücadelesinin 
•canlan içinde yaşatan intihabat 
le fırkasının iktidar mevkiine 

YUNANLA MUZAKERE 
~••iyle nihayet buldu. İlk giln
e bu fırkanın muvaffakıyeti et:da yapılan tahminler boşa çık
~ Aınele fJrkası, muzaffer oldu. 
t bu muzafferiyet, kat'i değil
llu fırkanın temin ettiği ekseri

, 615 azası olan bir mecliste, daı
t;ııunabilir bir hük\imet teıkiline 
•dir 

~. ?tl:~kdonalt, iktidar mevkiinde 
~bilmek için Liberallerin yardi
•htiyacı vardır.'Mecliatelıi fırka 

'•tine göre, yalnız kendi kuvve 
~ndi prensiplerine güvenme

~ır hükı1metin bUnyesi zaif, öm
ı .. ıa olur. Hatırlardadır ki bun
"la olur. Hotırlardadır ki bun
dött sene evci yine Mesai fır
t·llıeclistekl kuvvetine istinaden 
.~~rallerin yardımı ile iktidar 

1•ne gelmi§ti. Kısa bir milddet 
d~. En milşkül bir zamanda Libe 
,'n yardımından mahrum kahn-
:ıttU. Mesai fırkasının liderleri 
·t bu acı tecrübe karşısında a
kat'i bir ekseriyet kazanma
bir daha iktidar mevkiine gel-

11'<klerini söylemişlerdi. 
~~r mevkii caziptir. Bunun i
;;:'kdonalt o zamanki tecrübesi
gıııen hükfunet tetkilini kabul 
bulunuyor 
intihabatın dikkate şayan bir 

t da Liberallerin, geçen defa 
'lı u gibi, meclise pek zalf olarak 

1~•ridir. Dağılan mecliıte 45 ki
~lıaret olan Liberaller, bu yeni 

. rlıaret olan Liberaler, bu yeni 
te ancak elli kadar aza kazan

. ~ır. Frrka programına: "bü 
'l•ııJere iş bulacağım." kaydını 
~ Loitcorç, o parlak vaitlerine 
""~ lllüntehiplerinin emniyetini 
!'adı. İngilizler bu adamın 

~I POiitikada ıulh davaıına hatta 
· ltrc davasına faidell bir ıiyaset 
•deceğinden emin bulunmuyor 

F· ~i •aııerin bu kadar zaif olarak 
~ ~ gelmeleri, insanı şöyle bir 

>oı· ~ya sevkedlyor: Acaba İngi
ıı' •tıka sistemi 3ilncü bir fırkayı 
,e ·~ !rıı'.ycek mi? Yava§ yavaş yine 
. '.'tt~vı iki fırka siyaaetne mi dö
i> •? Bununla beraber adedi o 
ıOl ~~il>. olan Liberal fırkası meclis
() ,.~azenet ve ekseriyet te§kili 

\nazarından mümtaz bir vazi-
~ •• Ulunuyor. İktidar mevkiine 
~l>ıık olan her fırka, Liberallerin 

~olmaksızın yerinde tutuna-
111 hr. 

halde ekseriyeti alan Amele 
' ın hükumet projiramı, Sos
lıo)lcııasıarma göre olamaz. Çün

e bir programa Liberallerin 
I~ •et etmesi beklenemez. Esa-
'~'~terede Amele fırkası kahir 
~il tıyetıe iktidar rnevkiine gel-
0 e olsa, muhalefet 11ralarında 
~taya attığı prensipler daire-

1 Ukiımet ) apmasına ihtimal 
~ · Ananevi usullere bağlı olan 

.. uıııuıniye buna manidir. 
~ bu izahata ra~en, cihan 

\ '•nın bugünkü vaziyetine gö 
le fırkasının iktidar mevkiine 

~i •hemmiyetsiz telakki oluna
u ehemmiyet bilhassa harici 

\
110 

daha ziyade tebaruz ede
I lngiltere - Rusya münase
ı:gilterenin Almanya mesele

~llı nok.tai nazarı, elhasıl umu
'1' Palıtikası cephesinden yeni 

' tın aı - . 'kam . ·~ acagı ıstı et yem ye-
IJ. fJara meydan açacaktır. Bu 

~tı~ 11
.n. daha ziyade sulh lehine 

~laveye lüzum yoktur. 
\) ilave edelim ki, değişen 
\. •tten Türk Cumhuriyetinin 
\iiıı~' .. asıa müteessir olmıyacak-
S h~ İngiltere ile ihtilaf halin 

ıı" meselemiz yoktur. Eski 
•• c olan münasebatunız ne '•t" 

' )t ~at ve samimi ise, o müna~ 
li •t nı hükumetle de ayni dü
~ laıniıniyet içinde idame ve 

• daha takviye edeceğiz. 
MAHMUT 

r ~ Siirt Meb'usu 

' 1111an para .. 
~~ -----ij"" ~elf "" umumlge-
ltı~~ borcumuza 
~ 8llp edilecek 
ıh 

~t~ı 1 tkAJeti Düyunu umu
t ~ak ine bir tahrirat lle eski 

' ~lı~YenJn hini mübadc
tıııı~d an 600,000 liranın 
~ ay an indirilmesini talep 
' pq nı Zamanda Osmanlı 

ı., .. ra tntibadele hr,·etinin ' •lrı: 1 , 
hu<İ· hakkındakı rııpo. 

ırecrkt r. 

Anharada miJzakeratla bulunan murahhaslar Hariciye 
ı•ehil/miz Tevfik Rüşlil Beyin etrafında 

Yunanlılarla müzakere 
M. Papaya yeni talimat 
verildi, M. Diyamando-

pulos da geliyor 
M. Diyamandopulos diyor ki : "Yeni 
Yunan hariciye nazırının Tevfik Rü~tü 
Beye son telgrafı vaziyeti tavzih etti. Ne 
zannolunduğu gibi müzakere kesilmiş, 

ne de M. Papanın tebdili mevzuu 
bahs olmuştur .. ,, 

Ankara, 9 [Mllllyet) - Buradaki Yunan sefiri M. Papanın 
Atlnaya davet edlldlil yazılmıştı. Halbuki sefirin 

kendi hükOmetlnden gelen talimat üzerine artık Atlnaya 

gitmesine lüzum kalmamıştır. 

M. Papa bu akşam Hariciye vekili Tevfik Rüştü bey 

tarafından kabul edllecektlr. Bu millakatta ihtilaflı bir 

takım noktalar hakkında görüşülecektir. 

At/nada içtimalar devam ediyor 
Atına 9 ( Mllllyet ) - Dlln M. Venizelösun riyasetinde bir 

içtima yapılarak M. Papa ile M. Diyar.tandopulosıın bazı mes'
elelerde hattı hareketi .-e Vunanlstanın ittihaz edeceği vaziyet 
hakkında mlldavelel efkar edilmiştir. Müzakere uzun mllddet 
devam etmekle beraber muayyen neticelere ,·arılmıştır. MDzakereye 
yana da devam olunacaktır. 

M. Papaya beklenmesi emredildi 

DllnkU içtimadan sonra Ankara Yunan sefirine bir telgraf çeki
lerek yeni telgrafa lntfzaren Ankaradan aynlmaması emrolun

muftur. Bu yeni telgrafın muhteviyatı yarınki içtimada kararlaş
tınlacaktır. 

M. Dlyamandopulos Jt.nkaradan geldi 

Mutellt mübadele komisyonun da Yunan hey'cti murahhasası 
reisi M. Dlyamandopulos dün sabah Ankaradan lstanbula 

gelmiştir. 

M. Deyamandopolus, kendlıinf ziyaret eden gazetecllerl kabul 
ederek şu beyanatta bulunmuştur. 

Tayyare ile ittlnaya gidiyor 

- • M. Papanın teşebbüsile Türk - Yunan müzakeratı hakkın
da izahat vermek için yarın ( butlln ) tayyare ile Atfnaya gidi
yorum. Oç gUn sonra tekrar tayyare lle döneceğim. 

M. Papa Atlnaya gllmiyecek mi? 
- M. Papa yeni ittihaz edilen karar Uzerlne şlmdlllk Atlnaya 

gltmlyecektfr.,, 
M. Dlyamandopulos muzakerenin son safhası ve M. Papanın 

gerlye çağırıldıjtı şayıaları hakkında sorulan suallere cevaben şu 
beyaeııtta bulunmuştur: 

- "Veni Yunan hariciye nazırı M. Arglropulosun Tevfik RUştü 
Beye çektiği son telgraf vaziyeti tenvir etmiştir. 

MDzakere edilen meselelerin pek çok ve bilhassa pek karışık 
olduğunu bilirsiniz. Binaen aleyh bunların fasledllmesl güç ve 
yorucudur. Şunu söyleyeyim ki ne zannolundutu gibi müzakerat 
lnkıtaa uğramış ne de M. papanın tebdili mevzuu bahsolmuştur. 

Transit işleri çoğalıyor 
1927 senesinin ilk 4 ayı zarfındaki 

transit muamelesi 1927 senesi transit 
muamelatından çok fazladır 

Liman şirketinin transit eşya için Geçen stnenin ilk 4 ayı 
tatbik etUği ıenzilAt fevka!Ade tarifeye zarfında yapılan aktarma 4-'lOO ton 
göre, bir ecnebi limanından, ha~ka iken bu sene iki misllne çıkması, 
bir limana nakledilmek üzere ,;elen lstanbulda transit muame!Mının tek-
efyı ton başına 200 kuruş ücrete rar canlandığını ıı;tıstermektedlr. 
tabidir. Bunun için de 1 O günlük KDnıar işleri de roifaiiyor 
mıvunı ücreti, romorlctır, bekçi ve Aynı zamanda limanımızda kö 
muşamba masraflan dahildir. mür işleri tezayüt etmege yüz 

Pirtnin t1onsıtı bize ~tfli 

Evelce Pirede )'apılmakıa olan 
bir çok aktarmalar, bilhas~a lıalyan, 
Rus ve Amerika vapurlan aktannı
Jan, bu tarifenin tatbikinden sonra, 
llmanunızı intikal etmiştir. ( 1928) 
de ecnebi limanlardan gelip limanı
mızda aktarma edilen mallann ye
kunu (15,143) tondur. 

Bu <ene i>e yalnız 4 aydı transit 
eşya (8200) tonu bulmuştur. 

Bil seneki transit 25ooo tonu bulacak 
Sene nihayetine kadar bıı mikıa

nn (25000) tona baliğ ol•cajtı mu
hakkak goı ulmckıedir. 

tutmuştur. 

(;eçen ~enenin ilk drirt ayında 

8~,470 ton. bu >tne aynı müddette 
128,581 ton kömür gelmiş olup yüz 
de 30 kadar tezayüt vardır. 

Vapurları llirakiye olarak verilen 
kömür de yUıde 15 nispetinde ar

tmıştır. Geçen senenin ilk 4 ayında 
ihraklye 69839 ıon olmasına muka
bil bu sene aynı zaman zarfında 

80,477 tondur. 
Jstanbul linıanının ithaltitı da artlı 

Limanımızın iıhal4tı da geçen 
seneye nispetle fazladır. 

Aynı müddette geçtn sene ecnebi 

j 14-, 

Suiistimal 
Hükumete mü 
racaat edildi· 

~---'--

Gaz şirketleri sui 
istimali ve gaz 

şirketleri 

Şehrimizde ıaz tlcaretlle iş
tigal eden bttyttk kumpanyalar, 
gaza ğolza yağ/ kanştırmak 
suretlle yapıldığı' lhpar olunan 
vasi sur lstimaltn oııüne geçil· 
mesl için htlkOınet müracaat 
etmişlerdir. 

Bım gazcılar, ~n &ul lstlmal 
yilzllnden hazınenln zararı günde 
ı2400J lirayı mlltcea.viz olduğunu 
gaz yerine kollanı!ankolza yağı· 

nm llündc t 14 ltjloya baliğ 
olduğunu rlcri ı r rek nıahHll 
gazların ıeae'· l 50 kurut 
noksenı'la sı:t l asına binaen 
saf ga;; sataııfarın zarara uğ
radıklarını \ e kolzonın boyan-

' ması suretlle Uaza kanştmlma-
sının llnilne geçlleblleceğlnl 

söylemektedir • 
Diğer taraftan Petrol inhisar 

idaresi tahkikata devam etmek
tedir. 

Hazinenin çok mUhim bir 
zarara uğradıtı iddiası dolayı

site mceeleye !\\aliye mUlettf,. 
Jerl tarafından vaz'ı yet edll· 
mest muhtemeldir. 

Mektepliler 
Milsabakası --

Altıncı haftanın bi
rinci gelen yazıları 

BUyUk bir rağbetle devam 
etmekte olan mektepliler mUsa
bakamızm alhncı haftasının 

netlcesinl bugün nan ediyoruz. 
Altıncı haftayı kazanan yazılar 
sırayla şunlardır: 

ı - Galatasaray lisesi yedin
ci ~ınıf talebesinden 

445 İsmail Nüzhet B. 

2 - l>arıışşafaka 

830 Ali B. 
lisesinden 

3 

4-

DarUş~afaka llseslnden 
852 Kemal B. 

Notr dam dösyon Fransız 
mektebi talebesinden 

71 lkkat 4akkı B. 

5 - Daruşşalaka liseslnden 

929 Nurettin Nuri JJ. 

Bu Hanım ve Beylerin gazetemiz 
idare mlidilrWi!llne müracaal/a 
miikfifatlarını aldırmaları 

'l inci hafta 
Yedinci haftanın en mü

him haberi nedir? müsa

bakası bugün tekrar bitecek 

ve gelecek cevapları l17l 
haziran Pazartesi günü ak· 

şamına kadar kabul edece

ğiz. Yedinci haftanın en 

mühim haberi için alınacak 

netice ise 1181 haziran Salı 
günü ilan edilecektir. 

Cevaplarınızı milliyet mü

sabaka memurluğuna gön· 

deriniz. 

Not· Müsabakamıza haftanın 
' en mUhlm haberinin ne 

olduğunu bildirmek ve niçin o 
haberin tercih edildiğini izah 
etmekle iştirak edllmelldlr. 

Birınci gelen Yqzıyı 4 üncü 

sahifemizde okuyunuz. 

-limanlardan ( J31.7S5) tonluk, bu 
sene (157,427) tonluk mal gelmiştir. 

Geçen Nl5anda, 1 <128 Nisanına 

nispttle ( 1 :JOOO) ton fazla ithalAı 

vardır. 

:vtayıs ve Haziranda i<e daha 
ziyade liman muamel:la olmuıcur. 

lngiltercyc liman şirktti tarafın

dan sipariş edilen motorlu su tank
ları ve Layteler bu ay içinde lima
nımıza getirilecektir. 

""--·· .. __ .. __ 

Mat~uat kongresi 
- lonıra ~ün loplan~ı ve 

be1ecanlı ol~u .. 
TOrk matbuat cemiyeti kon

a:resl dün toplanmıştır. Konıre 
azanın en ihtiyarı olan Mahmut 
Sadık Bey tarahndan ıçılmıttır. 
Nizamname mucibince koarr• 
reisi ve Uc; kltlp intihabına a:c· 
c;llmış, rlyaaete Enls Tahıla 
Bey geçtikten sonra idare bey' 
etinin raporu okıınmuftur. Ra· 
por Dzerlnde bazı mOnakqalar 
yapıldıktan sonra Reis, Kbtlbl 
nmumt, hey'eti merkeziye lntlhaba
tına a:ec;llmlştır. intihaba iştirak 
eden Uç zUmre mevcut olduıtu 
görUlmUş ve bunlardan ekseri
yeti teşkil ve ekseriyete iştirak 
eden zUmrenln namzetleri ka
zanmışlardır. lntihap netlcestn· 
de Vakit baş muharrirlerinden 
Hukkı Tarık Bey reisliğe, Mtıll
yet tahrir hey'eti müdOrU Etem 
lızet Bey umumi katlpflğe, 
Mllflyet mlldUrll Ahmet ŞükrU 

Cumhuriyet müdUrlerlnden Abidin 
Daver Son saat sahiplerinden 
Selim Raf!tp, Köro(!:lu bafttıuha· 
rrlrl Burhan Cahil, Vakit tahrir 
müdürü Rtfık Ahmet, Akşam 

J<ongre \·e iştirak rden/(•rdt·n bir i"'P 
(ıkarkrn 

tahrir müdllrü Enis Tahsin, Fra
nsızca Milliyet tahrir müdürü 
Reşat Nuri, Mehmet Nuritlin, 
( Toplulğne) Sadri Etem, Milliyet 
muharrirlerinden Burhıınef/in , 
(Felek), Trvfık Necati, Vakıt 

muharrirlerinden E. Sırrı, Cum
huriyet muharrirlerinden Ali 
Fuat Beyler Hey'etl merkezlye
ye intihap edllmişlerdlr. 

Ancak kongr'I! sor.unda 
Reis, katibi umumi ve iıey'etl 
merkeziye :ızasından yedi zatın 
istifası llzerlne bütüa hcy'et 
istifa etmiş ve diğtr bir gün 
yeni intihap yapılmasını teklif 
etmişlerdir. Hey'etl merkezlye
nln istifasına sebep küçük bir 
ukalllyetln rey esnasında mUs
tenklf kaldığı görUlmUş ol
masıdır. Halbuki intihabı ka
zanmış olanlar ~n kllçük bir 
akallyetln istlnkalını dahi caiz 
görmedikleri için ıstıfa etmiş
lerdir. 

Kongre riyaseti mllstafı hey
eti merkeziyeniıı talebi veçhlle 
bu günlerde kongreyi intihap 
terası için tekrar davet edecek
tir. ---------

Do~uın laciası 

L. Hm.rn annesi H 

Lamla hanır ı 

Cemilt Hanım 

faciasına alt 
mahkemeye dUıı agır ceza mah
kemesinde de"am edilmlştlr. 

