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tıg/liz siyasi haya- 1 
t1111n hususiyetleri 
ıo mayısta feshedilmiş olan 
İliz Avam kamarasında mu
azakarların 400, İşçi fırkası-
162 mebusu vardı. 30mayıs-I 
Yapılan intihabatta Muhafa
arlar 254, i şçi!cr 288 mebus
kazanmışlardır. Beş sene ' 

'ti Muhafazakarları iktidar• 
k:ıine getiren İngilizler, bu ı 

a mühim bir nispette İşçi 
asma teveccüh etmişler ve 

1 

on fazla mebusluk temin e 
ek hükumet yolunu açmışlar
. Avrupanm başka memle-j 

rinde pek de emsali görül
Yen bu cezri tahavvül neden 
· geliyor? Ananeciliği bü

. dünyaca meşhur olan İn
liıin az bir fasıla içinde hem 
~lıafazakarlara, hem de İşçile
rey vermesi nasıl izah edilebi
. J;'ransa Almanya gibi büyük 
~pa ınilletleriııde fırkaların 

· pek çoktur. Soldan sağa 
muhtelif kanaatla ve muh 

. etiket altında müteaddit 
ar vardır.Ekseriyabunlarm 
i programtarmd11 tedahuı 

llıüşabehet görülür. Bir fran
bir alman çok defa siyasi 
iillerine akıl erdirem~diği 

llartilere, şahsi ve mahalli 
azalar dolayıaile rey ve

• Bilhassa franııızlar hep bir 
bir kaç fırkaya teveccüh 

ği fikir" ve şahsiyet istikla-
. ınünafi görürler. Aradaki 

onlar için bir nevi müna
ve fikri mu"sabaka zemini 

· eder. İngiliz için vaziyet 
llıerkezde değitdir. İngiliz si
fır hayatı öteden beri ancak 
kanın idaresi altında teka

ttnıiştir. İngilterede fırka
ile politikacılar, siyaseti he-

. ~r zanat haline getirmedik· 
1Çtn siyasi cidaller ancak bü
Prensipler etrafında temer
ttınektedir. İngiliz için ü 
. ?ile çok görülüyor •• Bu
ıçındir ki daha bir he sene 

liıİe gelinciye kadar İngiliz 
dderatma hakim olmuş bu

liberaller bugün sönmek 
~ .'r. lngilizin ananevi iki 
~tdali şimdiki halde Muha-
. rlar fırkası ile Amele par
ı::ısında yapılmaktadır. 

Si &"ıl~erede intih:ıba~ esnasın-
~ ınucadeleye sıyası telakki
~ dar İngilizlere mahsus bir 
\ haleti ruhiye de hakim o
ı.:· lngiliz önünde daha halledi 

~ühim meseleler gördüğü 
~ tidar mevkıinde epeyce 
~ d3:'1 beri yıpranmış olan 
\ >'ı bır müddet için ihmal e
\ ı:Uhalif fırkaya reyni verir, 
~Ylece bu fırkaya kendini 
~l"ntek şansım temin etmek 
~e bir nevi adalet hissini 
~etmiş olur.İngiliz için fır 
\.... "'lıı hükfimet mevkıinde uğ
~ı. bir maçtır.Bunlara mü

'" _ıle boy ölçüşmek imkanı 
~'tı.lmesi centilmence bir ha 
~ llaytlır. Bunun içindir ki 
\ 11~a İşçi fırkasına rey ver
( iııt~ bir çok İngiliz in yeni 
~ tihapta Muhafazakar fır
~~İi teveccüh etmesi milin
~· Siyasi telakkilerde bu 
:-ır tamamen ortadan kaldı 