Dava te-cll ve af kanunundan 
istisna edilmiş, mUhim bir saf
haya girmiştir. 

Bu mahkeme~ tafsllAtı üçün
cü sabllemlıdedlr. 

Gazinin en büyük 
eseri nedir?. 

-

Güzideler diyorlar ki!. 
Nusret Beyin cevabı 

Milletler için en büyük nimet 
hüriyet ve istiklaldir 

Gazi Hazretlerinin en büyük eseri 

müstakil bir Türkiye vücuda getir
mesidir. 

Milletler için en büyük nimet hür
riyet ve iatik!Aldir. Türkiye Devle

ti eskiden verilen imtiyazlar dolayı

sr ile zahiren müstakil fakat hakika
tı halde iıtiklalin cvcafı eliasiyesin

den mahrum idi. İstediği gibi kanun 

yapamaz, vergi ve gümrük alamaz 

idi. Türk mahkemeleri hakkı kaza

larını, Türk zabıtası vazifelerini tam 

bir iatiklil daireıinde ifa edemezler

di. Türk hUkfımeti iıtediği gibi mu
ahedeler aktedemez idi. 

İşte Gazi Hazretleri aaırlardanbe
ri yerleşmiş olan bu bağlan kırarak 

meydana tam müstakil bir Tilrkiye 

koydular ve hareketleri mümasil bağ 

!arla çırpman yakın ve uzalı: diğer 

fili . , ·- .... .... .. . <1.;>..-~-:.. ... 

Nusret Bey 
milletler için bir nümune oldu. 

Anbra Hukuk mektebi H. 
Hususiyei düvel Profösörü 

NUSRET 

* * * 
Necip Ali beyin cevabı 

Gazinin memlekete yaptığı hizmet .. 
!er o kadar büyük ve o kadar mühim

leri kendi noktai nazarına ramettır
mesidir. 

dir ki bunun vüs'at ve şümulünü Bu ilahi ve emsalsiz zaferi kaıa
şimdiden ölçebilmek cidden müm- nan Gazi, Türk milletinin ruh e 
kin değildir. Yapılan büyıik İ§lerin vicdanında hiç bir Türk çocuğr.na 
her biri ilzerinde binlerce sahife ya- nasip olmayan pek yüksek bir prcs
ıabilmek kabiJdir. Bence Türk tari- tij ihraz etti. Tabiatın çok müstes
hinde yeni bir ufku hayat açan,bü- na bir hilkati olan bu büyük Da!ıi 
yük Dahinin en yüksek eseri Türk - en şamil manasiyle - içtimaı sa
milletine kapitülasyansuz, imtiyaz- halarda yapmağa kıyam ettiği ~ok 
sız hür ve müstakil bir Vatan ve Mil cezri inkılaplarda Türk milletinın 
!et tevdi etmesidir. Efsanevi kahra- müşterek vicdanında ihraz eyltdıgi 
manhkların bile ifade edemiyeceği harikulade muhabbet kudretind n ,. 
çok çetin ve çok müşkül vaziyetler- tifade etmiştir. Türk milletinin azız 
de ve her türlü yokluk içinde Türk rehberinin gösterdiği ve irşat ettiği 
milletine kapitülasyonsuz, imtiyaz- yolda mutlaka cemiyetimizin refah 
milletinin kalp ve vicdanını bir nok- ve saadeti için bir hayir mevcut lıu
taya temerküz ettirerek, yaptığı çok lunduğuna en samimi bir kalp ile ı
isabetUr tedbirlerle düşmanı memlc man eylemektedir. Bu emsalsiz ' V· 

isabetkar tetbirlerle düşmanı mtmle- giyi de tevlit eden sır Gazinin zafc
ketten tardederek yirminci asrın a- ri ve memleketin haJasıdır. 
zamet ve haşmetini temsil eden Sevr 
muahedesini imzalayan müthiş dev· 

Denizli Meb'usu 
NECiP ALI 

* * * 
Pro/esör·S.NizamiB.in cevabı 

S. Nizami Bey 
Gazinin en büyük eseri nedir.> 
Gazinin her biri başlı başına bir 

devir açıp kapayacak ve dolduracak 
kadar büyük eserleri içinde en derin 
iz bırakanı, ilkönce anılanı ve anıla· 
cak olanı - öyle sanıyorum - ki 
zaferdir. O kadar ki Gazi ile zaferi 

t
ayırt etmek prk güç olmuştur. z •. 
ferle en acıklı kaygılardan kımsenın 
duymadığı ve duyamıyacağı bir se
vince ulaştık. Gaziye karşı duyduğu
muz sonsuz coşkunluğun en biiyük 
pınarını burada aramalıyız. 

Yalnız (Turk Alfabesi) ile GaLi 
bu zaferden daha büyük bir eser ya
ratmıştır; Gazinin en büyük escrı bu 
dur. 

Niçin? 
Çünkü alfabe ile on dört milyon 

Türk arasında müşterek dü~ünccl r, 
duygular ve dilekler belirip kökle~
meğe başhyacak; en ucra yerde ka
lan kardeşimiz bile ilerisini, gerısı
ni öğrenecek, olanı, biteni an1ıyc· 
taktır. Bununla yarını kazanacağız 
ve bugünku medeni manasiyle, yük
selmiş bir millet olacağız. 

Keyfiyet medeniyetleri hep sôn
dü, şimdi yalnız kemmiyet medeni
yeti parlıyor. 

Profesör 
SÜHEYP NİZAMİ 

Ankaranın imar planı 
tastike arzedildi 

Ankara.. 9 (A.A.) - Ankara 1 
nın imarına ait olup ıuri hey'e

tince kabul edilen Jansenin plAnı 

icra vekilleri hcy'etincc tasvip

edilmiş, Reisi Climhur hazretle

rinin tasdikine nrzolunmu~nır. 

M. Jansen Jle ikinciliği kazanan 

M. jlisleye nakdi mllkafatlan 

gönderilmi~tir. PIAnın takibı için 

:\l Jansenin bu ı;unlerdc Anka

raya gelmesine intizar olıınuvur. 

Ankara, 9 (A.A.) - Ankara 

şehrinin imarı için kanunen te

şekkül etmesi !Azım gelen mu-

diriyet 'c idare hcy'eri azalan 

tespit olunmuştur. '.\ilidir nU 
Jetine dahiliye mıbtcşıırı J lilmr 
hey tayin edilmiş. intihap tt• . 
len idare' hey eti Reisi Ctimlı. r 

hazrerkrinin rn<dikinc arr.ct. ı 

mıştır. imar kanununun ırı_'rl '.,, 

pl~rı gerek in~aat i~·in ,,,,, 

mudirip:tinc Hrdı~i <alalıi) Ltl 

taşdikinc b3~bnMı;t•·. 

-----
~: ec/is bahçesi l!{' '· 
Ankara, !l ( il'ill!:ycı ) -

Millet meclisinin bnbçesi rel~ 
paşanın emrlle halka ııc;ı!n"' ır. 
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ifü!So11•H•berler·· 

Yunanla ihtilafımız 
TEPtD[LlNLİ 

HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

ALI PASA~ VAS lllKl !.•e-z••• 
Milzakere •• 

t..qU~red.e 

Kehanet ••• 
v....a-ı-*·••• 

Tilrk-Yunan 
Yalan dünyanın hali 

işte böyledir! .. 
Alıvam Meclisinde 

ekalliyetler meselesi 
M. Macdonald on 

sene sonra ne 
olacağını siJylüyor 

Müzakaratıkablnede 
tetkik ediliyor •• 

M. Rivas: «Esaslı meseleler 
halledilmiştir>> diyor 

Cil veleşik fıkırdıyaraktan 
ihtiyarın boynuna sarıldı" 
Milliyeli lelribaı : ZI AYHAN 

Madrlt, 8 (A.A. ) - Akvam 
cemiyeti meclisinin eaab celse· 
sinde M. Şubert M. Adaçlnln 
raporunu mllzakeroye esas ola
rak ·kabul etmenin kendisi için 
imkansız olduğunu sllylemlttlr. 
M. Şubert tahkiki muamelat ve 

Tıpkı öyle içi gariplik dolu' usulu meı'eleslne alt itlllfın 
ergen aşıklar gibi v asilikinin' geçen martta baflıyan mllzake-

i re için memnuniyeti calip bir 
elini tuttu, çenesini okşadı: netice teşkil etmediğini de be· 

- Sen söyle - dedi - ben yan eylemlttlr. M. Tltulesco M. 
senin neyinim? Adaçlnln teklifini bazı lhtlrazt 

S Ali be 
· ba kayltlerle kabule hazır bulun-

- en , rum anam, -. dutunu bu tekliflerle raporun 
1 am, kardeşim ve herşeyimsın.. birbirinden aynlmıyacak bir bil· 

Ali Paşa haz içinde sesliyor- tun teşkil ettiğini söylemı,, bu· 
c'.u, Vasilikinin söylemesi: "Ya- nlann meclise ve bilhassa eka· 
uya" nın "Fethiye" Camii kur- Jllyıt hakkında bazı taahhüt· 
-şunluklarına tüneyerek: Jere gtrlşmlf olan devletlere 

~ tebliğini telkin etmiştir. 
guı1 ... guı1- .. eden penbe ibi- M. Brland, ileri sOrUlen lh· 
kli ibrişim boyunlu kumruların ı tlrazt kayltlere mutalaaların 
kendi dillerince söyleşme!• ~ mecllşçe kaydedileceğini beyan 
benziyordu. etmiş, yalnız usula mOkemmel· 

· - F h' lcştlrmek için M. Adaçinln tek· 
Tepedelelının « et ıye» ı liflerinin ittifakla kabulü lazım 

mii ile derinden alikası vad. olduğunu ııave eylemiştir. 
Paşanın ilk yastık yoldaşı « Üm-ı , M. Adaçl, Uçler komltesl 
mü gülsüm» hanım orada t· 1 raporunun havi olduğu muta· 
yordu. - Jaalan ve bllha88a lstfdalann 

Yalan dünyanın hali iş, - öldureceği korkusu filan değil- kabulll, tetkik ve neşri hakkın· 
leydi, kimbilir «Gülsüm» ıuııı- di, Tepedelenlinin Sevgilisi as- dakl mUlahazalan telhis etmif· tir. Bu husus hakkında bir 
mm sağlığında Ali Paşa onunla la böyle birşey düşünmüş ola- müddet fikir teatisinden sonra 
nasıl sevisip koklaşıyordu? mazdı. reis raporda munderlç hUkUmler 

Kimbilir kaç defalar ona da: Vasiliki Ali Paşadan yine Ali hakkında ltilllf hasıl olduğu 
kendi üstüne uGüb kokup çi- Paşa hesabına korkuyordu: öy- görUldUğUnU söylemiş ve M. 
çek yüzü görmiyeceğine yeınin- le ya ... işte Dış kale uçmuş git- Adaçl ile M. Quloones de Leo
ler etmiş durmuştu? mişti. Bugün değilse bile mut- nu nihai karar suretini hazır· 

Deli gönül... hiç durur mu? lak yarın Hurşit Paşanın aske- lamağa memur etmiştir. 
İşte günün birinde daldığı derin ri iç kaleye de girecekti. İşte o Alman ve Frrnsız 
uykulardan uyanıp böylece kay- zaman Ali ne olacaktı? nazırları 
nağından taşarak: güldürder Ona teslim olsa da öldürecek- Madrlt, 8 ( A.A ) _ Bazı 
dururdu. . . !erdi, Olmasa da. · odadan çı- şayialar hlllhna olarak M. Ştre-

Vasiliki yavaşça tamamladı: kıp gitmeden azevvel Tepede- seman meclis ruznaıneıılne dahli 
- Ali ... sen benim «Efen- lenlinin ağzından kaçırdığı bir olmayan siyası meıı'eleler hak· 

dim» sin, seni candan seviyo- çift lakırdı Vasilikinin aklını ba kında M. Briyan ile meclis ha· 
nun 1 şından alıp götürmüştü. rlclndo muklllemelere ğlrl11ece· 

Dedi, Ali Paşanın sinirli eli- Ali Paşa: tini zannettirecek her hancf 
ni aldı, karanfil kokulu yumu- - Onlar benden sonra seni bir sebep mevcut değildir. 
ş:ık dudaklarına götürdü, yüzü- el!iredip İstanbula götürüler. Madrld, 9 (A.A) - M. Str
•ıe gözüne sürdü. Orada satarlar Vasiliki., öm- eıeman öğleden sonra Madrlde gelmlf M. Dö Rlvera ile M. Qu-

Ah !. , Aşkın kudretini inka- rümüzün son demleri yaklaşı- lnones Dö Leon tarafından kar· 
redip onun sırrına vararruyarak yor.·· · tılanmıştır. 
omuz silkenlerin yüzleri pençe- Bu gün diğilse yarın. . . Madrld, 9 (A.A) - Almanya 
pençe kızarsın: Dememiş miydi? Vasiliki iş- sefiri Madrld gazetelerinden bl· 

İşte güzelliği şarka Garba ün te bundan ötürü korkuyordu.ya, rinde ispanyadaki ekalllyetler 
salan «Arnavut Rum» dilberi Paşayı öldürürlerse .. ya kan- hakkında M. Stresmana atfen 

ı b k 1 neşrolunan sözlerin doğru ol-
dedesi yaşındaki İhtiyar adama ı a ış ı çam bıyıklı gövüsleri madığını beyan etmiştir. 
eldenayaktan tutkundu. kıllı adamlar kendini alıp götii- M. Brland ve /spanyollar 

Onu candan, onu ruhtan se- rürler se... Madrld, 9 (A. A.) BDtUn 
viyordu ! Ali Paşa inadetmeyip te şu gazeteciler ispanyada diplomat-

Ali Paşa Vasilikinin gül ko- «kale» denen taş yığınını düş- lardAn lşcllere varıncıyakadar 
kulu saçlarım okşadı, dağlar gi- manlarına teslimedip iş~n için- herkesin tanıyıp bildiği M. Brl
bi çocuklarının ölümüne ağla- den tatlılıkla sıynlsaydı ne olur ~~:a:ı~~aö~~k~:~r. için yol ve 
mıyan Tunuk gözleri sulanmıs- du? M. Brland, Fransız-Ispanyol 
tı. · · İşte bunca çiflikleri vardı, mUnasebetlerinln mülhem olduğu 

Cilveleşip fıkırdıyaraktan İh- ö~rünün. son dem~erinde bir çi- itimat ve samimiyetten dolayı 
tiyarm boynuna sanldı, dedi ki: flıge çekılerek .sogocuk kayna- pek memnun olduğunu gazete-

- Gel doğrusunu söyle Pa- k~ara sarkan ~ıs ko~ulu "İğde' cilere söylemiştir. 
şa, beni sever misin? benim se- agaçlarının golgelerınde başba- Itaiyad.a 
ıi sevdiğim kadar değil, onun şa yaşasaydılar. Vatikanın idaresi 
on böliikte bir bölüğü kadar ha- bltmedl 
na muhabbetin var mı? 

Ali Paşa kaşlarını çatmıştı, 
ona yüzüne beraber:- seni öy
le seviyorum, seni dünya alem
den o kadar kıskanıyorum ki ... 
çok değil yirmi dört saata var
madan bunu görüp anlıyacak
sın Vasili ki!. .. 

••••• 
iL !'<L.\R ---

Roma, 8 ( A. A. ) - Papa 
Vatıkan şehrinin dahili idaresine 
ait ı..anuıılnrı imza etmiştir. 

Roma, 8 ( A. A. ) - Kral 
Papalık makamı nezdindekl ltal
yan srfirl l\1. Cesare Maria De
vekiyi ayan azalıp;ına tayin et
miştir. 

Londra, 8 (A.A.) - (Sondey 
Dispaç) M. Macdonaldin yazıl
mış olup alemin bundan on sene 
sonra ne halde bulunacağına 
dair ınurnaileyhin efk~r ve mü
talaatını beyan eden bir mes'e
lesin neşretmiştir, 

M. Macdonalde göre on sene 
sonra cihan bir kaç gayet kudre 
tli sendikanın kotroluna tabi bir 
takım manatıkt iktısadiyeye 
münkasem olacaktır. Bu sendi
kalar için dünyanın büyük pa
zar yerlerini yekdiğerinden ayı
ran hudutlardan başka hudut 
mevcut bulunmıyacaktır. Bu 
cesim tröstler milyonlarca insan 
lan hükfunleri altında yaşata
caklardır on seneye kadar kü
çük Avrupa hükıimetleri kendi
lerini büyük devletlere saydıra
cak kadar manevi ve siyasi bir 
nüfuz iktisap ederlerse sözleri
ni Cenevrede dinletmeğe kadir 
olacaklardır. O zaman hemen 
hemen müttehidei Amerika man 
zumesi şeklinde bir Avrupa kon 
federasyonunun tahakkuk etme 
mesi için ortada hiçbir sebep 
kalmıyacaktrr. 

M. Macdonaldin fikrince ö
nümüzdeki on sene zarfında 
müçtemiai Amı:_rikanın cemiyeti 
Akvama intisabı ihtimalleri zaif 
kalacaktır. Fakat bu hal ve ke
yfiyet mezkur devletin divanı 
adaletin mesaisine karşı günden 
güne mütezayit bir alaka gös
termekten ve bu mesaiye gittik
çe daha sıkı bir surette iştirak 
etmekten alakoymayacaktır. 

İngiltere ve Amerika eski ve 
pürüzlü bir mes'ele olan denizle 
rin serbestisi hakkında u:ım~a
caklar ve böylece Avrura ve /'ı
merika arasında husuiü pek zi
yade arzu olunan bir itilafın ni
hayet vücude gelmesini teshil e
deceklerdir. Müttehidei An'eri
kanın mali retinin tezayüdü 
AvruJ,Ja için gayet mühim bir 
amil rolünü ifa eue.:ekt:.-

Bütün şimali ve cenubi Ame
rikaya şamil cesim bir konfede
rasyon tesisi projesini nazaıiyat 
sahasından hakikat haline in
kiHip ettirmek için müçtemiai 
Amerikaca sarfedilen gayretler 
sırasında ihraz edilecek h'!r han 
gi bir muvaffakiyet uykandaki 
amilin kıymetini arttırmaktan 

hali kalmıyacaktır. Meks;ka şim 
diye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da böyle bir projenin ta· 
hakkukuna en büyük mani t<:s
kil edecektir. Diğer taraitan c'e
nubi Amerika milletleri kendi 
milli benlikleri kudret kesbettik 
çe ve servetleri arttıkça böyle 
bir manzumeye dahil olmağa 
hahişker ve mütemayil olacak
lardır. Fakat şimali Amerika
nın serveti ve propağandası ni
hayet bütün bu mukavemetleri 
krracaktır. 

Sen de ... ben de ... aydın A
vizeleri altında saz çalarak uzun 
gecelerin güneşini getirip doğ
durduğumuz bütün şu Sarayda .. 
Hatta serin kadar sevdiğim ko
ca «Yan ya» kalesi de havalana
rak rüzgarlara karışıp gidece

lst. İcra Dairesinden: Siıreyya 
hanımın Telit beydeki alacağından 
dolayı haczolunan Kadıköyünde Os
manağa mahallesinin birinci ada Fıs
tıklı sokağında kiin mükerrer iki 
numaralı hane ile Hasan paşa mahal
leıinin Fıstıklı sokağında kain mü
kerrer iki numaralı arsa birinci ihale ------·ı- iLANLAR -------

~iz ! 
Demek istiyordu. Offf ... Ali 

Paşa için uzun saçlı bir kadının 
yüzüne karşı: 

yapılması için otuz gün müzayedeye 
konmustur. Mezkur hane tahminen 
yetmiş yedi arşın üzerine biı kat 
ahşap olarak bina edilmiş olup bi
nanın haricinde on buçuk arşın ter
biinde mutfak ve künıes ve bir kat
tan ibaret hane deruninde çimento 
antire ve bir sofa zemini çimento e
valtı ve tahta. diğer sofa ve bir kö-

-Seni seni yorum, demek ne ka-
dar zor işti? mürlük bir hela bir merdivenbaşı 

O iki oda bir ufak sandık odasını havi 
nu işte uzun senelerden be

ri öküp koklıyarak okşıya okşı- olup derununde borçlu sakindir.Hu-
Y? ~?yn~n_?a .. büyütmüştü, ken- dudu Fatma ve Emine hanımlar hane 
d,' _ go.zle.'.' oı;ıunde serpilip geliş- ve bahçeleri arkası medyunun arsası 
tıgını gormı.iştü. cebhesi tarik ile mahdut derunlnde 

Fakat bir defa onun yüzüne kumpanya suyu vardır. Arsaya ge
'.ı:arşı: - seni seviyorum! lince iki yüz yetmiş zira terbiinde 
Derneğe dili varamamıştı, Va

ıiliki israredip yalvarıyordu: olarak gayrı meşgul olup bir ta.rafı 
. . - Ne olur? sevdiğinin Başı Nazmi bey zevcesi Safvet hanım ar
ıçın Paşa. .. sası arkası borçlunun hanesi öoü yol 

Söyle, beni seviyor musun? ile mahdut olup kıymeti muhamme
- Benim böyle çocukça sorgu. nesi arsanın iki yüz yetmiş evin beş 
lara canım sıkılır! yüz liradır. MezkOr mahalli almak 

Vasiliki israretmemisti, onun iateyenlcrin kıymetlerinin yüzde o
ma~sad_ı başkaydı, bu ;abahtan nu nisbctindc pey akçesi ve928-10397 
ben Alı Paşadan korkuyordu. , evrak numarasını 1 k d · 1 E t k d k ' a ara aıreye ge 

ve · genç a ın tam do uz meleri ve 13 . . 
uzun yıl koynunda yatıp koca- .. /

71929 tarıhınde saat on 
mış soluklarını .)fUttuD'u Ali Pa- · dortten on altıya kadar ihalesi yapı
şadan korkuyordu. ,, lacagından ıni· .tcrilerin dairede ha-

Bu korku Ali Paşanın kendini 1 zır bulunması ilan olunur. 

Istanb ul limanı sahil sıhhıye 
merkezi sertebabetinden: 

12 Takım kışlık kaptan ve Mal<inist elbisesi 
69 • • Muhafız ve odacı elbisesi 
60 
12 
69 

• 
• 
• 

56 • 
146 adet 
70 " 
64 Takım 
3 adet 

" 
Gemici elbisesi 

yazlık kaptan ve makinist elbisesi 
• muhafız ve odacı elbisesi 

• Gemici elbisesi 
Kaput 
U.civert gemici fanilesl (yün) 
işçi elbisesi 
Yeldirme 

Balada cin! v• miktarları muharrer on takım melbusat kapalı zarf usullle 
ve bunlordan mada 131 çift siyah fotin ile 12 çift beyaz iskarpin de aleni 
münakasa suretile mevkii münakasaya vaz ve yevmü münakasa 30 llaziran 
929 tarihine müsadif Pazar günü olarak tespit edilmiştir. Talipler şartname
leri görmek üzere her gün Galatada Kara Mustafa p•şa sokağında kAin mer
kezimiz levazım şubesine ve aleni münakasa için yevmü mezkOrda saat 14te 
komisyona, kapılı zarf münakasasına lştirok edecek taliplerin tanzim eyle
yecekler! teklif mektuplarını yevmü mezkörda milnak!sa vakti olarak tespit 
edilen saat 1 5 ten mukaddem komisyona tevdi eylemeleri ve suti mezkurun 
hullıhindc münakasaya iştirak eylemek Uzere komisyona mürocaatlan ilAn 
olunur. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

113' darpa,a dalgakranında batmış olan "Anadolu. muşun un bulunduğu 

mahalde saulma;ı için evelce yapılan müzıı·edede verilen flatlar haddi layi
kını lmlıııadığından mezkılr muşun 25-6-929 salı günü şeraiti aabıka daire
sinde ve kapalı zarflı tekrar müzayedesi icra olunacaktır. Arzu edenlerin 
taıihi mczkurde saaı 15,J(J kadar teminat mektuplarile tekllfnamelerinl ayn 
ayn zarflarla ltleun• müdürlü,&üne ıevıll eylemeleri ilıln olunur. 

Atına, 9 (A..A) - Nazırlar 
Türk- Yunan mil7.akeratında Yu
nanl.stanın takip edeceği hatn 
hareket hakkında tetkikatta bu-
lunmuştur. 

Ankara, 9 (A.A) - Bu akşam Ankaradan lstanbula hare~~; 
eden muhtelit mübadele komisyonu azasından M. Rivas Anad0 

Ajansına vaki beyanannda lstanbula münhasıran şahsi işlerinin ıeı · 
vlyesl için gittiğini ve b~r kaç güne kadar Ankarayı avdet edee:; 
glnl sörleınlş ve her iki hükOmet esaslı noktalar hakkında ııil .. Muhalifler lşt/rllk etmiyor 

Atina, 9 (A..A) - Halk fır
kası meb'usan ve Ayan meclis
lerinin miizakeratına lştlr&k et
memeğe katar vermlstlr. 

etmişlerdir. bundan fevkalAde memnunum. Henüz halledilınetetl 
noktalara gelince bunlar bence tamamen tall mahiyettedir,, de~· ~i 

• * * '<I 

Atina, 9 ( A. A.. ; - Halk 
fırkasının ileri gelenleri ittihaz 
edilecek tarzı hareketi Pa7.artesl 
günü kararlaştıracaktır. 

Tro~ki Ankaranın inıBJ'l ~ 
'T Yeni t.eyet ~ 

lngiltereye · ~ teşekkül ettı fit ~ 
gitmek istiyOP Ankara, 9 (Milliyet)-:-~ "" 

Tantalidesln tevkifi 
Atina, 9 (A.A) - Pangulos 

kabinesinde bulunmuş olan sabık 

nazırlardan Tantatidcs hakkında 

Istanbul 9 (A.A.) M. Troçki yeti Vekilenin dünkü içtı ~-
M. Makdonalda bir teligrafna- da teşkili mukarrer ol~. pr 
me göndererek İngiltereye gide ra imar müdürlüğü bugull; ıtl' 
bilmesi için pasaportunun vize hiliye müsteşarı Hilmi bc:>'!"ııııif ti> 
edilmesini talebetmiştir. Kendi- kalet etmesine karar vefl ·~ \1 

gayri muvakkat bir tevkif 
zekkeresl ısdar edilmiştir. 

mü- si bu seyahata sebep olmak üz- tir. Ankara şehrinin ima~ 1\ 
re derhal tedaviye mühtaç olan verilmiş olan raporlarda urıl" 

JFrn-•ad.a 
Başvekilin teşekkürll 
Paris, 3 [A.A] - 1\1. Poin-

sıhhatini ileri sürmektedir. mütehassısı M. Jansen lı & 

Bir şeririn derdesti davet edilecektir. ,,_ -ç 

care mütehassıslar komitesi reisi 
M. Ouven rounga gönderdiği 
bir telgrafta komite mesaisinin 
muvaffakiyetlc neticelenmesi için 
kendisinin ve arkadaşlarının sar
fettiklcrl gayretten dolayı teşek

kür etmiştir. 

. . Kendisi buraya geldiği ı , 'ıı 
De~ızli ~ (A.A.) Asker. k~- teferruata göre yapılacak P jjr l\ıı 

çaklıgı, katıl, zabıtayı tahkır gı- lar hakkında karar verilı:tl~ ·r· ~ 
bi müteaddit cürümlerle maz- re bir heyet teşekkül etJ111tj. ~ 
nun şirrir Tosun oğlu Ahmet Bu Heyeti vekilenin de ı.S"' r· '-k 
sırakapılar mah'.3-llesiı;ıde. zabıta ne iktiran etmiştir. Heyet "'ısı 
tarafından ~~zyık e~ılm~~ ~u- vechi atidir: Falih Rıfkı, ~dı iır 
kave~et 15o~termesı uzerıne Esat, Maliye müsteşa~ı 1;ii-
meyyıten ıstısal olunmuştur. mühendis Ziya Hıfzı sıI:ıl:ış ~ 
Muhafız giicünün dürü Asım Be;ıerdir. 'ııı 

Fransada tayyare kazası seyahatı lzmir moda~'~ •ı 
Tuluz, 8 (A.A) - Hava iş

leri nazın hazır bulunduğu halde 
havada yapılan bir gecit resmin
de iki tayyare çarpışmışlardır . 
Tayyarelerin pilotları telefolmuş-

Kütahya, 8 (A.A.) Muhafız ~· 9 (A.A.) İzı:tıır ~ ~l 
gücü bısıklet takımı saat 20 de sı namı!~ Y~~ılacak ?Janiitiit' ~~ ' 
buraya muvasalat etmiştir. Bı- malı elbıs.e _ıçı~ şehnn b el<teJır: 
sıkletçiler 25 kilometre mesafe nevverlerı ıstıcal etı:tl J11İl"O 
de elliye yakın bısıkletçi grubu Yerli mallannı koruma cc:~ci~ 
ile Kütahya mıntakasına men- elbise yaptıranların ~er eflı'' 

-sup bütün kulübler atletleri ta- birden 4 Temmuz gün~ bıl ııııir b nır. 

Komiteciler ekspresi havaya rafından istikbal edilmiştir. Şe- s~leri geymelerini tensıPı: ı~· 
uçurmak istediler hirde memurin ve halk tarafın- tır. Modanın kadıntarııtl yıl•cJ' ~ 

Belgrat, 8 (Fos) - DUn ak- dan samimi bir surette karşılan smda da pek çabuk ya 1'~; ı 
şam saat 9,20 de ekspres treni mıştır. kuvvetle tahmin olunı:tıa 'J#l§J ~ 
vranska Branza istasyonundan Refi.it Sa""et Beyin Afyon hattının teı-;r 
hareket ettiği sırada ray Oze· Y il' 1 · p 06ta 1' 1)1' ~ 
rlne konuımuf olan btr cehen- konferansı f ~~rh, 9 h(A.;ı.? rkc:ı.~,,,ıı } 
nem makinesi, tren üzerinden .. ra ıs a at ey etı me ,.11;., 
geçerken infilak ı:tmlştir. lnfi· B~da peşte, 8 <A;·A·) Turk melatını tetkikten son~li$ 
ilk dan mUtevelllt hasarat pek meb uslann.dan. Reşıt Saf~~t b~y hattının teftişatma ba~l c:ıc:et et· 
azdır. Tren yoluna devam et- Turan cemıyetmde b~ gun. hır re dün şehrimizden har 
mtştir. ~oı;fe:an~ verer_ek Turk mılle- miştir. dil 1 

lnfilllk mahalllnde komiteci· tının ınkışafını ızah etmiştir. * i 18'' 
ıerln giydiği kavçuk ayakkabı Konferaı;sa Arşidü~ . François ılk °!ektepler il ı11eııtef' 
lzlari, bir pelerin ve allltıuire Joseph ~ıyaset et~~tır. Hazı- İzmır, 9 (A.A.) ~Ik e",,rP'rf. ~ 
bulunmuştur. Sııı kllstf yapanlar run Gazı hazretlerını hararetle ler 15 Haziranda tatıl d ~ı 
ik.l kişi olup ı3ulı;1 .. · hududuna alkışlamıştır. dahil olacaklardır. 1 
kaçmışlar. Tahkikatı işkal et- r t~~ 

:::~ş~ı!~in_:z~ tafsilat veril- T ~ 8 K l l E 1 ~ ~ l N K 11 ı. A 1: 

Vlyanndaki cinayetin faili Y f:ı'". f 
Hey'cıi umumlyesinln 2·6-29 tarihli ka.rann• tevfikan ,.e SEfl;\I;\' ~Jt 

Yiyana, 8 '· .\. A. ~ - !\!ısır 4.000,000 J .ıradan 5,000.000 liraya tezyidi için ihraı; oluP•" 'l 
>efiri \luhip pa,,·anın kızını öl- ıı h · ıo ı ı 

dürmüş olan Gartncr on iki sene HAMİLlNE . AlTm~~i~fyeiileS~OOOSENE1'[,~' \ 
hidematı şakkaya mahkum edil- 'f ~t 
miştir. RİNE KAYT OLUNMAGA DA VE j\'e~lg 

2 ll"'iran 1929 ıarihindc içtima eden fekal4de heyeti umııfll ~r&I~ 
nizamnomei c:;asinin 9 <.:u maddesine tevfikan, ibracın:ı karsr : ~J 
beheri 10 Türk lirası itibari kivmette 100000 adet haıııiline aıı~Jıil' 
hisse senetleri şeraiti atiye dairesinde bankının eski hisselerin• 

LA YİPZİKTEKİ TALEBEMİZ 
Layipzikteki Türk talebe ce

miyetinin yedinci devri senevisi 
Layipzikteki Türk talebe tara
fından geçen gün parlak bir su
rette tesit edilmiş ve o gün Al
manyanın diğer şehirlerindeki 
talebe de murahhaslarını gön
dermek suretile mesasine işti
rak etmiştir. 

ILAı~R 

Istanbul İkinci Ticaret mah
kemesinden: Mahmut Paşada 103 
numerolu mağazada mükim hazır el 
bise ticaretiyle müştegil Apostol 
Pataviçini efendinin 9 Haziran 929 
tarihinden itibaren ilanı ifliisına ve 
mesalihi iflisiyenin rüyet ve tesvi
yesi zımnında azayı mahkemedenCe
lalFuat B.Jorj komiser ve dava vekil 
!erinden avukat Sami ve Samoel Pa
po beylerin muvakkat sendik tayin
lerine ve mağazasiyle depolarındaki 
emvali tüccariye ve eşyayi zaidei 
beytiyesinin temhirine ve evraku de
fatirinin celbine ve kefaleti musad
dika irae edemediği takdirde hapis 
ve tevkifine ve bu baptaki kararın 

muvakkaten icrasına mahkemece ka 
rar verilmiş olduğundan kanunna
mei Ticaretin yüzyetmişinci madde
si mucibince daimi sendikleri inti
hap olunmak üzre eshabı matlubun 
işbu bindokuz yüz yirmi dokuz se
nesi Haziranının yinnibqinci Salı 

günü saat ondört raddelerinde mah
kemenin iflb muameU.tına mahous 
odasına gelmeleri lüzumu ilin olu-

olanlara arzolunmaktadır. JJ#f ,1 
MiKTAR: Eski hissedarlarımız, baiz olduldan beher eskl diırl 

mukabil hir hisse milbayaa edebilirler. el ~· 
Jo:ski hisselerin dörde taksiminde çıkması ıııuht•"' 
kılsurau muteber de~ldir- d ~ 

BEDEU; Yeni ihraç olunan senetlerinin fil ihracı berveçhl; 
terildi~ şekilde 11,20 liradır. (On bir yırınt kurtlf 

Kıymeti itlbariyesi ıo,- Lir• 
Resmi damga -,20 
Prim _!c:. 