.._1'; ~ahiyette değildir. 
~ , Uçlar yekdiğeri ile tem~ 
\~~ldiği vechile Muhafa
~la İşçiler arasında da ba 
~ ve müşabehet noktalan 
~ · ii§Çİ fırkası ile Adam 
"llııı~ entham nazariyelerinin 
~~~etle Mançester mek
\" ..._ ltıudafii olan Liberal fır-
~ında büyük bir ihtilaf 
~ vardır. Liberaller. her 
~ .r:el antietatisttirleı:-l'!a! 
N' . afazakarlar içtimai ve 
\~ iYaset sahadmda metot 
\:_~ IÇİ!ere daha yakındır
" ~-ırka~ı mevcut içtimai 
~ iııgii~ga teşebbüs etme
~ 1~1 .?ndan korkutacak 
~ 'ı~ ıtoriilmemektedir. 
~ ,, ."• ınillet hayatının yeni 
~..,~,•caı 
\b"e 11 P annı anlıyan ve bun-

\' ~tti:::~nıi_ hayat> sevku idare
l'ıı.' fırı.a•ddıa eden ve ehil görü
~ ~i 011 nın ister muhafazakar, 

~'\lcııt ıın, zaman zaman ingiliz
'•\ ikv': teveccühünden kuv
'i:ıra _tıdar mevkıinc geçmesi 
lttihdsı hayatının en ha~lı hu

., en biri·ı· 
?lf' 

Yunanlılar yeni ve son ce~apl.arını hazırladılar, 
lstanbuldaki emlak ve Rumlar ne olacak? .... 

Gagri m/Jbad// l/Jrklere ait ladege tabi Selllnlklekl 
l'mlAkten /spllandll oteli ve geni Yunan Hariclgt' 

.dtl:ıırı M. Arglrepulos 
--=--~ 

Cevap hazırladılar! 
•••••••• 

Yunanlılar mübadil 
emlakin ayrıca takdiri 

kıymetini istiyorlar 

Tayyareler .. 
Bu sabah şehrimize 

geliyorlar 
Bu akşam Kolordu 

Yatkulllpte bir 
- ziyafet ve~lgor -_-

Karadenlzde htlkOm suren 
fırtınalar yllzünden ltalyan tay· 
yarelert dOn şehrtmlıe geleme· 
mı,ıerdlr. Tayyarelv bıi glln 
saat onda şehrimize ceıecekler 

ve merasimle karşılanaca~lardır. 
Mişatlrlerlmlz fereflne bu 

alışam yat kulllpte kolordu 
tarafından bir ziyafet verile· 
cektlr. 

ltalyau sefaretanoırinde de 
ba gün saat 17 de bir garden 
parti verilecektir. Tayyareler 
llıl gUn fChrlmlzdc kalacak· 
!ardır. 

Gülcenıal Jaralan~ı I ----
Loil nryeıllno kD1panyuının 

vapuriyle bir aıusademe ! 
Dlln sabah ••at dokuzda 

Lolt Tlryestlno kumpanyasının 
(Ştella dl, !tali) vapuru hareket 
halinde iken Seyrlsefalnln GUI· 
cemal vapnrunun kiç tarafına 
çarpmı' ve bu remlıln inç gil· 
verte ile dilmen aksamını 
mllhlm ıurette hasara uğrat· 

Atlnada kabul edilen itilaf esasatına m"~~dlseden sonra Seyrll'letaln 

göre firari Rumların lstanbulda, ::.:ı~::,,. kumpanyayı protesto 

etabli Rumların mübadele mıntaka- ıtr~:~c~':8:ır:::~a!~~°veHz~~:: 
larında, Yunan tebaasınt.' ·"?stanbul- tespit edııecektır. • 

daki bir kısım emlakile Arıadoluda 1,000,000 lıra 
bulunan bütün mülkleri bize kalıyor vergi! .. 

- ... ~-
Yunanistan bize 45QOOOlngiliz lirası tazminat Tı'ül!~~ h

11
ükümeiinin 

verecek, bu para ile Yunanhların Garbi rıc t ccar_,larından 
Trakyada satan alacakları bir kısım Türk talep ettigi para 
emliikile Rumların bize kalan mülklerinin bu mikdardır 

bedelleri ödenecektir.. Rnsya ile ticaret yapan tnc-
carlardan Rus hUkQmetlnln kUI· 

Atinada verilen kararlar 11yet11 mıkdllrda vergi ıstedığı 
yazılmıştı. Aldığımız maıamata 

Atına, 13 ( Anekeartltos ) Dun M. Venl:ıelosun riyasetinde 
aktedllen içtimada bltaraflann tekliflerine Yunanlstaııın vere

cetl cevap ve ltllAf esaslan tespit edllmlttlr. MUzakeredc Türkiye 
ile muallAJı meıelelerln bir an evvel halll fikri hakimdi. Kararlar 
bu nokta! nazardan verilmiştir. 

ittihaz edilen kararlar hakkında bUyUk bir ketumiyet muhafaza 
edilmekle beraber eallhlyyettar meabalardan bazı haberler trq
şuh etmiştir. Bu haberlere nazaren mUnazlunflh noktalar hakkın
da fU noktalarda ltllAf edllmlftfr. 

Milbadll emMkln kıymeti agrıca thdlr edilecek 

1 - Tarafeynin bıraktığı mübadil emlakin takdiri kıy;'etl bu 
gtlnkU müzakereden tefrik olunuyor. Bu Yunanlstanın teklifi idi. 
Mübadil emlAkln kıymeti toptan bltaraflar tarafından takdir edl· 
ıecek iki taraf da bu takdiri kıymeti kabul edecektir. 

llJer eml8kln akıbeti ne olacak? 