11,20 w 
HAKKI RÜCIL-\Nl:-1 MÜDDETi iSTiMALi: tıır ~ ,,ı 1 
. c!örıı- ıf• 

E•ki hlssedarlanmız, küsurat dahli olmaksızın hisselerin• ~.ııJı 
petindc isabet eden yeni hisseleri il<! ay zarfında, yani JO ;,:, fV",;ı; 
akşamına kadar mubayaa ve bedelini aşağıda izah olun h~ pi~ 
Bankamıza tevdi ve ya lrs•I eımelidırler. Bu müddet zarfın~ıy•• h' 
hanını kullanmıyanların yukandı mezkllr müsait şeraiti• ınO 
sakıt olur. ~ 

llAKK.1 RÜCllANI~ SURETi iSTiMALi ;t1tı':.W· 
llissedarlanmız ~ubelerimize J O haziran 929 ıarihindJe~il<'-.:~1 _.ı 

·· ed k · nıa e < _.,Jl'' 
mura~aat ere yeni hisselerin mübayaa pusulasını 11 ·ıvı ~•';sı~ı 

1 lıssedarlanmız bankaca kendilerine gönderilecek olan k b.ul şd •ıi' 
dld . '~ • o urup ımza ve bankanın merkezine ve ya . hlsseıer• 
taahhütlü olarak irsal etmek suretile dahi yen• c!l~i 
olunabilltler. ııed•JI ır'I 

Ancak beher hissenin J 1, 20 lira itibarile tam•~eıiıUir.e 
şubelerimize tevdi veya fst•nbul şubesi ve Ankara rner il' 1" 
edılmelidir. ayın ıt1P 

Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye olunın 
pusulalınnın hükmü yoktur. d ~ 

NOT; . bir ' ,; 
Yeni hisselerden bir hissedara eski hi;selerln dortt•1 )• J' 

fazla verllmiyeceRı için, kayt vorakasında sehven faz 
1 

olursa llankacA kontrolunda dörtte bir tenzll edllccekıır. eıtılU 
YENi HiSSELERi:\' TEIVIEITL'LERI; . senesi ı•:~ 
Hamiline ait olarak ihraç olun•n yeni hisseler 19ı9 sınd•" 

. 1 d' 030 en• niln yalnız 5 Aylık kısmına i~tlrak edecek er ır klardır 
yeni hisseler dahi eski hisselerle hukukan mu<avl ,,ı.ca 
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'' MİLLİYET,, İN ŞEHiR VE - MEMLEKET- HABERLERi Ekoııomi 
:::-~~~~~~~-=--~~~-::-~~~~~~~~~-~==:--:=--~=--=-~~-

Adliyede Emanette Müteferrik H. 

Keu~ini öl~ür~ü 
~~ı~ ~osla ınenıurların~an 
~ri se1aletten intihar elti 
aşabahçede eski posta me· 

~· tnurlanndan Mustafa evvel· 
1 tece misafir olduğu doktor 
~llleddln beyin evinde beynine 
it kurşun sıkmak suretlle lntl· 
\t etmiştir. Beyni parçalanan 

zavallı adam Haydarpafa 
~ilaneslne naldedllmlş lakat 

e- '•z sonra vefat etmiştir. Se· 
ltbı intihar sefalet oldutu zann· 
llıı~ınaktadır. ,. .......... -
Günırilk anbarlarında 

h. infilak 
\.IUn Galatada Rıhtım tlrketl 

1 ~ numaralı antreposundan 
ltpıt cinsinden bir madde sı· 

" ~lardan infillk etmlt ve lnfl· 
~ı rnutealnp yangın çıkmıJtır. 

~ "i sandık ecza tamamen, 18 
'-~Clılc ve 20 balya e,ya kısmen 

r \ ~dıktan sonra ateş söndUrUI· 
!· , ~,tür. Ateşi söndürmek için 
·. ı_ •iye çok su sıktığından ambar· 

ki eşya çok hasara uğramıştır. 
·ı 
ı &ır amele aile geçinıalzlidl 
il- ~1Jüzünde11 zehir içil 

1\ •sımpaşada Bahriye cadde· 
Sinde oturan çöpçUlerden 

. ~atı zevceslle geçlnememesln· 
8 ~ nıutessir olarak köpekleri 
~ lf irin kulluılan zetılrll köf· 1 ~ . 
~ ~tden yiyerek intihara tete· 
!; s etmiştir. 
v 
~ 1'rıınway ve otomobil 
it l\ kazaları 
T IJ'takö)ıle Bahçe sokagında 
11 \G <ıturaıı Yakoya, tramvay 
. \ Uesınden geçerken 1995 nu· 
• ı, '•lı otomobil çarpmı\ltır. 
1 \ko hastaneye kaldırılmış, şö· 
f -'dnan yakalanmı,ıır. 
y f.ını: ö.ıUnden geçmekte olan 
il' tıııakam mUtekaltlerlnden Os· 
ii1 Q beye ı n numaralı tram· 

Çnrpmı-;tır. Basından yarn• 
'" Osm~ıı bey Sen Jorj ha· 
~•~!ne yatırılmıştır. 

/i 19
'>.f}()(J lirli dolandıran 

~ ü 'ılr Mw;ı•ı•i lıat;tı 
1l'h~ekapuı.Ll lcrap ticaret 

1 '~•ıı hlr ınıı~evl piyasadan 
• ;adırdııt;ı ıoo,000 lirayı met· 
ı4 . 0Ian bir Rus kadınına ye· 

1kten soıırıt Avrupaya kaç· 
Hır. 

'ı 
r lle H. uııkuda iken 
1:('llğurı11 öldiirdü 
lkoıda vah köyünde Ah· 
ll'ed!n "zevcesi Aliye H. 

t l'•~Jndaki çocu~unun Uze .. 
~Ilı Yıttınak sııretile çocugun 

Uııt sebebl"ı.t vermiştir. "'' , ,, 1l< 11 h11kkında laklbatta •n • 
11 lınaktadır. 

1 -
lilpfl Halit gene bir 

~1, lıı:ıtım dolandırdı 
;,•nur.ıından istifade ederek 
it 'Pı-Iıaneden çıkan Eylpll 
t.lcrıiden faaliyete ba\llamış 
·~ . 

1 •f'lde bir kadının l.ıdl· 

\~'~ile l.<lllU lirasını dolan
~ Ve zabıtaca yakalanmı,. 

~Ilı 
~'b~ hii,t.'fhtn taarıızıı 

kn1ı Osıııan kör kUtUk 
~ho~ olduğu halde çınar 

'ın kıtrakolı'na taaruz etti• 

0 ıahı oca derdest olun· 
'· 

k 
4<1ı,, .. .. d h 
ı yu:ıuı erı cer 

1 -~~~Unda yazıcı sokagında 
:ı \' •ıracı Din,ltrl ile de• 
~, 8Sll hir kadın yUzUnden 
ıı tıınişler, Diınilrl bıçakla 

-·k &•ından yaralamıştır. 
/( 

11 /Jıfıtıı yaıı(lın ,ca,d 
1a~ ~n Ba}raklar zade 
~aı;1 be) e ait kayık dUn 

, '·~ ~ Yumurta talaşı yük· 
'aıp ~! bula gelmek llzore 
ır 11 •şa rıhtımından ayrıl· 
td da ka)ıkta yangın çık· 

t Sö d!lrülmOştDr. 

' ----... 1/ij . " 
' n/di110/la iııllhar 
1 u;akı.ı l(örder.e soka-

14 14 oturan hacı Ha an 
'~t Yaşındaki kızı Saliha 

8111den ltlttlğl ağır öz· 
tee lr olarak intihar f 
• rdl} ot lçmif lsodo j 

Doğum faciası Gene taksiler Meskfıkatın tevhidi 

Karar: davaya devam Şoförler halka 
müşkilal çıkarıyor ... 

Lamia Hanım pederi 
istida verdi 

LAmia 1 lanımın doıtum esna 
sında öliımiını: sebebiyet vermek· 
le mazııtın, zt:vd Cemal, Kenan 
Hasan, Atıf beylerle ebe ;\Jü

berra hanının muhakemesine 

diın .'\gır cezada dnam edildi. 
Cebe a~ıldıl!;t zaman maznun· 

lar yoktu. Lamia hanımın babası 

2'/ıızif heyin istida>• Okundu. İsti· 
dada deniliyordu ki : 

'· Kızım Lamianın olıımii ha

di,esi katil mahiyetindedir. kızını 
feci bir ,urctte katkdilmi~tir. 

Bunun bir çok c.tıabı ,übutiyesi 

vardır. Olıimckn sonra kızımın 

cesedinin ;\lorga nakline miima 
naat göstermiştir. 1 Jr. Kenan 
1 la-an B. Cemal beyin mahremi 

e.-rarıdır. Bizim Dr. lzak vasıta 

sile huldup;umu7. ehe rcddedil
mi~tir. Kızın annesini yanına iste 

mcdil!,lne d:ıir i•hitler tedarik 

olunmu~tur. Kenan l la,an t>ey 
rontkencidir, dnı!;um mütaha"M 

de~ildir. Dıı~um csra<ında ulu· 
orta makine tathık cdilmi~tir, 

S(ınradan c,:ı,·i:--iz hulundu~u ~örü1-

mU~ ve diki~ ınakinı::-;i tı>rnavl 

da-lyle lıir çivi ili;tirik rck rahme 
sokıılnrn~tur. l\enan 1 l:ı-an bey; 

l .Amianın ıiliıı>ıuııc sı:bep 

Cemaldir, ch:mi1, Cemal !ley de 

1 tlıııiay:ı. 
. eni <ıldurcn lıcni·n, an 

cık hır nıudıc· kurtarabilir, de
miştir. Çoctı~tlm -ataleti kalp., 

ten oldüjtu ,eklinde rapor \'Cri· 
lcrek cenaıe>i alt·laı:dc ddned,I· 

nıck i-tenmi~tir. 

Cemal ll. kansına ı11:1mamı1. 

cenazenin gümültlii~ii ak~anı kı· 
zımın karyula,ında tahiıdcrle y:ıt· 

mı 1 tır. Cemal B. lıirgiin otont1J· 

bilini surcrkcn kızım Cemileye 
ra"it ·~eln1i~ qton1ohi1ini onun lİ· 

zerine <lirmiı~tur. Rahimdeki yır

uklık ka>ta alAıııcctlr. 

A yrupa ı;ürmii~ Cemal ,.e 

l\en an ile) !erin ınu,cerck dna yet· 

!eri, gorı;usuz, cahil hir 'crscrl· 

nin kama ve bıçaklı dnayc
tlnden dlıette ki [arklı .,ıacakur. 

Maznunların tcı:il isti vcceklerlni 
haha aldım. Teı:il talep cdcrlc,c 
hu hir lıiıcı:cti nıahkt\miyettlr. 

J{ıt.ım lıir 'ui ka,tın kt.rhanı ol

nıu,ıur. \lahhıııe curınun va-· 
fırtı t•vindc h~k \'C s.ıl,\hi\•ct 

sahibidir. D•"a yurunıelidir. ~ 

Bu esnada teker teker maz· 

nunlar 'c a' ııkıtları geldiler. 

Reb Da, a l,rintak hakim· 
ıtjtiııcc mahktnıcye ~S.'i inci 
nuuhlc illllcihln~e -..C'vl..ı.:d:lmi,tir. , 
\lazıııınlar i<terlt·rse mııl akcnıc

nin de\'amını talep cdclıilirlcr 

,\azif lk} in istiJa-ında yazı

lanları meslek nam111a reddeden 

mttzmınlanlan l\enan 1 L1.<an R. 

tecilden istifade etmek i'tcdik 
leriııı, kanu•ııın kendilerine hu 

hakkı vcnli~ini ;öyledl. 
Devamını i,;tiyebiilrsLniz. 

kanun bu . arnhiycti 'ermi~tlr. 

\!ayır istemiyoruz. 
'\luteakiben damcı tarafın avu 

kau. me,ele~in alelade hir dik 

kat<lzllk olnıadıgını, bir ana ile 
çocuğunun t~lef cdilmi~ oldup;unıı, 

Razı ~oförlcr yakın yere git· 
mek ısteyen mu~terilcri benzin

leri olmadığı hahaııcoile giitür· 
memekte ve hu yüzden ~ikAyet

ler olmaktadır. Dün lıu husu,tıı 

Emanet muavini 1 lamit bey bir 

mulıarririmize :;unları söylemi~tir. 

- Şoför mii~terileri her yere 
göt(lrmek mecburiyetindedir . 
Halktcn rica ederiz biiyle bir 
muameleye maruz kalırlarsa der
hal styrüsefct merkezine haber 
versinler. Ru kabil bir kaç ~ofor 
hakk ındııda takibat yapılmaktadır. 

Selim Sırrı ve 
Nizanıeddin Beyler 

Heden terbiyesi umum mü 
fetti~i Selim Sırrı Reyle Çapa 
beden terbiye ktır,u mlldünı 

Nızameddin Bey bu~ün Anka
rayu gideceklerdir. 

Selim Sırrı ve Nilameddin 
Reyler orada talim terbiye 
içtinıalıırına i~tinık cıkc,·klcrdir. 

Selim Sırrı beyin scyyahatı 

lrnlpya ~decek olan izcilerl-

r l ·lc alı\kadar de~ildir. 

Buz flall11l yükseltenler 
Ruzun .l kuru~a ~·tn1n1a"t ica

lıcdcrh·n huw hayikrin narh 

hil:Hına .J. kı..ru~a s.ıtmtık i'tc· 
dikleri an:~~ıldıp;ındıın hunların 

teczi\'clerinc k:trar \ erilmi~tir. 

Sergil~r 

Yerli nıal 
Temmuz sonuııda Galata

. ~aray lisesiııde açılacllk 

Sanayi birliğinin C. H. Fır· 
kasında açılması mukarrer 
yerli mallar meşheri tertip hey' 
eti dün birlik binasında öj!:leden 
evci içtima etmlftir. 

lçtlmaa ticaret odası murah· 
hasları Faik ve Sabri Beylerde 
ı,tlrak etmlşt1r. 

Bu içtimada meşherin serğl 

şekline kalbedllmesine ve daha 
müsait bir binada açılmasına 

karar verildi. 
Bunun için serjtlnin bir mil· 

ddet tehiri ve Temmuz sonunda 
açılması takarrür etmiştir. 

Evelce meşherde fabrikalar 
grup helinde iştirak edecekler 
ve Malların ıızerlne etiket koy· 
mayecaklerdı. 

Sergide fabrikaların mUıta· 

kil ve mallarına etiket koyarak 
iştirakleri kararlaştırıldı. Sergiye 
mü~aıı bina olarak Galatasaray 
lisesi gösterildi. Serginin bu 
binada açılması muhtemeldir. 

Sergi ınasarife !i:kabUI etmek 
Uzre ticaret oda'lndan evelce 
iki hin liraya lllveten Uç bin 
lira daha istemiştir. 

İzmir saııRyi birliği 
Jıey'ell geldi 

Dun sabah şehrimize gelen 
lzmlr sanayi birliği tıey'eti dün 
Is tan bul ~ana) 1 birliğini ziyaret 
etmişlerdir. 

Birlikte hey'etl idarenin de 
lştlraklle bir içtima yapılmıştır. 

içtimada muamele vergisi 
meselesi llzerlnde görUşUlmUş 

ve neticede müşterek teşebbüs· 
!ere devam edilmesi takarrür 
etmlftlr. 

Bundan ~onra muhtelli sınai 
mHeleler üzerinde göru,ııımttş· 
tor. 

( emaı beyin çok >cvcrek aldığı "!!'!!!!!!'-"!"~!"'!!'~-!'!!'!~----
karısllla karşı muhabbetinin sonra zım üçünciı karı~ı imi,... Cemııl 
dar >ıindiığunü, ce;cdln ortadan bey cenazeyi metfenine kadar 

kAlkması için istical ettiklerini obıın takip etmemi~, bir kaç ı;lin 

soylcdikten sonra dediki: sonra kızımın mezarı ônlındc metre 

- Vefatın ,ektt'ı kulp neticesi sile birlikte otomobil Kelllltisi y.ıp· 

olduıtc"a dair • rapor 'erilen:k mıştır. Al kanununa ,;ıjlınırlar>a 

c• r :n ctr ve ihla tdllmi)tir şaı,sı hukukumdan vazgeçemem. 

Reis Katildeki i~tirakc sc .\lazmın vekilleri tecil istedi 

hep oıarak re}I g-o:ıtcriyo. un• '~ 
;\ladJi me"lfaat ,-e Cemal 

1 \le Kenan 1 lasan beyin bir 

bi lcrının mahremi esrarı olma 
ları.. 

m.tcakib<.:" Lamia uınınıın 

' ' le ı ttclk:, hanım ıkdi ki. 
C'cnıul t'\ 'cııdıkten 

ınr ı kızıma hakart•tc lıa~l;ıd . 

f, ase kd ı u ı p 'ıoınıaıı;a u · ı 
ınrg, ır ojt•cndık ki k 

er. 
Hcl'°~t muzakernlen >Onra 

mahhnıenin kanaati vıcclanıytsi 

tehdlur edinceye kad.ır deHmı 

muhakemeye karnr \'erdi 'e 
mahkeme .ıo 1 lazım na ta ık 
olundu . 

Hakimler maalJ aldı 

Dı n lıakinılerin ınııaıları ve
rilıni~tir. Bu ı;Lın adiliye mcmur

,ıa nıu~ıarı ver, ~cı:ktlr. 

~taliye bir layıha 
tanzin1 ediyor 

--·•·---..,..-
Maliye vekaleti ıslahatı ma· 

liye encümeni tarafından bir 
"tevhidi meskılklt,. llyıhası 

hazırlanmaktadır. Lılyıhanın e
sasları şunlardır: 

A Bu IAyıha kanuniyet 
kes6ederse iki maddeden ibaret 
olan eski teııhldl meskOklt 
kanununun ahkQmı tamameıı 
değitecektlr. 

B Resmi ve gayrı resmi 
tical ve mali muamelltta 
evelce altın esası üLerine tan
zim edllmiş senetlerin tediye 
ve mahsup muameltltı kambi)'o 
esasatına tevfikan icra edile· 
cektlr. 

C - Eski meskOklt kanu· 
nunda altın parayı beraberinde 
götüren zatın mevkii lçtlmalsl 
nazarı itlbare alınarak sabık 

maliye nezaretince bu husu11ta 
mahdut bir nıllsaade verilirdi. 
Şimdiki kanunda altın ihracatı 
ile kaçakcılığın tamamen nıenl 
hakkında kabiliyeti ta!blklyesl 
çok müfit esaslar dllşilnUlmek· 

tedir. 
Kanunun daha mllkemmel 

olabilmesi için yeniden bir kt· 
sım v11alkın cenı ve tetkikine 
ihtiyaç hasıl olmuştur. Umumi 
harpten beri bu mesele etra· 
fında neşredilen tallmatname 
ve nizamnamelerin celbi için 
teşebbUsala başlanılmıştır. 