2 - - Diğer emlake gelince her iki hukOmet lıendl hudutları 
ılabillnde ve elyvum tahtı işgallerinde bulunan emllki alıko'S'ııcaklar• 
Bu enıUlk firari romların emlAkidlr fakat aile reisleri lstanbulda 
bulunan ve dönmek hakkını haiz olanlıınn em!Akl bunları işgal 
eden muhacirlere tapu verilmemiş ise kendilerine iade olunacaktır. 

/ilrarl ve Yunan enılAhl bize kalıyor 

Kezalik her iki hllkOmet tarafı diğer tebasının kendi hudutları 
dahilinde bulunan emlAklnl alıkoyacaklar meseıA Yunanlıla· 

ın Anadoludakl ve etabll romların mllbadele mlntakalanndakl 
emlAkl TUrklyeye kalıyor. 

TUrklye muayyen bir kısmı müstesna Yunan tebasımn ıstan: 
buldakı cmllklnl iade edecek . geri vermlyeceği emlAkl satın 

alacaktır. 

Yunanistan ra~bl Trakya Türklerinin bazı emllklnl keııdi' 
orada bulunuyorlarsa satın alacaktır. 

Yunanistan bize 450,000 ister/in verecek 

Yuôanlsıanın TUrklyeye vereceği tazminat 500-;ooö !sterlin lira· 
sından atatı olacaktır. Bltaraflar bunun 450,000 !sterlin 

olmasını teklif edlyorlar. Bu meblAğ Yunanlıtanın garbi Trakya 
da aıacaıtı Tllrlı emllklnl mubayaa için veriliyor. Türkiye bu 
mel!laıtdan 150,000 lsterllnlnl etabll rumlann tahtı işgalde bulunan 
emlAkinl mubayaa için tahsis edecektir. 

Vent:ıelos neticeden nikbin giJrünügor 

Atına, 12 ( Fos ) - Bu can M. Yenlzelosun ve hariciye nazırı 
M. Ar&lropulosnn huzurunda aktedilen bUyUk içtimada blta

raflann teklifleri tetkik edilmiştir. 
Bu içtimada ittihaz edilen karan M. Dlyamandopulos göture

cekttr. 1\\. Dlyamandopulos cumartesi gllnU Ankaraya hareket 

ediyor. 
lçtlmllın hitamında M. Venlzelos gazetecilere " Artık bu defa 

neticeye doğru yllrUyoruz ,. demiştir. 
Venlzelo.,un harpcuyane beyanatın111 tekzibi -

Atina 13( Aııeksartitos) - BnşvekAlet kalemi mahsusu neşrettljti 
nim resmi bir tebliğde Radyo ajansının M. Venizelosıı atfen 

neşrettiği beyanatı tekzip ediyor. Diğer Vunen mııluıllli bu beva
ııa ovdurma oldotunu söyllyor. 

göre, istenilen vergi milyona 
baliğ olmakta ve bazı tllccar
lamı umuru sermayelerini tecavüz 
etmektedir. Bazı tllccarlardan 
istenilen meblağlar ~unlatdır: 

Komisyoncu Galip lleyden 
139,000 lira, Halim Sabit lleyden 
133,000 lira, Zeki beyden 140,000 
Sırrı beyden 119,000 llra. Pay aslı 
lsmail beyden 44,000 llrı., Arap
zadederı 15,000 lira. 

DUn Rnsyadaıı gelen bir 
telgrafta bu tllccaı lıırın malla· 
nna hllkQmetln hacı:.. koyduğu 

bildlrllm~kte idi, Telgrafta bun
dan böyle Rusyaya mal gönde· 
rllmemesl ilave edilmekte idi. 
Tllccarların iktisat vekAletine 
müracaat ettikleri haber 
alınmıştır. 

- -=- ~~~ -
~alatasara~ ~aın~iJD n 

Galatasaray şampiyonlu/tunda 
amil olan oyuncıılanndan 

Mehmet Nazif Bey 
(Yamı 3 uncü .•ahi/ede) 

••••••••• 

Davet 
C. H. F. M!lfettlşliğinden: 

Cemiyeti umumiye! belediye 
azasının 15-6-!129 Cumıırtesi 

gllntl saat on altıda fırka 

merkezinde ukdoluııııcak icti· 
mada hazır bulunmalarını 
rica olunur. ·-----·----

YiJanaya ~imler 
l8zıın r,. Hz. nin refikaları 
ve keriınesi,YiJanaya ~ittiler 

BUyUk Millet meclisi reisi 
l(l:ıım pafa hazretlerinin refl
kalan hanımefendi ile kerime
leri hanım, Rlyasettcumhur &er· 
yaveri Rllsabl beyin refikaları 
Viyana ıefaretl bafkAdbl Tahıla 
beyin refikası Nebile hanım 

dünku eklspreele Vlyanaya rtt· 
. mitlerdir. 

l(a:ıım paşa hazretlerlnla 
reftkalan. kerimesini ameliyat 
ettirmek U:ıere aeyabaf etmek· 
tedlr, sayahatları bir ay kadar 
devam edecektir • 

Kazım pafa hazretlerlle bazı 
mebuslar ve aile dostlarından 

müteşekkil kesif bir zümre tet' 
yl için garda toplanmıflar ve 
hayırlı seyahatlar temenni et
mişlerdir. Teşyide bulunan Şe-

Kizım Paşa ve refıkaları 
lstaslyonda teşyicllerl 

arasında 
hremlnl Muhittin Beyin refikası 
ve diğer bazı hanımlar tarafın· 
dan KAzım Paşa Hazretlerinin 
refikalanna buketler takdim 
edilmiştir. 

Hariciye veklletl şifre mlldUrll 
Suat Bey de aynı trenle Vlyanaya 
gitmiştir. 

Çok iyi 
62 yaşında 

harfleri 
geni 

ögrendi! 
Kırkagaç

tan mualllm 
Lütfi Beyin 
62 yaşındaki 
valldebl Sıdı
ka Hanım 
yeni harflerle 
yazı yazmayı 

ögr en mi ş tir 
Bu gayretli 
Hanımı tebrik 
ederiz. ------··----

Bir tekzip 
A. A. ajansı, M. 

Venizelosun 
tekzibini haber 

• 
verıyor 

Ankara, 13 (A.A.) - Ati

nadan aldığımız malOmata 
nazaran M.Venlzelosun Po
litika gazetesinde intişar 

etmiş olup oradan naklen 
lstanbul gazetelerinde gö
rülen beyanatının tekzip 
edildiği anlaşılmıştır. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde: 

ı-· ·rarlhi u:flı:~:ıınıı.; ftpede)enli Ali 
Pa~a 'e \'~·ilik! 

2 - .Atfna ınektuhu 
3- ~on haberler, 

3 llncll sahi lem izde: 
ı ~ ltli!>oıd i. harcli.ctkr 
2 )lahlicıtıc intibalau 

4 tıncll sahifemizde: 
t· ... Ha\3 raporu 

2 l't: 
l- il< nan 
4·- J\lektephkr r.;u~ahak:ıq 

Gazinin en büyük 
. eseri nedir?. 

Ağa oğlu Ahmet Beyin cevabı 

• 

"···Eser bir küldllr ııe bu kül de hayatla, 
hayatın nihayetsiz inkişafını temin 

eden gen eserlerdir •• ,, 
•Gazinin en büyük t eri nedir ve l ••••••"ll•!!l!!!!l!l!!!l•ll 

niçin?:. • 
Gazinin milli sabada yaptığı itle

rin hepsi o kadar büyük ve o kadar 
birbirine bağlıdır ki bunları ayırmak 
Te birisinin ötekilerinden daha bü
yük olduğunu iddia etmek pek mü~
küldür. 

Bir millet için en büyük ve en 

kıymetli §•Y Y•§Bmak deyi! midir? 
Gui Türlı milletine hayat vermı • 
tir. 

Fakat sadece hayat değil, aynı '" 
manda asırları aylara 11ğdıraralı: bu 
bayatı baştan ha'l8 yeni esaslar Uu
rine kurmuş ve bu auretle nihayet
süı inkişaf imktnınr temin eylemiı
tir. Bundan sonra o inkipfı takip 
etmek Türk milletine kalıyor. O hal 
de Gazinin bu muazzam eserinde 
hangi kısmın daha büyük oldufunu 
tayin etmek bendenizce milmlılln de 
ğildir. Eser bir lıüldilr ve bu lıUI de 
hayatla, hayatın nihayetsiz inkip
fını temin eden yeni esaslardır. 

Fakat .:ıadem ki eserin bir kısmı-

• 

Afla o(Jlu Ahmet Bey 
fından göıterilen izaz ve ikramlar. 
rağmen milleti ihtiyar etmcş olmiil· 
sıdır. Zira bu karardır ki bütün di· 
ier mucizelerin menşei olmU§\Ul. 
O karanlık ve felaketli zamanları!; 

nın behemehal tercihi auu ediliyor milletin sineainde saklanan kuvvet· 
-bence Gazinin hayatında millctcc !eri sezerek keıfeden bir deha ik 
en mühim nokta-mütarekenin fer- bu kararı vermekte tereddüt etmt · 
dasında Türk milleti bunca perişan, yen bir seciye elbette ki bütün sa : 
fakir, mahkur ve mahkum iken Ga- mucizeleri yapacaktı. 
zinin Padisahla bu millet arasında 1 Ağa Oğlu AHMET 
tereddüt ctmiyerek ve Padifah tara Kars mcb'usu 

• • • 
SUAT DERVİŞ HANIMIN CEVABI 

Gazinin en büyük eseri nedir? l !arın akbabaların, kargaların, di , 
Suali karşısında, onun yaptığı bütün 1 tırnak, gaga ve pençelerinden top
harıkaları göz önünden geçirdiğim ladı, bu limelime, bu çürük parçal.ıı 
zaman, benliğimde sonsuz bir hey- dan yeni ve kuvvetli bir vücut biıu 
can ~uydum. etti, ve sonra ona yeni bir can, yenı 

Evet, eski zaman masallarında, el- bir kan, yeni bir beyin, ve yeni bır 
lcrine sihirli peri serayanın bütün vicdan verdi. 
odalarının anahtalan verilen, ve aç- laa diriltmişmif, halbuki Mustaf, 
tığı her kapının arkasında bulduğu, Kemal halk etti. 
gördüğü karukul'ade hazinelerin zen Belki ilk bakışta Gazinin en bu
ginliği ile gözleri kamaşan ve bun- yük eseri Türkiyaya yeniden istik
ların hiç birini diğerine tercih ede- lalini kazandırmasıdır demek ihtiy. 
meyerek şaşıran çoban kızının ben- cını duyarız. Fakat bu hepsi değil

liğinde duyduğu bunaltıcı heycanı dir. Onu harici düşmanların istifa. 
duydum. sından kurtardıktan sonra, onu dahr 

Bence büyük Gazinin asarı birbi- başka bir beliyeden daha başka boy