Sanayi birliği .~e11elik 
hongra.~ı tovlandı 

DUn saat 2 de Mlill sanayi 
birliğinin senelik adi korıgrası 

toplanmıştır. 

VUzotuz fabrika mUnıessl· 

linin iştirak ettiği bu içtimada 
Reisicumhur Hz. ve Ba~ vekil· 
let ve iktisat vekAlctlne tazimat 
telgrafları çekilmesi tekarrUr 
etti· 

Bundan sonra okunan hey'· 
eti idare raporunda birlik hey'· 
eti idaresinin geçen bir sene 
zarfın'1a yaptığı işler sayılıyor 

ve bilhassa • muamele vergisi 
ve sair işler hakkında hUkO· 
mat nezdinde yapılan teşebbll

satın birlik lehine neticele
ndiği ve bu hususta hUkO· 
metin muzaheret! şükranla kay
dedlli) ordu. 

Rapordan ~onra geçen sene 
hesabatı tetkik ve lıey'eti idare 
ibra edildi. ll\tlddetl hitam bu
lan hey'etl idare yerine yeni 

idare lıey'eti intihap olunduk· 
tan sonra ruwamede bulunan 
yeril mallar meşheri meselesine 
l'eçlldi, ve gtırUltUlil mUnaka· 
şattan sonra serginin temmuz 
nihayetinde Galata• aray il ;e
sinde açılması takarrür ~ttl. 

Tekailt kunllıııı lllyılıası 

hazırlanıyor 
Son zamanlarda hazırlanan 

mlllkl ve askeri tekaüt kanunu 
lllyıhası ikmal edilmiştlr. 

Ulyıha bugünlerde heyeti 
veklleye sevkedllektlr. Veni il· 
ylha, evvelce maliye vekılletı 

tarafından tanzım edilen milli 
teka!'t kanunu IAylhası ile clhe· 
ti askeriye tarafından ihzar 
olııı a askeri tekauı kanunu 
ltl)'ıhası mezcedllerek vücuda 
getirilmiştir. 

Kanunda mllkl, askeri mllte
kaltlerin, eytam ve aramllln 
menaillnl alAkadar edecek bir 
çok alıktlm mevcuttur. 

Eskl tekaüt kanunu mucibin
ce maaş almakla olan mUteka· 
idin, eytam ve eramllln yeni 
kanundan istifade etmeleri hak· 
kında llyıhaya bazı ahklm ko
nUlmek icap ederse bu cihet 
Millet meclisince kanunun mil· 
zakeresl e•nasıoda nazarı iti
bara alınacaktır. 

Kurak ııııııtakaya .,on 
bııgdaylar glitıderlldl 

l lilı\liahmt·rin kuraklık mm 
taka için miıhayaa <ttiıti bııgday 

lıırın son partisi de 'evkedilnıi9tir 
l lildliahnıcr hu ·ne kıırnklık 

mıııtaka ve; rk yıl·\ydlcrine lkı 

milyon yuz .ıin kllo bujtdav 

f!,'cinderıniıtır. 

BıJ bu~Ja} tohum yapılını~tır 

Su allı 
Tııhtdba"ır•ere hu isim ye 

rlne ·· Su altı tt denilmesi hrar
l(İr lliınu,tur. 

... -·--·· 

vııayette Pamuk istihsalatımız 
mesele yok.. 

8
. .., 

l ız ne yaptıgımız zamandır 
Şehirdeki muhtar- k · t'h I' d d ~ 

/ardan vergi pamu ıs ı sa ın en um ug 
alınmıyacak muz karı temin edebiliriz ? --Mahalle muhtarlarından ka· 

zanç vergisi alınması hakkında 
verilen bir karar üzerine muh
tarların istifaya karar verecek
leri yazılmıştı. 

Dün bu mes'ele hallolunmuş
tur. Meselenin esası liudur: 

Kazanç kanununun 35 inci 
maddesi mucibince seyyar esna· 
fın bir günlük kazançlarının on 
misli tespit olunur. Bunu da 
Istanbulda Şehremaneti tespit 
ediyordu. 

Bu sene Emanet bu listeyi ye 
tiştirememiş, Defterdarlıkta bir 
komisyon teşkil edilmiştir. 

Komisyon da sehven mahalle 
muhtarlannı da seyyar esnaf 
meyanına ithal etmiştir. 

Defterdar Şefik bey, muhtar
ların itirazları üzerine komisy· 
on kararını görmüş ve sehiv ol
duğunu anlamıştır. 

Defterdarlık, dün Maliye tah- . 
sil ~ubelerine şu tebliği gonder
miştir: 

«Köy muhtarları içerisinde 
köy derneklerinde şehri ücret a
lanlardan kazanç vergisi kan u
nu 125 şinci maddesi mucibince 
ücretli memurin ve mlistanhde
min gibi kazanç vergisi almak 
lazım gelir. 

Fakat şehir ve kasabalar da
hilindeki mahallelerin muhtar
ları köy muhtarlan gibi ücret 
almadıkları için bunların ilmü
haber ve sair evrakı tastik mu
kabilınde aldıkları paraların ka
zanç vergisi kanunu mevzuuna 
dahil olamaması lazım gelir.» 
Buna göre şehir dahilindeki 
muhtarlardan, muhtarlık ıçın, 
kazanç vergisi alınamıyacaktır . 

TEMLİK MUAMELATI 
Yeni temlik kanunu mucibin

ce teffiz ve temlik işlerinin bu 
ay nihayetinde bitmesi lazım 
gelmektedir. 

Ancak bilhassa Vilayetimiz
de teffiz işlerinin bu ay sonunda 
bitmesi ihtimali yoktur. Haber 
aldığrmıza göre teffiz ve temlik 
muamelatına bitinceye kadar 
devam olunacaktır. Bu itibarla 
temlik işlerine bir sene daha de
vam olunması mukarrerdir. 

DAHİLİYE KADROSU 
Dahiliye memurlan kadrosu 

da gelmek üzredir. Haber aldı
ğımıza göre kadroda bir değisik 
lik yoktur. • 

imtihan neticesi 
Komisyonculardan 
kaç kişi imtihanda 

kazandı? 
--.. ---

Knmisyoncu ve maıyct me
muru olmak ıızrc !(Umnık ida
resinde yapılan ilk imtihanın nc
ticc'i dun lstanhııl ~iıınruklerinc 
tchliı( olıınmllıtur. 

Bıı hıısıı<taki ibreye nazaran 
1.1 knrnisyonLll~ -t. nı.tİ\'ct rnc· 
mıını, 5 nn slahtlcnı murnflak 
olmu~tur. 

Tekrar ımti tana liilıi tutulan 

kombvllnrn ve nııhtalıdcmlerdcn 

ilk kı'inı hakkııı,taki liste· de bil· 
dirilnıl:tir 

lluna v,orc ~00 ki~! arasın 
daki '24 mtistahdeın, 14 m:ıiret 
mt!rnuru, h ~irket mutemedi \·e 
bir komisyoncu kazanmıştır. 

1 li~er imtihanlar ııetlce~i de 
yakınd~ tebli.ıı. olunacaktır. 

:\lu,alfak olmiyanlar 3 ay 
sonra tl'krar imtihana h<irebile 
cekleniir. 

Üç aylık maaşlar 
L\ aylık mlitekaidln ve ey· 

tamu eramil maa~larının tediyesi 
emri gddl. 1 fa\ ale emri de lıek
leniyor. 

llu halta i~inde bu maa~ların 
tediyesine ba~lanacHktır. 

A .~/alt yollar 
Nafıa veklletl yeni yollar 

kanunu mucibince yapılacak 
asfalt caddelerin. protramını 

hazırlamaktadır. Pror;ram hey· 
eti vekllcu m~zakere edildik· 
ten sonra vekllıt faaliyet• c•· 
çecektlr. 

lstanbul borsasında: 
Mayıs \ asatl pamuk iiatı 100 
Bir ay eve! ,, ,. .. 
Bir sene ,, ,, u 

" Lfverpol borsasında : 

101,3 
102,U 

.. .. 
!\\arı fialı mlddllng 12,30 pens 
Nisan ,, ,. ti ,99 ,, 
Mayıf( " ,. 10,00 ,. 

Nevyork borsasında 
Mart flatı mlddllng 21,05 çent 
Ni~an .. " 20,50 " 
Mayıs ,, ,, ı 9,48 

0 

Amerika hava raporları çok mUsalt glttl~nden pamuk piyasa 
yavaş yavaş iniyor .• ~\alOmdur :<1, cihanın 26 milyon hektar pa 
muk ekiminin Amerika 14 milyonunu ekiyor. Onun için Amerika 
oın piyasaya tesiri Hlııdlstandan fazladır. Bucon şu vaziyet kar 
şısında, yakın tahmll vadeli pamuk satm•k isteyen tüccar, kolay 
ca müşteri bulamıyor. 

Cihanın muayyen bir pamuk ihtiyacı var. Bu ihtiyaç 15,()(IO, 
balyedlr. ( Beher balya 220 kg. ) Eğer pamuk istihsali bu mlk 
tarın UstUnde olursa !lal düşüyor, altında olursa çıkıyor. lstlbba 
rat, bu sene, pamuk istihsalinin her yerde çok eyi şerait lçlad 
olduğunu gllııterlyor, flatlerde dllfUyor. 

Bu vaziyet karşısında 
Adanamızın yetlşdlrdlğl 100,000 balya ( beher balya 200 kilo) 

lzmirlmlzln )'etlşdlrdlgi .ıQ,000 balya (beher balya 150 kilo) bu fta 
düşuşu karşı~ında tehlikeli haldedir. Halbuki, yukarkl, rekolt 
mıktarlarına ne emek sari ederek vasıl olduk! Hatırlıyalımkl da 
1921 Adana pamuk mahsulu 15.000 balya idi, daha 1923 de lzml 
pamuk ınnhsulU 9,500 balya idi il 

Bu emekler kayp mı olacak, Tllrk çıfçisl beklediği nemayı ala 
mıyacak mı? Hem emek kayp olmayacak, hem de nema alına 

caktır. Ancak, elimizde olmayan cihan piyasası dUfU,une kartı 
biz de bir takım tedbirler alırsak. Şu noktaya çok ohemmiytl 
dikkat etınetiylt; Ttırk pamuğunu şimdiki gibi dlkkat•iz satma· 
mnk, çok diA k'ıt:e temi:ledikten sorıra, sınıflara ayırdı/.tan sonr • 
satmak IA21'I'.dır. 

TUrk pamuk polilika51 yalnız çok pamuk zlreııll yapmak po 
llılkesı deglld!r. Tl'rk pamuk polltlkl\sının ehemml)·etli bir kısm 
nı ryi ~-kilde pamuk ihrııç etmek meselesi teşkil eder.• 

Biz burada Tllrk pamuk iktisadını tah111 için fU yazıları yazını· 
yoruz. Yalnız bir noktaya i~aret için söylemek lstlyoruzuzkl 
TUrk pamuklarının ticaret ve ihraç şeraiti iptidai olmakta 
kurtulmalıdır: 

Bu şeraitin, Amerlkada olduJ);u clbi standartlaştırılmasını talep 
etmek şimdilik tabii doğru değildir. 11\elılmdurkl, orada pamu 

Uzunluğuna, 

2 lncelltılne, 
3 - mukavemetine 

göre ölçUldUkten sor.ra, vo her senenin etalon • pamuk tipi 
tayin olunduktan, ve pamuk sınıflara ayrıldıktan sonra satılır, 
Ve hcr:•es bunu böyle alır. 

Bizim şimdilik yapacağımız daha çok basittir. ihracat pamak· 
!arımızı umumi vasıflarına r;!lre fnksim edip, tertemiz göndermek. 

Şu halde Türk pamukçulu9;u için birbirini takip eden iki gaye 
vardır: Birincisi ve evelklsl balyelerln temiz hıtzırlanması, lklnclsl 
ve sonuncusu belyel~rln lıem temiz ve hemde tasnifli hazırla'!· 

masıdır. 

Birinci gaye çiftçi vo tüccarın mll\lterek sallerl, ve Türk bor
aalarının yardımı, ve hUkOmetln çıkaracajtı pamuk ihracatı kanu. 
ounun mUdehalcslle temin olunabilir. ikinci gayenin temini için 
(pamuk taharrlyat laboratu,·arları) llzımdır. 

Tllrkiye, bu gayelere yaklaştığı nisbetıe, pamuk istihsallnden 
umduğu kArı temin edebilir. Uzaklaştığı nlsbette de eme~nde11 

kayb<<lcr. 
/)r. ,"lilzamettln 

* * * 
(;uNÜN İKTlS-AOİ llABERLERJ 

1f Hayvan borsası - l l•v> .ıo 1 
lıor:;:ı-:ı }'eni id1rc n1ecli•a ı_•tin ..;ıhııı:h 

toplanmıştır 

Hu içtimaJı iılJrt! n1ı:cii"t rıv:t· 

setine ı.:a~aplar ~irl..cti id.ıre mec1İil 

reiı.;.i .\hınl'l'.. ikinci rci~li~nc ( •11.f~r 

Fahri. hesalıac mufettiı· tin" Tahir 
l\:e\kt.:p hevlt:r \t! muın1t·l•ı mufcL· 
ti':'Htine ltlri ... efendi intihJp cdilıni~-

tir 

* Hayat pahalılığı tetkikatı -
l'ltJı1hul ticaret 'tlJ~ı iJsre hcy'eli 

bugün top!anı1ı:aktır _ 

il lçtimı.ld hı\·ıt pıhalılılı hık 

kıııda ht7.ır1:tn::tn r.ıpı>r tetkik •}ltı 

nacaktır. 

< ldanın tt.•!kik tın• ~·,re. ~rlıri 

mi,Jc .'i kişilık !ıor aile ·•nLdk av ı. 
140 liralık 1111,raf y•pm•k •ıırctiyl! 
oldukçtt iyi bir \':&Zive-tte hulun:.fı: 
leL«l. tir. 

1f Dun borsa kapalıydı 
l)un Jlil1.tı' ohnık m'.in:ı,chetile 
J..am~ıır ı hor~ı .. rı~ta hic; hlr mu.ıııu:l.: 
oln1an11jtır. 

t'Jzar günltrine mah:011, plı:ı hu 

Yl7. tatili üç av Jc,·aın edet:ektır. 

------- 11 • ..\, 'L.\K _, _____ _ 

lstan~ul ~arül1ünun nıll~a1aat konıisıonun~an 
Tıp fakultesinin <ı:lll scnei maliyesi iptida;ından nlhttı·etlne kad.ır 

bir senelik bil'umum muayyeııat ye li<tderinde nıuhıırrLr tli~.r ihtı 
yarnt ve le' azımı umumiyei saireleri ve llarulfuntınııı> idareı mer 

keziveslle diger şuahat ve ezzacı l>i~çl mekteplerinin kezalik hir 
sencİlk her nevi mahrukıtt ve ihtiyactitl saircleri l laziranın 1 <ı uııcu 
\ar~anha gunu saat 1 S te ihale olmak iizere kapalı zarf 0>ulilc 
munakasaya kunulmu~tur. Talip olanlar her hiri için ayrı aı rı rıev
cut ~attname ve listelerin.: v,öre bu hapta malumat almak [izcr~ her 
giın öyleden sonra mülıı;a Harbiye pinasında vaki komı;rnn k•ta· 
lıttine müracaat etmeleri ve komisyonca temınat akçe-i alınamay>ı 
caıı;ına binaen teminatların hehemmelı:ı, bir ı:tın cv\'el nıuha,~hc 
ve1.ne;iııe yatırılması ve alınacak makbu1.u tek\'fnamelcrlc bır iktc 
ihale için tayin edilen müddetten hir saat evd komisyonumuz ı 
müracaat ve tevdi etmeleri ilan olunur. 

Devlet demir yolları ve li
manları umuırii idaresinden: 

~:Iektrik malzemesi munaka;ası 4 .7 -<l'ı!<ı per~embc gıınti >8ıtt <..Ilı) 

da Devlet demir yolları malze'lle d !fP5lnde kra edilecektir. 
Münaka<aya l~tlrak edeceklerin t< 1 if mektuplarını ve ıemi,•.ıtı 

muvakkatelerinl yııvmi mezkı)rda sııat ( 1 ;;,,ııı) ıı kadar umumi idart~ 
yazı i~leri miıdiırlııgcıne verme'eri IAzımdLr. Tıılipler munaka;a ,art 

namelerin! (.~00) kuru~ mukabilinde \nkarada malzeme daıresinden 

Haydarp14ada mubııyaat komı.yonundan tedarik eddıi'irler. 
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İ~l'TE 
9 Haziran 1 ~O 

HAVA Bir mülakat 
Dun en çok hararet 25 en az - Mark Tuwain - den 

14 ıu Bu ıtün rilzgAr poyraz e.e- Sınirli g•nç, gösterdigim iskemle- - Ccnazc•ındt bulundum, fada 
c •Ur. lla\ı açıkur ye otnrdu, cYevmi gök gurultusü• 

•....;. _____ ..,;.. ______ _... gazeteıinde muharrir olduğunu söy-
gilrültu yaı>rnamamı tembih etti, ve .. 

f'ELE K ledi vt ilave ttti: 
- Rahatsız etmiyorum ya. Sizinle 

- Madem ki cenazesinde bulundu
nuz, demtk ki ölmüştü ve madem ki 
ölmüştü, gürültü yapıp yapmamanız 
umurunda hile bulunmazdı. 

Kırk kahraman 

Kırk rakkamı adediyatta kud 
ret ıfade eder, kesret anlatır! 
Kırk Haramiler, kırk küp, kırk 
gün kırk gece düğün gibi. . O
nun içindir ki kırk rakkarnmı 
hürmetle karşılarım. Kırk yal
nız yaşta azlık irade edebilir. 