rini takip, tekmil ve itmam eden ö- unduruktan kurtardı. Ona cumhuı i
yle bir silsiledir ki, onun her biri yeti verdi, Onun kendi irade ve hak 
kendisinden eve! yapılmış olanı ik- !arını kendi ellerine verdi. 
mal etmiş ve kendisinden sonra ya- Gazinin yaptığı yalnız bu ela de· 
pılacak olanın temelini atmıştır. ğildir, o bu memlekette asırlardan 

Ga2inin asarından birini diğerine beri kilit altında saklanmış esirler: 
tercih etmek, mükemmel bir teknik kurtardı. 
ve sağlam bir malzeme ile yapılmı§ 
büyük bir dıvarın bir taşını hiç bir 
sebep olmadan, bütün öteki taşları
na tercih etmek gibi bir haksızlık 

olur. 
Gazinin asarı değil, mükemmel. 

muhteşem. Ulvi bir eseri vardırl Ve 
bu eser yeni Türkiyedir. 

Senelerdenberi Avrupanın aç göz
lü mirascılar gibi baş ucunda ölü-

Suat Dervi~ Hanım 

Türk milletinin yarıaı maymun· 
lar, vahşi ve tehlikeli hayvanlar gi
bi kafes altında tutuhyorlardı. G· . 
zi onların halaskarıdır. 

Evet Gazi bizleri azat etti. Ga2:j 
bizlerden başkada taassup esareti af. 
tında inleyen vicdanları, batıl efk •. 
rın,hurafelerin vehmilc bunalmış Le 
yinlerdeki inkişaf kudretini, cehale
tin elinde köle zekaları azat etu. 

Bugün, ilim, fen, ictimaiyat, ede 
biyat ve san'at sahasında beyne!,,. .. 
Jel ölçu ve vezinleri kabul etmem_. 
Gazinin eseridir. 

Avrupa medeniyetine yetisebil
mek için her sahada görülen bu ser' 
atli gidiş Onun eseridir. Bütün b , 
!arın hepsi büyük, hepsi muhtcşe, • 
hepsi ulvidir, ve hiç biri diğeri~, 
tercih edileme2. Çünkü bu ~sar , 
her biri Gazinin asıl büyük eserinın 
birer cebhesidir. 

Ve işte bu en büyük eser: latikl.ft
lini kazanmış bütün maddi ve mane
vi boyunduruklarım kırmış, gözleri 
medeniyetin nuruna çevrilmiş, ht: .. 

münü bEklediği hasta adam ölmüştü, defi terakki ve tekemmül olan genç 
ve başına leş kargaları üşüşmüştü. Türkiye Cumhuriyetidir! 

Gazi insan zekasının kabul edeme SUAT D İ 

yeceği bir mucize gösterdi! Büyük Tashi_h.- Eve iki gün~~~ 3ec-
Gazi, İsan1n gösterdiği mucizenin det Beyın yazısında iki tertip hat~
fcvkinde bir muciıe gösterdi. 81• o~u~tur: on ikinci satırda •de-

t b . .. 1 .... 1. ·ı d· -· . .. vırlcrınn kelimesi •devlerini> ve on sanrn ır o uyu ' ırı t ıı;ını soy· . . . ' 
Je~lcr, G~zi didiklenmiş bir cesedin sckızınckı'bs_atı~da •Şark medeniyeti· 

. . . . ~ • ne:t ter ı ı «~ark medeniyetinden 
her bır ~a~ç:sını, kalbını,_ ~ıgcrlcrı- Garp medeniyetine• şeklinde olacak· 
nı, beynını, asabını. et1erını; cakal. tır 
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TEPtDELENLI ~ -HARİÇTE-N -ALDfGIMIZ HABERLER--,~ S'o11 ff_aberler -

~~AL;.;.;l p~~~A-vi ... VAS.-....lll_Kl_U 

Ne var, ne yok evlat! 
Gördün mü sen şimdi 
belanın büyüğünü? 

lil\qelil lltrlknı : JJ AYHAN 
Hendek üzerine indirilen kö- Atq başında üçbet Türk ça-

prüye yanaşırken aklından bun- vuşu bağdaşınıştı, Y~ ateş
i çiriyordu. Ali Paşanın ten uzanan Alevden dıllere elle-an ge . . !ar .... 
kurtulacağını kestirebilse mut- nnı tutmuı aozum ona ısm-

lak şu işi yapardı. Ama nank~r- nuya ~lıfıy?.r~~rdı. . . 
ilik eden öz kardeşi Elması öl- Selfoyu gonınce: - yıne bır 
dürmeğe fırsat bulamıyac~tı.. Ali Paşalı te.ıl~m o~rak kendi 

Yaa .. aksiye balanalı kı Ali ocaklarına dUşüp ııgınmış san-
Paşa da kendisine 'Hurşidi' de- dılar. . . 
ğil kardeşini bitirmesini ısmar- Sonra onun bır elçı olduğunu 
lamıştı. öğrenince: buyuredip aralanfta 

Selfo köprü kapısına ayaklaş- aldılar. Türklerin bu güzelim a
tığı zaman Silahlığı arasından detleri "yedi düvelin birinde" 
"Kılabdan" işmeleli koca beyaz bulunmazdı. 
"Çevresini"çıkardı. Deyirmi bü- Onlar gelen Moskof kıralınm 
yük «Yağlığı» [*] başının üze- Elçisi olsa gene riayet etmekt• n 
rine kaldırdı: çekinicilerden değillerdi . 

- Hoy. : . Bire cıHurşidin• Selfoya: 