Dünkü gazetelerde kırk ki. i
nin Veli efendi çayırında içki 
tesiriyle kavga ettiklerini ve iç
lerinden ikisinin de yaralandığı
nı okudum. Mubarek rakı kadeh 
te durduğu gibi midede d;ırmaz 
ki tevekkeli «Arslan südü» de
memişler. Yalnız bir şeye dikkat 
ediyorum. Bizde şöyle camaatle 
bir eğlenti olur ve ıçki içilirse 
yüz vak' adan 95 inde muhakkak 
bir kavga, gürültü, elhasıl bir 
tatsızlık çıkar, bu ne fena itiyat 
tr. 

Vezüv 

mülakat yapmağa ı:ıldim. 
- Ne yapmağa geldiniz? 
- MUlllkat. 
- Ha 1.. Çok iyi. Mükemmel. 

Hım!. .. Çok &'Üzeli .•• 

O sabah zihnimi pek parlak bul
muyordum. Dimağrm biraz bulutluy
du. Buna rafmen kütüphaneme ka
dar gittim. Beş altı dakika aradıktan 
sonra~ gene gence arzı iftikar ettim: 

- Heceleyin bakıyım. 
- Neyi? 
- Mülakatı. 

- Htceleyin bakayım. 
- Naaıl yazıldığını anhvacağım, 

Higata bakıp manasını ö&reneceğim. 
- Hayret ettiğimi itiraf ederim .. 

- Bilemem. Bu cihetten, her za
man ~ımarıktı. 

- Anlamadım. Hem ölmüştü di
yoraunuz. htm de konu.tuğunu iddia 
ediyorsunuz. 

- Hayır öldüğünü iddia etmedim. 
- Yaşıyor muydu? 
- Kimisi öldü. kimisi de yaşıyor 

diyordu. 
- Siz nt diyoraunuz? 
- Bana ne. . . Benim cenazem de-

ğildi ya. 
- Bu işin için.den çıkamıyacağız. 

Hangi tarihte doğdunuz? 
- lf93 te 
- Demtk 180 yaşında11nız? ... Bu-

Sise hu :kelimenin manasını aôyle- nu nası) izah edr.bilirsiniz? 
yim. - Etmiyorum ki. 

- Hayır heceleyin. - Biraz evtl 19 ya ındayım dedi-
-- M - ü Mü, 1 - i li, k - a t niz, şimdi 180 ya~ında olduğunuzu 

kat, mülaki\t,.. ıoylüyorsunuz. İfadelerinizde mil-
- M - ü mü? baytrtt var? 
- Tabii. - Sahi mi? .. Demek huna dik-
- Tevekkeli değil arayıp bula- kat ettiniz? Aşkolsıın. Bana da mü-

madım ! baytntt var gibi geliyordu. Fakat e-
- Ptki ama «M» den sonra ne min değildim. Siz derhal anladınız. 

harfı var zanncdiyordu!luz? 
- Bilir miyim ben 
- A fftdersiniz ama, siıin zeka-

nızdan şüphtltnmege başladım ... 
Sizi daha akıllı sanıyori!u.-n. 

- Ehemmiyeti yok. Beni böyle si 
zin gibi bir çok kişi daha akıllı zan
neder. 

- Her neyae, biz sadede gelelim. 
Şimdi ortalıkta bir moda var. Tanın 
mış kimseltrle mülakat yapıyorlar. 

- Çok fCY 1.. Entereaan olacak. 
Bunu neyle yapıyoraunuz? 

- Olur şey değilsiniz 1. Mü.aade 
ediniz de size bir kaç auaJ sorayım. 
Verecejtiniz cevaplar bayatı umumi
ye ve hususiytnizi okuyanlara anlat-

- Erktk ve ya kız kardeşleriniz 

var mıydı? 
- Ga.. . Ga ... Galiba .. Fakat ha 

tır1a.rnıyorum. 

- Garip şey! 
- Belli. Ama durunuz bakayım, 

re&mıni gördüm de hatırladım. Bili 
isminde bir kardeşim vardı. 

- Öldü mü? 
- Evet. . . Daha doğruau nnnt-

derim •. _ Bu tsrardır. 
- Gömdünüz mil? 
- Evtt. 
- Ölüp ölm•dij!ine emin 

dan mı gömdünüz? 
- Yok canım ölmüştü. 

olma-

- Şu halde esrar falan yok 1,. 

İnsanlar ne garip mahluklar
dır . Hayvanlar içinde insan ka
l ar tehlike sezmiycni yoktur. 
Son günlerde Vezüv yanardağı
nın ateş saçmaya başladığını ga 
>:eteler yazıyor. Volkan civarın
daki bazı köyleri lavlar tehdit 
hatta tahribe başlamış. Gecen 
sene de Etna volkanı gazaba ge 
!erek etrafını ve o meyanda bir 
takını kaıabalan yakıp kavur
muştu. Akdenizden ne zaman 
geçsem Stromboli yanardağını 
seyrederim. Bu volkan pek zir
veli bir adadır ve hali feveranda 
dır, işin garibi bir taraftan ada
nın iki yamacındandenize doğru 
kül ve ateş akarken diğer iki 
yamaçta iki kasaba sakin ve me 
sut yapr. Volkanların sükfuıu
na inanılmanın ne acı akibetle- sın. 
rini 0 civar halkı kadar anlamış - ~eki. Yalnız hafızam pek kavi 

- Var .•. Öldüğün il ta.avvur edi-
yorduk. 

Olan d ' B ğ değildır. Bazen dört nala ko~r, ha-
var mı ır. una ra men 

- Ttkrar mı canlandı? 
- Yok canım. 

1 Ecnebi ınenılekc!tlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~s Knmmerçiyala 
it lyana 

Sermayesi 700,000.000 
(ihtiyat akç~ i: 

540.000,000 Lıret) 
Travrlle~ (Seyyahin 

çekleri) satar 
Liri, frank, lrıgiliz liras, 

yeyıı c!olaıı fraıı k olarak 
satılan hu çekler ~ayesıı<le 
nere ·e ~ıtseniz paranızı kıı
mali emııiyetle taşır ve hıır 
ezaman i~h'rseniz rliınyanın 
her tarafıııda, şehirde, otell
rrde, vapurlarda, trımlerde 
bu çııkleri ,en küçilk tediyat 
için nakit makamında kola
Xlıkla istimal edebilir~iııi1~ 
1 ravellers çekleri hakiki 
sahibinden ha~ka kimsenin 
knlnaamayacağı bir şekilde 

tertip \'f' ihta~ edilmiştir. 7 

EGLENCELE 

Dünk il bilmecem izin 
halledllmlş şekli 

s, -an aağa: 

ı 

ı Toplanma (O) RilzgAnn 
vezanı (emri hazır) 

2 - Faydalı (4) 
J - isyan eden (3) Boyun 

aksi (2) 
4 Kefil olmak (7) 
5 Yapmak (3) 
6 - At yavrusu (4) 
7 - Bir mu•iki aleti (3) flir 

yemiş (!l) 
8 p;, bir han an (,1) Yanınca 

lstanbul İkinci Tic~ret nıab· 
kemesinden: Muamelatı ifı~siye· 
sinin ünyona kalbine karar veriJtn 
müflis madam Zabel ve SerpuhinİP 
ünyon masası sendikliğine avıık•1 

Osman Nurr vt Asador Sem rciY3 

beylcrın tayin edilmış olduğu ııaıı 
olunur. 

lstanbul İkinci Ticaret uıa~· 
keınesinden: Ankara caddcsıı ' 
"Milliyet" matbaası karşısında 'le"' 
Dünya bonmarşesinde mıiilis Ne 
zade Ziya ve Ahmet Hikmet beyi•· 
ait kumaş ve kasket b'1müza:yede 
tılacağından talip olanların 16 ı-ıaı•; 
ran 929 Pazar günü saat 9,5 da nı~ıı:'~ 
li mezkfirda hazır bulunmaları ıl!' 
olunur. 

Üsküdar Hukuk Hakimliği~ 
den: Hediye hanımın ÜıkfiJar ~ 
Kefçedede mahallesinde Toptnşı c• 

1 
desinde 90 numaralı hanedt vus~ 
oğlu Ahmet Çavuş aleyhine ik~ 
eylediği tescili akit davasının 3. .... ı 
929 tarihli celsesinde i1:1nen tehh•-
icra krhndığı halde gelmeyen ınM 
daaleyh hakkında bittalep gıyaP ~a 

noyç[ ORYEN r BlHK rarı ittihaz ve kararı mezku·~ ... t'~ 
• • .1111ırrrru1111111111111111111111111~ •111111111111111111111 ııııııııııınıı. !iği zrmnında emri muhakeme I'.• ~ 

'l'esi· tarihi; 1Q06 ==:===_·····················N11111''A1

'

1111

'

10'"0''111'''L1'

11

'u''
111

'

1111111

'

11111

' === .. ===- 929 tarihine müsadif Perıer.bc ~11 

ate< olan (5) 
') Bizi konuıturan aza (3) 

Müe>!islcri; Orcsdntr Bank. saat 13,30 a talik kılmmı§ oldu&-
A. Şalhavztnşer Bank, Frayn mubeyin kararın. mahkeme di••'-
• asyonal Bank For Doyçlanı ·• :: hanesine talik kılinmış olduğu gibi 

idare merkel'i; Berlin __ ::_: SJGQRTA ŞiRKETi" S_;_: ma!Cmu olmak üzre keyfiyet gaı•· 
'.:iuheleri: l>ıanbul lımir, telerle de ilin olunur. 

1 lamhurR :: :: _.,.,,,, 
Galata kı- ıelefon numro•u; ~E Türkiye iş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. SE Iatanbul İcra Dairesinden:; 

Beyoğlu; 247, 248, 984. 9M. :: Yangın - Hayat • Nakliye - Kaza - Otomobil - mea'ullye- 55 deynin temini istifa91 zımnında 1<o~· 
Jsıanbul kı,mı ıelefoıı numro 55 lmallye Sigortalarını kabul eder. i5 çuı ve furuhtu mukarrtr olan . , 

su: lstanbul; 2842, 2843. 5E Adres: 4 Uncu Vakıf han lstanbul 55 ıol ve Çini soba maa boru ve saır t 
Depo-u. lsıanbulda tütıin E5 Telefon: latanbul ~31- Telgraf: imtiyaz 55 12 Haziran 929 tarihine müsadif ÇJ 

cnımrUA"ü., telefon numros~ :Lıııııııııııııııııııııııııııııııııııılııı. ~ııııaıııııı ııııııııııııııııııııııııı··· şamba gür..J saat onda Ka1Y00'.: 
•- l•••nbul 3227• oili'ıı1111111111111111111111rııuıu1111,.. "1ll11rtr11111111111111111111111111 111 • c~ 

·~ • •• •• • Kulluğu simitçi sokaı;mda ,,e {~ 
Bilumum banka muamelau BÜTUN DUNYADAKI ~hanı 27 No. dairede bilmt:zayrd• 

Beyoğlu Beıinci Sulh Ha"1__.~ 
"~~acu~~ hu usı k•••lar icar ı'a E R L 

1
• T z ruht olunacağı nan olunur. ~ 

Istanbul İcra Dairesinden: Ha 1 liğinden: Bir deyinden dolay•'';. 
rem iskelesinde Çeşme sokağında bir 1 cuz ve mukarrer masa sandalya ı• 
numaralı hanede mukım iken şimdi iİİİiİİİıı•iİİiiıımlll•lliııı•ıiiiiiıiiiiıiıiıiı••••••••••• hak ve ı;aire 15 Haziran 929 Cunl'n 
ikametgahı meçhul ÜmmU Gül- tesi günü ı;aat on ikiden ıtit>a'~a· 
süm Hanıma, M. Olomhiya dan borç M kt ı • d b • ı Fındıklıda 69 No. dükkanda sat'sa· 
aldığınız yüz e~H. 1.ira ya muka~il e ep erın e ın er- cağından talip olanların gün v< ~ 
vefaen ferağ ettıgınız Çarşuyukehır- ati mezkUrda hazır bulundıırulS~ 
de keseciler sokağında atik ve ce- t ı b memurına muracaatlarr ilan ollll'" · 
dit 104 No. bir bap dükkanın mııf c e a e e 
hissesi borçunuzdan dolayı tarihi i
lindan itibartn Uç gün zarfında 927 
--4660 dosya numarasıyla hilmüra
caa def'attn borçunuru vermeniz ve 
ya kanuni bir itiraz dermeyan eyle
medlğiniz takdirde bilmfü:aytde sa
tılacağında ikinci 'htıamame maka
mına kaim olmak il.zere nan olunur. 

ASRİ LİSANLARI 
ÖGRENIYORLAR 

Hl Hazirandan 15 Temmuza kadar yaz tarifesi 
TECRÜBE DERSİ MECCANENDİR 

Ticaret dava1• nnı da rüyete "'ı' • • 
zum Ist. Aalve mahkenıCS' J-
inci hukuk dairesinden: tı~nııc•· 
lıl11na mahkemtce karar veriJtP., 13 ·ı ,, 
sımpaşada Uzunyolda Ccmı d:ı" 

O h""' t hl"k yi k zen de olduğu yerde 18yar. Fena bir '"" e ı e o şar ve geçer. 
y lru şey. - Anlıyamıyorum. Tahlisiye umum müdürlüğün-

Beyoğlu İstiklal caddesi No 356 

bostanında ıakin inekçi e&!lJlfıP ete' 
Arif ağanın tasdiki düyün mu~ 
si 17 /6/9'1.9 tarihine mUsad~f dil" 
ertesi gllnü saat 15-17 de ıcrae .,c 
ceğinden eshabr matlubun yll"J11 t<) 

vakti mezkCrda mahkemeye gel<ilf'' 
if!Aa maaaaı jilj komiserliğine ııl ~t· 
caat eylemeleri lüıumu i!Sn olV~ 

llf ve ru - Ehemmiyeti yok. Elinizden gel 
Amerikalıların hükiimet sis- diği kadar gayret •din. 

temlerine, intihabat politikaları- _ Çalışacağım. 
na kadar giren «Yaş ve kuru» - Tt,ekkUr edtrinı. Hazır rruaı
IÖzlerini bilirsiniz: •İçki içen- nıı:? Başlıyorum. 
ler ve içmiyenler» lakin dediklı:- - Hazırım. 
rine göre en çok içki sarledcn - Kaç yaşındasınız? 
yerlerden biri de Amerika imiş. - On dokuz. 

- Bu ikizdik. İki haftalıkken bi- den: İkihinbcıyüz kurug maaşr asli- _ _
4

_ _ 

.ı banyoya koymu~1ar, karışmışız ve si oıan daire muameıııtı zatiye me- m·~t!!!!!.~.!!.!!.!" .... ~~IO!tu~ttt~ın~t~~~tUUU 
içimizden biriıi boğulmu~... Bazı- murluğu için cari ayın yirmibeşinci ıı Samsunun büyük bir ticarethanesi 
!arı Billin, baıılarr da benim boğul- Salı günü saat ondörtte müsabaka :1 MUHASiP ARAYOR 
duğumu iddia ediyorlar. imt!hanı icrası mukarrer bulundu- : 

_ Siz ne fikirdeainiz? fundan evsafı kanuniyeyi haiz talip- i . . . h d S d . f 
1 . • 'd" d _ . .. k , Galatada Çınili Rıhum ıının a a rettin Enver beye nüracaat 

- Bilmem. Bunu bilmek kin dün- erın yırmı or lincU günu a şamına ""!ifE333i!!!!ffi!fttiE: 
~ •••••• •••••• " ..... 1 

Bir Fransız mecmuasında oku
duğum bir fıkra bunu teyit edi-

yayı verirdim... kadar tvrakı mlishitelerini alarak - --- ~-·- ·• ........_ f BD 1/DY~" 
- Nasıl olur? 35 - 36 g&teriyor- Bunun tizerine genç beni ıelimla- Galata rhtımındaki Müd!lriyeti U- E k f •• d •• ı •• ğü d M. Kemal Pap ka%81InıJl İ ...... ~ 

sunuz? Nerdt doğdunuz? dı ve gitti. Yazık oldu, onunla konuş mumiyeye baistida müracaatları. V a m U ur U n en: da kariyeıılnden Salih otlu .,.ııi ,.-
yor: - Miıuride. maktan hoşlanmrştım. Mlkıan Cinsi üç yüz otuz bir ecnesinde uJP l< ,ıır 

Holivutta bir sinema yıldızı- - Yasıya ne vakit bafladmız? Nakleden kesbi k&tiyet etmesidir. Zürra 1300 Tuz ferberlikde tahtı alliha alınaı;,,,;ıı~ 
nm otomobiliyle gezmeye çıkan - '836 da. SELAMİ İZZET aşıırdan ve mültczimlerden tahlis 6000 Umon aali geldiği halde merkum 1 or<I'~ 
bir Fransız muharriri yolda ara- - Yaşınmzın on dokuz olduı!una M LI 111 n b L edilmiş idi takın ~imdiye kadar mu- ~00 Kaym avdet etmediği VI tarihi ,,,eılr il"' 
banın içinden duman çıktığını nazaran hunun imkinı yok. J1 ep er El sa hffSI rabahacılann esiri olonaktan kurtul- 30 Çay timdlye kadar bayat VI nıeo>'tt,, •' 
görünce hemen yangın söndür- - Bilmem. Sahi imkllnsız gibi gö Murababacılardan amadı murabahacıdnn aldığı parayı i~ ~:~:~peyniri hu! kaldığı cihetle taipllit• ::;.d'~ 
meğe mahsus alete yapışmış ve rtınüyor. · on defa tediye ettiği halde p;ıne 150 Nişasta rllmeai karısı kariye! me• di1,ııil 
ateş alan yere sıkmak üzre ha- - Çok garip. Sizce en pyanr dik- kurtuluş ! burçludur muralıahacılann karzan 300 Reçel Nurlye h. tarafından talep e ııvlı>" 
zırlanmışken, yıldız: kat alma kimdir? ~/ geltn ya:zı- verdikler! beş on kuruş için nasıl nu 1600 Soda ve talebi v:ıki muvafıkr ı.anıııı.ğlV JI' 