adamları .• Hoy .•• bıre Çitak- - Al yoldaşım üşümiişsün-
lar!. . [**] dür! Diyerekten İzzet ikrarnlar-

Diye seslendi. Sınnalı Ak la çay kahve sundular, Hayli za
;evresini başının üstünde üç- man Muhasarada kalmaktan 
beş defa dolaştırıp dalğalandır- "Zülal"' gibi altın sarısı Tütü-

dı: s.~ı~~:. . • . . d ne hasret çeken delikanlının 
Koprunun ıkı geçıtı başın a mor kadifeden Tütün kesesine 

beyaz "Kepenekli" Burma sa- salkım saçak ince kıyım tütün 
nkh «Eytlct bald.ın çıp~• bastılar. 
vardı. Bunlar geçıt yenm tut- Çok d Ar p 
muşlardı. Karşıdan karşıya ses . . ~eçme en 1 . aşanın 
verip yağlıkçevre salhyan Sel-ı Elçısını_ Seras.~t~~ d~lurşıt Paşa-
{ d bakıy 1 d nm otagına go ur u er. o an yana or ar ı: . 

Oh .• yavrum Ahretlikler... Hur~t Paşa, . olaca ~anlık- 1 
Yerlerinden kımıldamıya bile t:ı- henuz Askennı teftışten ge- ı 
liizum görmüyorlardı. hyordu. 

Bu sefer "Selfo" onlara do- Selfoyu ayağının toım ile ka-
~nı yürüdil. Kaleden çıkıp kö- j b.uletmi~ti._ ~urşit _Paşa zaten ı 
prüye ayak bastıgı gibi herifler l epedelenlının teslım şartlannı 
"Piştova" davrandılar: bekliyordu. 

- Dur orada. . yakarız seni! Akibet ihtiyar Kürdun Hazne
Diye homurdandılar, onun lerine konacaktı ha? .. Ah o her

lolığmdan Ali Pa anın Adam- yana ün salan tatlıca sesli şıkır 
!arından biri olduğunu anlamak şıkır Altıncıklar! Ah onlar ... 
ferasetini göstermişlerdi. Seraskerin çadırında eski ket-

Selfo gülerekten çevresini sal- hüdası Mehmet Paşa ile yeni 
ladr: Silahtarı Ahmet ağadan başka 

-Hayde Mori çocuklar, so- kimseler yoktu. 
kı:n o kubıırlan yerine, beni Ali Paşanın Elçisi Dağ par-
Hur:jit Paşaya g btürün ! çası gibi geniş yarınlı bir adam-

Dedi. Dış Kale kapısının iki dı, otağın yeşil atlaş kapısını 
yan ndald karakol ocağı kapıla- dolduraraktan içeriye girip el 
nndan "Yaya" a skerleri oğra- öpmüştü. 
mışlardı. Hurşit Paşa bu "Balkan" gi-
Banl~r gürültüyü duyup işi- bi e rkek irisi~e. g<iz ucu ile bak

den yer.iyaka muhafızlard ı. Sel- maktan kendını alamıyordu. 
foyu alıp Zabitlerine götürdü- Tevekkeli thtiyar Tepedelen-
ler. li bu adamlara güvenmemişti? 
Ardından bir Est ere bindirip Silahtar İlyasla Tahir Abbas 

Hı•rs:t Pw mm kararğalı kur-' da hep böylesine yannlr kanlı
d· ığı• yer e ulaştırdılar. 1 canlı Heybetli şeyler değil mi-

.Bunca mu;:ım le üç çeyrek ydi? 
sa"'t b ile sümı.,m;şti. Hurşit Pa- Ya, gece Yanyadil!l kaçıp sa· 
ş"' Serasker "otagmda" değildi. baha karşı Dış Kaleyi teslim 
A 1 Şillll rüzgarı y'.ne sertelmişti.: edenler: !ı.ğo Mühürdarla Çu-
"Mişil" Dağı tepelerinden kadar Elmas, onların bunlardan 

kesici bir Ayaz 11kıyordu. alta kalır tarafları mı vardı? 
Selfoyu Kaptancı başı çadırı- Böyle üçbeşyüz silahşur elbet 

na <!idılar. Çadırın birtarafında 
1 
kırk bin kişiye karşı' koyardı. 

yeri kazmışlar harmanlıca bir Kethüda Mehmet Paşa kök
çukur _'.!Çmışlar?.t• .. çuk_urun için- !eri yosunlaşmış Dişlerile çene
de yaglı çıra kutuklerı yanıyor- sine sarkık bıyıklarım yiyordu. 
du. Hurşit Paşa: · 

[ '*] Rumclinin Şımal tarafı aha- - Ne var ne yok evlat? 
lisine derler. Diye sordu, iltifatetti, Selfo 

[ ' ] Bu da Çevre Mendil demektir, birşey söylemeden koynundaki 
bir kmm okuyucular için kaydedi- mektuba davrandı. 
yoruz. Bitmedi 
;;;. -.:__ - -=- _-·- - - ·- - - - . -- ·~-- - ..;_· 

Politiha 1 H ! F T A L 1 K J ~ M A L 

:lıı.p!!•e.-e4e 

Harici siyaset 
Mesaı hükumeti her 

kesle dost olacak 
Loadra, 13 (A.A.) - Yeal 

hariciye nazın M.Hendenon,·ld 
intihabat mUcadeleal eaauında 
dQçar oldutu yorgunlutlannı 
çwkarmak için hali hazırda 
Brfptonda llı:amet etmektedlr
l<endlılyle mWlkatta bulunu 
bir ıaı:etectye fU beyanatta 
bulnamuftur: 

• -Jnııtız mllletlnln ekseri
yeti aı:lmealnla, fikir ve fır1ı:a 
farla olmabızın amele hllkO· 
ıııetlae programını tamamea 
tatbik lmlı:Allını,kayıtaız ve fart
aız olarak temin etmet• karar 
vermlf olduğunu ıosteren bir 
çok dellllere malikim. 

Harlcl ılyuetı gelince, mtl· 
Jetler araaınd11kl mUnaeebetlerln 
ıamlml ve baklkl bir beynel· 
mllel tefriki mesai zihniyetinden 
mOlhem olmasının son derece 
ehemmiyeti olduğu mUtaleasın· 
dayım • Biz bUtUn dUnyanıa 

dostuyuz ve hiç kimsenin dDş· 
manı değiliz. Eter sulhun lıtik· 
rannı temine ve bugDn tasllhat 
için sarfedllen mllyonlan mus· 
llhane ve insani işlere tahsis 
ettlrmeğe muvaffak olacak olur. 
isek füpheslz bize bundan do
layi müteşekkir kalacak olan 
milletin taktirine llya'~ t kazan· 
mış olacağız. 

/ngllterenln Amerika sefiri 
New - York, ( A.A.) Ne"·· 

York Times gazetesinin \Yas
hington muhabiri bildiriyor. Dip· 
lomasl mahafilinde Oxford da
rUlfilnunu Yunanca müderrisi 
M. Gllbert Murray in Washing· 
ton s faretine tayininden bahs· 
edilmektedir. Gene mezkur mu· 
hs birin bildirdiğine göre lngil· 
tere hUkUmetl hali hazırdaki 
sefir Sör E~me - Howard yl 
M. Macdonald ın ziyaretinden 
evci geri çağırmağı doerplş 

etmektedir. Mumaileyhln vazi
fesi, tabii olarak OnümUzdekl 
ilkbaharda bitecek idi. 

Londrada konferans 
Londra, 12 (A.A. ) - Lon

dranın dotru malQmat alan 
mahaflllnde tamirat mes'elesf 
hakkında mütehassıslar tarafın· 

dan tanzim edilmiş olan rapo-
• ru tetkik etmek Uzre önümüzde· 
ki ay zarfında Londrada siyasi 
bir konferans ııktedileceğl zan· 
nolunmaktııdır. Alakadar dev· 
letlerln hariciye nazırları bu 
konferansta ha7ır bulunacak· 
lar(ır. 

lngllterede en mühim 
nıesele 

Londra. 12 (A.A) Beynel-
milel maden amelesi federas
yonu komiıesl bug1lnkll celse
slcde toplanacak olan beyne!· 
milel mesnl konferansının ma· 
den sanayilndekl işsizlik mes' 
elesin! tetkik etmesini talep eden 
bir teklifi kabul eylemiştir. 

Ticaret bütçe.~inde açık 
Londra, 13 (A.A.) lnğil· 

terenin 1929 senesi mayıs ayına 
ait ticaret bilançosu 25 milyon 
500 bin lngiliz liralık bir açık 
göstermektedir. 
İngllterede iş meselen 
Cenevre, 13 ( A.A.) - Mesai 

konferansında, lnglliz patronlar 
murahhası lngilteredekl iş ve
ricilerin sekiz saat çalışma mu· 
kaveleslnln tastikı hususunda 
hUkUmetle aynı fikirde olmadık· 
!arını beyan etml~tir: 

bita t~r~ddUtlktldar mevkiine geç
mesine amil olan bir sebep te Libe
rallerin vaziyetlerinıkki bu bariz 

Htnd.I•*••da ......... 
Komllnistler Musa deme 
Macdonalda telgraf Fransızlarla yerliler 

çektiler çarpışıyor 
Merul, 12 ( A,A. ) - Geçen 

sah rflnü Hlndlstanın muhteıır 
mahallerinde tevkif edllmle olan 
ve imparator • l(ralıa hukuku 
hUkDmranlılnl ne:ıctmeğe ICfeb· 
bDı etmekle müttehem bulunan 
31 komOnlıte alt davanın tah· 
klkatına bugün b8flanmıştır. 
MUttehemler, mahkemeye gel· 
dikleri :ıamaa fU suretle hay
kırmıtlar; • l(ıhrolıun lmperya· 
Uzlm. Yatasın iht1ıaıı. 

Hepsinin ü:ıerlnde kırmızı 
alametler vardı ve komDnlıt 

işaretlerin! taşıyorlardı. Mahke· 
me kuvvetli polis kıtaatınıo 
muhafazası altındadır. 

Müddei! umumi fesat terti
batının mllllyet aleyhinde oldu
ğunu, aileye mukaddes olan 
her· feye ve bilhassa Jnglltere
nln Hlndistandald hakimiyetle
rine karşı tevcih edilmiş bulun· 
duğunu beyan etmi~tlr. MUtte
hemler M. Macdonal~ a bir tel
graf çekerek, mevcudiyetine 
mani olunmak istenilen hlnt 
anıele grupu lehinde mQdahele 
etmesini talep etmişlerdir. 

--··-----~ ..... -
Canubi 4/rikada 

intihap yapıldı 
l(ap, 12 ( A. A. ) Cenubi 

Afrika hUktlmatı mOttehldeslnln 
te~rlt intihabatı bugUn yapıl· 
mıştır. Azalıkiarın mıktarı 148 
dir. Şimdiye kadar M. Smutsun 
idaresi altındaki cenubi Afrika 
fırkası 12 azalık kazanmış, bun
lardan dokuzu muhalefete ma
ruz katmaksızın intiiıap olun
muştur. Halihazırda M. Hert
zogun rlya~etl altında iktidar 

mevkllnde bulunan milliyetperver 