- Aman dur, ne yapıyor- - Aron Burr. Mektepliler müsabftkll.'ında bi- ve istignada bulunduklarını gö- 2500 Kibrit muı olmağla merkum Salih ;ı., ;r 
sun? diye menetmiş ve: - Madam ki on dokuz yaıındall- 200 Nestele aUtü ştkerU mail hakkında malOmatı 0 eP ,r 

_Sen Amen'kada bütün yan A B rlncl geleu Galııta~aray lisesi rüpte gülmemek ve ağlamamak 500 Hasır süpürge bu ikinci il"- tarihinden iti~ • 
nıa, ron urru tanrmamı~ıınızdır. 250 ç wı J\.I 

gm söndürme aletlerinin viski i- _ Eğer benim kimi tanıyıp tanı- yedinci sınıf talehe;;indcn 445 kabil degildlr. Zavallı çiftçi ma- 200 F.ı~~trlk ;mpulü klz ay %8rfında ma10nıatl•~' ,1ıiı 
le dolu olduğunu bilmiyor mu- madıj!rmr, benden iyi biliyorsanız, lsmall Nüzhet beyin yazısı şudur. !ine sahip olamamışur. Adli hü- Guraha Hastanesin• lüzumu olan berveçhl balA on dön kalem erzak K~ Pf. kazası mahkeme 1 ~,~~: 
SUn? So .. ti l d · tı' • ah AJ h f ··h· k' u'mlz ve bil "k ili t h k k da' ı h"ldirmeler ''11 

z ye e vazıye ız et- mü!Akat yapmayın. oncı a tanın tn mu ım ·tıme yu m e mec- ve sair levazım münak•saya vazedllertk Temmuzun ahıncı Cumartesi gilnU u u ırea ne ı - . ,,,ad" 
miş. Buna ne dersiniz? - Suatum. Aron Burru na11I ta- havadisi zürraa mahsus kredi ]İsi b~. kıınunu yapup çıka~makla aaıt on beşte ihalesi ic~a edllec•ıind~n .talip ?lanlann şerai? anlamak üzre nu ".'~deninin otuz i~ın:ıunu' 

FELEK nıdınız? koo ratlfleri hakkındaki kanunun ek buytlk isabet 'Östcrmı~tır. her · n levazım ıdaresme ve ıhale unil de ıdare encttmenıne müracaatlar ı mucıhınce llinen tebhğ ~ 

1 ıjelifiüBiillilrikası: 4 me-ktepleri" ne gönderiyor. Tan Tria sormalı. -Çapkın -ıaZ. şaşkıİı 1 konser verece~.§- 1 yor. Hava iyice ~erin. ~iizgarlı. sın. Bana ne! MÜbar' -ç ,-, p-- · nnın her günü böyle. Sonra çaylkız değildir. Sen bakma benim Akşam yemeıp~e de '.'Loz~ Melonumu s~ ~ğneledım. Alla rurken Cicim Aliciğiırun.j(a s~) 

K 1 N K 1 Z dan, tedansandan falan da geri anasız babasız büyüdüğüme. Palas» a d~v~tlıyız .. Enı~teının hasmarlad~k C~cım Alil ceğini kim düşünür? Şad"şiiıı~' 
kaldığı yok. Şimanklığım paramın bolluğun bil-?'1em ı:ıe.sını~ n~sı benım_ şe- . Canın kime ısterse ona sel§m ledim faka! Yine ben ııııi ~ır 

- Abla! dedim. Üşenmiyor dan ve halamın en sevgilisi oldu refıme ktiçilk bır .zıyafet venyor söyle. Hurra!·... rfun seni Cicim; senin bt 
Yazan: AK4 G0NDt1Z musun? Fatma bacı var ya. ğumdandır. Sen beni Hayret be- muş. Gece yarısından sonra İKİNCİ MEKTUP ştindüğün gibi. ııol'1 

Sonra çıkar §U şalvarı, daha u- ğildir. Bir de onu kocalara sor- _ ü enmemek için memur ye sor, ki hemen hemen elinde «Ankara Palas» taki maskeli ha Çapkın kızdan Cicim Aliye: · Düşten sonra tıka basa . 
cuza bir rop kuşan. Daha sonra malı. Ben daha evlenmedim a- kansı olduğumu aklnndan çı- büyüdüm demektir. Ben İngiliz loya gideceğiz. Y ann ~Belvü Cicim Ali! meselesi. . Jıifl'ır 
defet şu damalı pürgüyü, ya- ~~ ~ocanın ne demek olduğunu karınıyorum. dedi Yilz elli beş ceyi, matmazelimle kuvvetli a- Palas» ta çay: • Akşamı bılmem Ankaranın ortasından merha- Ankaranın Iahnası b1

.'' 

kası tüylü, yünlü bir manto giy. bilirim: lira alan bir müdür b. hanmıı- ğız kavgası edebileyim diye öğ- ne Palasta dıne dansan. • • ba 1 _ . . si iki. . Haberin otsurı · ı.o) 6ıl 
Hem d~a ucuz hem daha Tan- Dedim v~ ıslak yanaklarmı sı bundan başka türlü yapamaz, rendim. Fransızcayı modadan Palas, Palas, Palas!··: . Öy~e yorgunum, öyle bıtki- Eskiden bir de (DaY jllf1s' 
go. · Sıl çıkar şu kınaları, pen- okşıyarak yıne mektubuma dön sonra tarhana çorbasını bile ye- ayrılmış olmamak için su gibi Amanallah 1 Palaasız bir yer nım kı, eğer sen Ali olmasaydın, ile balı armudu vafU1:1ş 1>fl' 
ceredeı;ı: fırl~t şu bebe toprağını düm. . . diremem. İdarecilik hiç bir ~a- ezberledim. Parise kaba deme- yok mu? . • hem de Cicim Ali olm~saydın ben Da' koya yetişerrıe,~iıı ıoP 
Ye~e ~omel~p beş. parmakla Bo- G~lgeleli~ ~.A~.la) ya. Dedim man neşe ve eğlenceye mani ol- sinler, Berline görmemiş deme B_lr yer kı adından, ~utfagın ~u mektubu yazmak_ değıl ya, a- lara da ~akan kalrnad~~ı}ç ı;tfl1~ 
ram yıyecegıne ıskemleye otu- ya, omür mu omur... maz. Senede dört defa Istıı.ıbul sinler diye gittim. . dakı kepçeye kadar bızden ol- gız?~ merhabayı bıle gilç gön- yekfuı ölmüşler, bal yuııı !ıı ye 
rup çatalla, tabakla sade suya Sabahlayın Fatma bacıdan seferi yapan memur ailesi ~ ... - (Bir parantez daha: hepsın- sun. Ankarada «Palas» !Bu Pa- denrdim. eli A 1 A k a arrrıuclıl ı;}"lt' 
fasulya ye. Kocan da saftır. Dı- önce kalkıyor. Saç sobanın üs- cuklarma dadı tutan ve k.o• ,.,- -ie de ta yanı başunda balacı- lasçılar acaba bin uydurma bir Altıda yattım, ikide kalktım. . ~- sıK n tar Bursalı ~~;,,I' 
.,. d b l .. .. h t .. . k S k B . . d ğ .. .. Du b .. tıştıren ara aş, bıJI"''_._ 
"':.r .. a un an goruy~r, aya ı tllne tencereyı o:l'.llyor. . ovu ~ ratif kahvaltısı isteyen mv:fü, ğım vardı ha ı) ur11;1v~zıye o ru mu gotur- r, astonunun sap~ _sıyn rine gittim de bir 0 1<1<a. ,ı1fl· 
goruyor ve oraya gıdıyor. Sen suda tarhanayı ezıyor, bır ila kansı dünyanın en bedbaht ka- Karşı pencereden bir kadın mek ıstıyorlar? çenenin altına dayayıp sınsı sın- d Ö 

1 1 hinclı lı ı101' 
daha İyisini göster sana dönsün. çorba pişiriyor. Masaya iki ta- dınıdır. aşag· ıya seslendi: Sakız reçeli gibi kıvamlı bir si gözümün içine bakma. Hepsi ım. il Y eyytlse gea~lı talıfl9_, d' 
B k "l"b' ima - bakk ması eze ny& ıı:r~ aş a tu~ u ~ ış 0 z kadı- oyuyor, Üstü beyaz pey- Viş ş ı ı ı Ben böyle akade- - Hele bir gel 1 Hele bir bak! demokrasinin kaynağına ııoku- ni anlatacağım. darı bir iJıı1 
nım ! Dedıkodu ıle bu kervan yü- nirli, kıtır ekmekli tarhanayı mik bahislere gelemem! Evle- Paşacık ata binecek. lan bu palasları yıkamaııak bile Çivi çiviyi söker derler. masma. Arka~ın dırrı rrı:ı? ~t' 
rümez. kepçe kepçe dağıtıyor. İki ço- uirsem 0 vakit düşünürüm. Anladım ki atım gelmiş. Bra adlarını olsun Türkçeleştirelim, Kalkar kallanu yirmi dakika yoğurt yuvar: 1 Bırsl< tıı !"' 

- Ah Paşacık ah! Sen henüz cuğunu başına oturtup bir gü- Ama cicim Alil Sen diyecek- vo Fethi beyi Tam dakkası dak demokratlaştıralım. Ama öyle clmnastik. Sonra aovuk bir düş. ~rtık Çapkın .';; rnasss~Jfle!C 
koca nedir bilmezsin ele onun i- zel yediriyor. Sonra tuvaletleri- sin ki:' kasında gönederdi. Yanıma co- değil mi Cicim Ali? 1 Ne o? Titriyor musun? Düşü lik zemberek~ ~ Alisİııt 
çin söylersin. ni yapıyor. Daha ~onrıı sefertas _ Adı «Çapıkın ku» a çı- key Yulayı da katmış.. Senin de çerçöp boynunun yapan ben, titriyen sen. Olur şına kurulup Cıcırrı 

-:- Koca: bi lokma ekmek! !arına kuru köfte, cıgara böreği kan ııenin gibisinin evlenmesine Akşama Yeni sinemaya davet iisttinde güçlükle duran kafanı şey değilsin Cicim Ali 1 tup yazsın. 
getı.ren, ynn rı;in?ennde harrıam falan yerleştiriyor. Çantalarını şaşarım. liyiz. Jstanbuldan yeni gelen iyice şişirdim. Atım aşağıda nal • Istanbula, Ankaraya değil ya, 
·kdı kodnım dıT'lıV'"n rlemek tJe- sırthırma asınca yallah "Gazi Hakkın var. Fakat bir de ba- Fatma Enise hanım hususi bir vuruyor, Yula nezaketle öksiırü ısterse Meltkeve kar buz yağ-

t 



.... MiLLiYET PAZARTESi ıo HAZİRAN, 1929 

btf f1'\ 
1ı Jtısa.. ' anca ic;utı • 

Bir Tüp 

"VALET" 
Tıraş Sabunu Alana 

..... ..._ET" 
Takımı: 

Tıraş Makinesi, Bileme Kayışı, 

ve Bıçağile beraber 

nefis bir mahfaza İçinde 

bedava verilir ! 

En çabuk, en tatli ve en ~erin 

surette br~ olabilmek 

yegane sabundur. 

tçın 

\centası: LEt}POLD GRL'NOERG posta kutusu 1-tanbul 501, Tahtekale Cedit ilan No ;H 

Çorlu Belediyesinden: 
1 
1 

DOKTOR I 

İZZETKAMIL 
Yeni ye e<ki belsoğuldu~ em

razı cildiye ve frengi elektrik ve sair 
en son vesaiti fenniye ile tctla\ i eder. 
Babçekıpı şekerci Hacı Bekir 
J ; nr;ı sındııki apartmanda 1-1 12 dan 
h 1 · ~ ya kadar 

ıı 
,~ 

ı !: 
i 
' 
1 

AD1ER 
YAZI MAKİ~ALARI 

ı Ha71~ n hulfil etti 
T I •r mc ne'r .. nıcchnd nlarak 

)Cll l lı .. rflcrle yazJiıııalıdı:. 

ADLER 
)TAZI l\fAKl~ASl 

Anuracla 1898 senesinde ilk 
ımal e .lilen hı~ ""'' makina•Hlır. 
Şimdhe kad•r bütün dünyada 

. 381).Q('QADLER MAKINASI 
sarılmıştır. Anadııluva 2b84 ma

kin• ı;onderilmiştir. 

ADLER . 
IMaklnasının hususıyetl: 
~ 

harflerin mü\· :ızi vuruşudur. 

Bu fabrikamızın ihtirası olmak 
itibarile ha~k•ları tarafından tak
lit edilemez. Hu sayede fazla 

kopya çıkarmak mümkündür. 

ADLER MAI\L~ASI 
PEK DAYANTI Lidır 
ADLER l\f ı\.KINASI 
EN EYt BiR MA

KiNADIR 

Anadolu için tal! Accntalar 
aramaktayız. 

Bir .\iman nıüteha<>ısı idarc<i 
alıında lstanhu\da heq~ün• maki
na tamiri için bir tamirhane kü-

şat ettiğimizi teb•ir eyleriz. 

Adler n1akinalarının 
has :1 cent~sı 

RİŞAR VOLF 

ihalesi yeniden yirmi iki gün 
tlıüddetle temdit edilen 107 bin 
lira keşifli su yolları 22 haziran 929 
Cumartesi günü ihale edilecektir. 
~eraiti tediyede taksit müddetleri 
~altılmıştır. Taliplerin şartnameyi 
Örmek üzre lstanbul şehremane- Ga~a:~~. ~~:~~·0:,~tn _~.3~~ ' 10 
tine veya ut Çorlu beie li~'esine ti.AE:lllulmllE~-,ıi:m=ıiK_T ... ıu-ARma 

ve bel gevşekliğine 
~üracaatları ve yevmi ihalede dır.En müessir deva eroin hapları-
1h a 1 at kanun u mucibince pey ak- ~::::~e:~'.:~i 

1

~:~~~~~~!r~~idl~i~:k::~ 
Taşrnva 150 kuruş pcı;ta ile giin-"e 1 erOı I e beraber Çorlu be 1 ed ·,ye- dcrilir. fzr>irde ceza depolarında ve \r-\l gat p3zanndaki eczanede bulunur. 

~de bulunmaları ilan olunurG 
s:: ~<endin ıraş olmak zevk· GALATA KEFELİ HANDA İSPİRTO VE İS-

/'•kıt ter ve taze kalmak PİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI UMUM MÜ-
~ın meşhur iskambilli DÜRLÜGüNDEN· 

l<E:~ TRAŞ BIÇAÔI • 

'.r:t,--------
ın • olmalıdır. Taklitlerinden 

rıı,. 1 ' ı " O adedi atmış kuruş· 
ıa ~ııını deposu lstanbulda 

• '
1Ade 10 numarada. 

1 >;;:KALO \'E ERIKI 

1 İLAN 
\ı.~ltıiı •,~de bulunan dört numara-
. ıı., tnektebı efradmml-6-929 
'biti\ 31/ 5; 930 günü ğayesine 
1
• b· '•nelik ihtiyacı olan yüz 

• •ıı ı.-... ~r,.. ılo ekmek ve otuz bin 
tı L> • b' • . . 1;-ıazırarun ınncı cu .. 

~1:1inünden itibaren yirmi 
ı;ı •tle Ve kapalı zarf usuliyle 

lıı..'Ya Vazedilmiştir. 
· ~lc1r k 'h 1 . H -11~. crza ın ı a esı azı· 

1 'kıncı cuma rteıı g.... ü 
~t huç kta mektepte ıcr;ı 

idarenin kabataştaki arsası dahilinde yaptı
rılacak ambarlar ve kaldırım ve dekovil hattı 
tesisatıyle nıüştenıilatı saire kapalı zarf usuliyel 
münakasaya konulmuştur. Ihalei kat'iyesi 15 

Haziran 1929 Cunıartesi günü saat 15 te icra 
edilecktir, _ 

Verilecek zarflar saat 12 ye kadar müdüri
yeti umumiye makamınca kabul olunacaktır . 

Arazi planı ve avan proje ve silsilei f iat
cetvelleri umum müdürlük idaresindeki hey'eti 
fenniyeden alınabilıir. · 

Posta ve telgraf 
müdüriyetinden: 

levazım 

ı - Çanakkale haricindeki Adalar arasında bulunan kabloların 

tamirinde kullanılmk üzre m•garl bir ay için öniinde kuvetll 
bı:'ıar vinci mevcut aolan bir vapur isticar edilmek ü~re kcpalı 

zarf usullle münakasaya kqnulmuştur. 

15 haziran 929 tarihine miısndif cumartesi günü mi.inakasaıt 

ıcra dJeceğ!nden taliplerin bu hu~ustaki ~artnameyl görmek için 
her tek. fl"amelerinl tevdi için dj tarihi mezkurda saat ı 4 te yeni 

- -= - •r.•nh )'ai- t.rl!ı 

ı\tutbak ve sofra için 

Margarin yağı 
MARGARİNtereyajtı yerini 

tutan sıhhi vo 

besleyici MARGARİN 
bir gıdadır. 
sıhhiye vekAletiyle Şehremanetince 
tahliİ olunarak nefaseti anlaşılmış 
ve imaline müsaade edilmi~tir. 

MARGARİNsofra .v~ mutbak 
yağı sızı mağŞu., 

yağlardan kurtarır. Bir tecrübe 
klfidlr. Her yerde ARSLAN mar
kasına dikkat ediniz. 

TÜRK MARGARiN 
yağları Limitet şirketı 

lstanbul, 1"'1~ksim Ayazpaşa 
Telefon; fleyo~lu 222.1 

lLAN 
Adapazarmın Bıçgıdere or

manından gayri mamul metre 
mik'ap hesabile iki bin yüz ka
yın, yüz kırk dört ıhlmur ve beş 
yüzelliiki köknar eşçarırun dört 
senede kat ve ihracı beher met
ro ınik'ap gayri mamul kayın 

iki lira Yirmi beş kuru~ ıhlamur 
dört lira yetmiş bir kuruş ve 
köknar üç lira otuz kuruş bedeli 
mukarreri ile illin v~ şartname
sindeki mevat dairesinde kapa
lı zarf usulile 1-6-929 tarihin
den 1-7-929 tarihine kadar mü 
zayedeye vazedilmıştir. Talip
lerin Kocaeli Orrt'an müdüriye
tinde komisyona. müracaaı.ları 

·1~" ,.1.Jmur ...... ., ... ._ .. "'"'~in 
k•dar temdit ed e 

EMNiYET 
..., ve 

SAGLAMLIK 

GUOYER lastiklerinin en yağmnrlu hava
larda bile kaynıadığına dikkat l ttiniz mi? 

Kayan bir lastiğin, gevşek frenler kadar 
tehlikelidir. 

GUDYER lastiklerinin harici, Patinaj tehlikesini 
asgariye indirecek yeri ((ısıracak» şekilde imal 
edilmiştir. Bunu tecrübe için yağmurlu hava 
beklen1eğe hacet yok . Elinizi bir GUDYER 
lastiği üzerine bastırın; lastiğin çekişleri, size 
bir diş hissini verecektir. 

Sağlamlık ve emniyet hususunda GUDYER 
in eşi yoktur. Bütün dünyanın kabul ettiği bu 
hakikatı ispat için bir tecrübe kafidir , 

Her türlü müşkülattan kaçınınız. 

FOTOlYRAF MAKİNALARI 
Ar.ı;;törün en güzel fotoıtrafları elde etmesini 

mln eden alt.t ve teferruatı haiz yegane makineler
dir. Tarzı lstiı:ı:ıllnl ve işkal nıuvaffaklyet esbabını 

büsbütün izale eden karşılıklardan kat'iyen milberradır. 

BiR KODAK ~IAKİNASI 
istin1n lini öğrenınek için bir kaç dakika 

kafidir. 
Kodak fotoğraf makiııaları ve filimleri 

VELOX kağıtları 
Alaminüt fotoğraflar için 

"N ineteros" Kartları 
kullanınız. Her erde satılır. 

...... ~~Y~dfat; 
I .. 8 aylarından itibaren •Utten k ... lm• uman' l 
ve neşvU nUmaeı eena•ında lellmal edllen ve 
--- emNl•l:ı bir uneu,.u ••d&f o•an --

ı 

j 
• 

FOSFATIN • 
FALİER J l 

sayeıllnde temin edilir,. Fosfatın Fallar 
yavruların yüzlerine tazellk ve penbellk 
adelAta kuvvet verir. ve onları ıııUrbOı:., 
kılar• 

Valnız bir Poefatın vardır , 

o da FOSFATIN FALIEij dir. 
( Alametı rarlka ) 

TAKLlTLt:ltfNOEN ICTIN.t.~ ı:oDrtlz = ffEfl Y!:RDE SlıTll.t" 

1
1 DE HA'llMSIZUK ~RI 
. "t<LER, GAZLE~I 

c\Ş~l ~ LJt<ŞİLİKve YAN!"AL"~INDA 
'~ <SODO·GASTRIN) 
MnstahzarıPEK T~'ôlRLiDlfl 
ZAMAN Ecıa ""' ftriyot Depoıunda her nev etınt •• kokalu. tuılet e,y.,_ 

lannıQ ıenriu (~itleri mevrutıur. SOO luru,luk. mubıya.atı muta· 

bil bir ı.,ı. IBEH SIMON lualet rudruı M ECA NEN lakdim olooar. 

lıtanbul, Da9çı itap No '1 
ey ha•Jıunda cıcvar - .-

• 

Yekta vapurları 
BARTI:\ EKSPl IES 

POSTASI 
lnönü 2 vapuru Hazi-

ranın 11 ıncı 

Sah günü ak~amı saat 
18 de Sirkeci nht

mından hareketle ( Akça Şehir, 

Alaplı. Ereyli, 7.onguldak, Bartın, 
Amura , Kuruca Şile ve Cide ) 
iskelelerine azimet ve avdet ede
cektir. 

:\Iürıcaat mabali Emin önü lzmir sokalr 
nümero 20 Telefon' lstanbul 1399. 

YELKENCİ 
VAPURLAR[ 

fıra den~ lııts n ıur'al qosıası 

SAMSUN 
VAPURU 

Ha~~ran Çarşamba 
günü akşamı S!rked rıhtımın

dan hareketle doğru (Zongul
dak, lneboiu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon , Surme ve 
Rize ) ye gidecektir _ 

TafsUAt için Sirkecide yelken
ci hanında kAln acentasına mü
racaat. Tel. L•tanbul l 5 15 
.................. ı 

NAl\1 VAPURLARI 

lzmir postası 
Seri, ıuts ve muntazam olan 

ADNAN ıia~~~'" 
10 üncü PAZARTESİ 
günQ 16 dı Galata nbtımından hare
ketle ( lzmlre) ve Çarşamba günü 
lzmirden lstanbula hareket eder. 

Galatı Gümrük karşısında Site 
Franser. hanında 12 numarada Umu
mi ıcantahğtna müracaaL Telefon 
Beyoğlu: 1041 

~eyri ıefnio 
-.!"!M!llerl!lkeııiziıllJIA•ce•n•ta•s~•. 1'G!lal!llat•ıl!lk'!1öp~rü • 
ba,ındı . Beyoğlu ~362 Şube 

acenıesı: Mahmudiye Hını alacda 
lstanbul 274-0 

lpalk sür'ıl poılısı 
(Mersin) vapuru 1 1 Haziran 

Salı l 7 de Sirkeci nhnmından 
hareketle Gelibolu, Çıınakkale, 
Küçukkuyu, FA!remit Burha
niye, Ay,·alığa gidecek ve 
dönli~te mezkôr iskelelerle bir
likte Altunoluı;a uğrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

ıznıir - Mersio sür'al po~ıası 
(!llahmu('ie\'kctpa'i8) vapuru 

11 1 laziran '\ a lı 12 d: (;aJnta 
rıhtımından hareketle lzınir, 

:\malya, Ali\iye, i\brsinc gidecek 
ve dıinüşte Taşucu , \naroor, 
Alı\iyc, Antalya, Kuşadast,b.mirl' 
c!l;rayarak gelecektir. 

üdaoya po&laıı 
(\!armanı) vapuru Salt, Cuma 
(Kocaeli) vapuru Pa7.ar, Çar -
~anha 9 da idare rıhtımından 

hareketle l\ludanya ve Gemliğe 
gidip ıı;clecektir. 

35 top kırmızı, 20 top 
byaz, 2 top siyah, 5 top şarı, 
9 top i\ lor şali : 3 top kırmızı 
astar 5 top patiska 2 top 
amerikan 20 düzine makarn 
bllmüna.-asa alınacaktır. Kat'i 
ihalesi 2:216/ 929 tıırlhinde 

icra kılınacaı;ından vereceklerin 
o giin saat 16 da leYazım 

müdlirlliıı;ünc müracaatları . 

Evrakı nıatbua 

münakasası 
On ilç kalem evrakı mat

bua müstacelen pazarlık surL' 
tile tabettirilcceftinden talip
lerin 13 haziran 929 tarihin-
de saat 16 da levazım 
dürhigüne müracaatları. 

lLAN 

mu· 

Tarsus şehrine getrrllecek içme 
surunon isale. projelerinin tanzimi 
Mayısın yirmı •ekizinci gününden • -
haren virmi gün müddetle kapalı 
zarf usulile münakasaya vazolunmuş 
tur Bu baptaki ~eraiti anlamak iste
yenlerin lstınlıul, Ankara şehrem3 

netlerine lzmir ve Tarsus llclediı" 
riya ·ederine müracaatli'p ve ye\•mi 
ihale olan 18 Ilaziran Q~I) salı günü 
saat dörtten eve! melttnplannı Ta~us 
Belediye riyase"ne göndermeleri lü
zumu ilin olunur. 



Reisicumhur Gazi Hz. nin himayei fahimanelerinde 

~~~NCÜ MiLLİ TÜRK TIP KONGRlSI 
ANKARA EYLÜL 1929 

Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin fahri riyasetlerinde 

VE 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekili müderris Dr. Refik 

Beyefendinin riyasetlerinde 
Konp;ra ıdarc ht·' ı : 

lk ııd rci :!er: l\luıkrris Ziya Nuri. :\luallirn Refik ;\lünUr. Curnuml kAtip. :\lliderris 
~·ahrt·dtl ' n Kerim. llu•u,ı kiııip Dr. llas:ın Va•ıl. Veznedar. Muallim , lyazi l>met Aza, 

cl~haıtın '\lehmct. 

1 - l çlındl Milli Tıırk tıp kongra•ı 1029 !'enesi eylülünde An karada toplanacak 

~un devam edecektir Agu•tos içerisinde kongranın gilnll ayrıca i!An edilecektir. 

2 - Koııgra mevzuları: Frengi, Kan-er Kızıl. 

.) - Rıınlardan başka arzu eden etıbba bu mevzular harkinde dahi serbest tcbllgat yapabi
lirler Bu tebligatın azami Altustos bOnuna kadar iki nusha olarak ve daktilo ile yazılmış 

oldutı:.ı h ıldc 
( lstanbul Ankara caddesinde 71 numeroda kongra umumi kltlbl 

müderris muavini Dr. Fahreddin ~erim ) 
n.ımına g nderilmesi lazımdır. 

4 - Kongraya iştirak edecek her Turk tabibi iki lira kayı ilcretl lle iki kıta kıiçiik fotoğ
rafı ~ llal . li caddesinde Sıhhi apartımanda fuallim Dr. Niyazi l•met ~ namına gönderilmelidir. 

.'i Kongra aza<ının hüviyet 'arakaları !le temin edildij!;i takdirde v~aiti nakliye tenzılat 
knmcleti namlarına gönderilectktir. 

6 - Kongranın devamı müddetince Ankarada yerli ye ecnebi Al:lt ve ederntı tıbbiye ile 

i'pendyarl mustahzarat ve tıbhl eserlerin t~hiri için bir ergi açılacaktır. 
7 Bu 'eq~ide yerli !lı\ı ve edevat tıbbıyenin, lspenciyarl mtistabzarat ve tıbbi c•er!erin tc~-

hlri ucHte t:ıhi değildir. 

~ - Ecnebi miistah7.arat_ Mac ve edevatı tıhbiytsile e~erlerinln teşhiri için muayyen bir 

alınacnkt'T Hu hususlar için mnallim , 'iyazi ismet heye müracaat edilmelidir • 

9 - Serkidc Mulaı, pi~ c,, Gra!iklcr, kollek•iyonlar teşhir . edilebilecektir. Hunların işgal 
edecekleri yukr hahkında Aıı;ustos bida) etine kııdar muaı: m Niyazi 1,met beye ha her verilmelidir. 

Pari~ , Liyej sergilerinde altın madalyalar kazanan 

AküS rakısı 
yeni etiketlerle piyasaya çıktı 

BAKÜS en temiz ve en sıhhi rakıdır. Tereddüt etmeden Baküs lclnlz . 

Emvali metruke ilanatı 
:;emu mahallesi Sc•kağı ;\o. ntvi lira brdell mtf•ub mukarrer! 

atik crdit A 21 
lleıoj.tlu hiıseyinığa bayram ve~il (' 29 apaıtmım 31111 ~ekiz taksitte 

J\lüşıcmildu; Bodrum katile 5 kattır bodrumda. k•pıcı odası. odunluk ve kı·mıirluk birincı dairesi 7 oda 
bir mutfak Nr haU. ikinci ve Uçuncu daıresi hc;cr >da lıirtr mu.fak ve hirtr hala. Dordıincü dairesi J oda 
bir mutfak bir halA. T.&raca kısmı çamaşırlıktır. tlekt. rik 'c terkc5 suyu te~isat ve tertibatı vırd1r. 

l\a\4da cvsah muharrer apartıman ulihlnin nUk line mebni ihalc•i feshedilerek yeniden kapalı zarf usulıte 
2'1/tı/929 tarihine ıııü•adif Cumarıc~i günu sııat 1 ~ de ıcrai m\lıayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedelinin yUzdo 
~cdi buı ·~~ nt'hctinde teminatı h.ı,; tekhl me\mıp\annı emvali metrtıke ~ATI!) komi yonuna miırıcaatları. 

EK~Et~l~B 
BÜIH EtBISH FtBRlllSI 

Galata Karaköy Pojı;açıieı fınnı 

lttisalindcki mahallebicinin 
ilstıinde 

Hanım efendilere: 
Pardesüler C kaşa) 

hrr rcnk'C ·e .on moda 

14 ~ liradan itibaren 

Pardesüler (ırench-coaı) 
bej ve ide, crı renklerde 

2 2 ~ liradan itibaren 

Muşambalar (ipekli) 

her 131 liradan 
renkte 2 itibaren 

Beytendilere: 
Meşhur Mandelberg markalı 

(ırench coat) tan hej ve llciverı 

Pardesüler 

24 ~ lirnd:ın itibaren 

Spor kostümleri 

16 ~ liradan itibaren 

~~~:~~kostümler 

14 ~ liradan itibaren 

çocuklar için ln~iliz biçimi \'e spor 

k ·· } · \f kısa 
ostum erıpanralo~lar 

6 ! liradan itibaren 
2 • 

Pantalontar (kışı) 

her 6 1 liradan 
renkte 2 itibaren 

Caketler 
koyu lAcivert \C Krl 

12 ~ lıradan itibaren 

Caketler 
• 

Siph, llci\'ert n gri alpakadan 

6 ~ liradan itibaren 

ısmarlama tosmınıer 
3 O liradan itibaren 

taksitle de muamele 
yapılır. 

r -, 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

La lpzlk TUrk talebe cem'lyettnln edinci devri aenevlıl teelt eden L• 

11' 
cO 

Ttirkiycnin ve bütlin dUnyanın en rntif, en ruhnliva1- .ı ·" 
kcmmel kolonyasıdır. l lalls ve tabii limon çiçekleri C'~o b' ,·c 
mıiştehir olup 90 dercccclir. Ricali 3.llye, asri kadınlar . I' .· 
kibar mahalllincc takdir Ik kar~ılanmı~tır. Hasan kolonY~:; ~· 
edenler bu miistcsna ve cazibi ruh kolonyanın fevkinde 

1.'~ ı' 
yanın mevcut olmıyacağı kabul ile beraber mııst:ılızırı 0

1•
1 eılif~ 

Ecza deposu sahibi ı1asnn beyi daima tebrik eyıcrnck,~~·1 ' ,. 
llasan bminc ve marka,ına dikkat deinlz ve taklitlerinden • t ılll 

Fiatlarda büyük tenzilat: 40, 70, 125, 250 kuruşluk şişelerde sı1 / 

Toptancılara yüzde 2,) tenzilat. ~ 11 
Faııh a<kcrlik ~ııtıe<indtn aldı~m YA BiR • · ıtif1~ 

muayene raporum \'C nufus tezkere- DOKSA ehreman~t~Ja:ı'' 
mi zavi ettim. \ ' enbdni alacajttmdan 

eski>inın hükmü ı•ıktur. ~:dirnckıpıda Bükırkôy şu\ld 1 ,oM 
karlıe Atik ,\li paşada num.ra 21 almalı ya hiç Bakırköyünde ta- han ~il 
tevellüt 8~4 \hmet Se!Ahauin hin saat kullanma- vaki Denizhanı~ım•01" ,ıeo : ı 
BilAI malı. Zira DOK- yede icara verilccc~ıo ·ıiııC' . 

lla\rebolu a;liıc mahkemesinden: 
Hni·rcholunun llayr•m şah kari

yesindcn 1 tacı Ali a~anın nktl zayıf
lığına l.inaen damadı Mehmet aj\a 
kendisinin umur 'c hususauna neza
ret etmek üıere hükmen \AS! ıayin 

ve em\lli tesbit edilerek bir kıt'a 
ddteri \esi yedine tc<lim ,dıldijı;i 

i!An olunur. 

ZAYi MAKBUZ 
Galata lthalAt ~mrügünd•n 

379147 numaralı makbuz >cııediml 
zayi etti~imdcn ve z•ylindcn diğer 
nüsha~ını alacaRımdan mezkı'ır mak· 
buwn hükmıi olmadığı ildn olunur. 

Osman Ziver 

SA katlyen bo- olanların m:lhıhalio ı.ı ,1 ı••, 
zulmaz, dakika ~enbc gunti sııat 1 5 ıc ııs~11 
şaşmaz ve le- akçelerini miistashilıeııif~ 
minatlı saattir. dairesi cnciımenine [il• 

Flatlar ehven- meler! llAn olunur. 
.. 'ı~ ' 

dlr. 
llaşlıca saat dükk:\nlanndan 

arayınız. Toptan satış: 
RIKARDO LEVI ve BiRADERi 

Jstanbul, llavuzlu han 9-14 
ller cins Si at deposu. 

~ Kiralık yalı 
Yeniköy ile l,;tinyc arasında 

Nuri Paşa yalısı kiralıktır. içinde
kilere mllracaat olıınma>ı. 

11 • ~ ><" 
Zayı · Kılınç lı ce • • hl< ,ı 

besinden aldıgım ter "" r ı' 
ada F" I' 

kırlanı;ıç 'aporu d· ~ 
müccddeden aJac~ıtırıı 

1 0 ,ır · 
olmaıl ıı;ı ilan o u J. hıf. • 

.31 ı tevdiudü 

llırahlrn. 

-----::JUi"~ 
Mes'ul MUdıir · 13tl 