fırka bir azalık kazanmış, M. 
Hertzoga muzaheret eden amele 
fırkası ise henüz hiç bir şey 
kazanmamıştır. 

İntihapta kazananlar 
l(ap, 13 (A.A.) lntlhabatta 

kazananlar şunlardır: 
39 Cenubi Afrika fırkası me

nsubu, 1 oasyonallst, 4 creswell 
taraftarları amele, 3 lftfrak ts
raftarı amele. 

Şimdiye kodar neşredilmiş 

olan neticeler şehirlere alt ola
nlardır ve Smuts lehinde bir 
temayUI göstermektedir. Taşra 

lntlhahatının neticeleri M. Her
tzogun iktidar mevkllnde kalıp 

kalmıyacağını tayin edecektir. 

Vat/kanda telsiz 
Roma, 12 (A.A.) - M. Mar

konl bugün Vatikandtı tesis edi
lecek telsiz telgraf istasyonu
nun yerini intihap etmekle meş
gul olmuştur. Plan çarçabuk 
yapılacaktır. 

Milletler ara.wnda dostluk 
Peri., 15 ( A.A ) Avrup 

milletleri arasında mesai işti

raki temini maksadlle teşekkUI 

etmiş olan Fransız komitesi M. 
Macdonalda gönderdiği bir tel
grafta Avrupa milletlerinin bir 
arada çalışmaları IUzUmu hak
kındaki beyanatını memnuniyetle 
karşıladığını kaydetmiştir. Ko
mite Avrupa devletlerlarasında 
tedricen bir ittihat vUcuda ge
tirmek hususunda kendi .. lne 
yardım edeceğini M. Macdo
nalda temin etmiştir. 

Parls, 12 (A.A.) - Fa,ta 
Elburçta vuku bulan muıade

medo Fran11zlann uğradığı za• 
yıat fUdur: Maktul yahut kay
bolanlar, 7Fransız zabit ve lı:D.· 

çD.k :ıablt, 4 yerli küçük zabit, 
29 Fransız ve 311 yeri! uker. 
Yaralılar: 2 Fransız :ıablt ve 
2 lr.OçD.k zabit, 8 yerli :ı:ablt. · 

Muhalifler tarafından taarruza 
utrayan Alt:ı:akoup mevziine 
yardım için her türlU tedblrler 
alınmıştır. Tatla mıntakuıada 
tam bir ıD.kCln vardır. 

Bir akın yapılmış 
l(arafl, 12 ( A.A.) - Silahlı 

bir kaç yD.z süvariden mUrekkep 
bir grup Hautslnd mıntakasında 
kain bir kasabaya &üpegilndUz 
bir akın yapmıttır. Akı11cılar 
baflıca arazi sahibi olan yeril· 
!erden bir zatın kafasını kes· 
mlfler, kendisinin muavenetine 
koşmağa kalkıtan iki hlzmet
çls;nı öldürmüşler ve bir kıç 
polisi yaralamışlardır. l(aflll'ı 
kopanlan arazi sahibi bir kaç 
zamandan beri rakibi olını arazi 
sahibinin kendisine kartı cebrU 
şiddete müstenit bir harekete 
kıyam etmesinden korkmakta 
olduğu malum idi. 

!.•pnıayada 

!kvaın Meclisi 
Hukuku düveli kanou haline gelirecet 

Madrit, 12 (A·A.) - MUlt!· 
cllerln mukadderatı mes'elesiyte 
iştigal eden Akvam cemiyell 
meclisi Ali komiserlikte yapıla· 
cak tasfiyenin nihayet 10 sene 
zarfında icrasına karar vermiştir. 

Meclis mevkut gazetelerin 
sevk ve isali içini düzeltmek 
için gelecek son baharda fennl 
bir komisyon lştımaa davet 
etmeğl de kararlaştırmıştır. Bun· 
dan sonra mecllR kadın ticareti 
ve çocukları koruma mes'elele· 
rinl tetklka men: • komitenin 
raporunu tasv " ,TIDlştlr. 

Harp zar .anında boğucu 
gazlar lstlmallnl men'e matuf 
1926 protokolunun hükumetlere 
tasdikini tacil için tazım gelen 
tedbirleri almağa cemiyet umu. 
mi katibi memur edilmiştir. 

Meclis yukarı Sliezya hak· 
lnnda Almanya ile Lehistan 
arasında mUn'aklt mukavelenin 
bazı ahkamının tatbiklna mUte· 
allik olan ltlllliı tasvip etmiş, 
hukuku dUvelln kanun ~ekllne 

lfragile meşgul olmak için La 
Hay de lçtimaa davet edilecek 
ilk konferansın toplanma tari· 
hini muvakkaten 13 Mart 1930 
olmak Uzre tespit etmiştir. 

Meclis, gelecek EylUlde bazı 
isUlhat icrasını tetkik için 
daimi adalet divanında temsil 
edilen devletler murahbaslann
dan mürekkep bir konferans 
toplamağa karar vermiş, Ame· 
rlkanın mezkur divana iştiraki 
hakkında hukukşinaslar komitesi· 
nin son teklifini tasvip eylemiştir. 

Üçler komitesinin raporu 
Madrlt, 13 ( A.A. ) - lnfor· 

masyon gazetesi tarafından im
zasız olarak neşredilen bir teb· 
liğde Avrııpadaki ekalliyetlerin 
Madrltte resmi mUmesslllerl 
olduklarını iddia eden bazı ki· 
mseler üçler komitesinin rapo
runa itiraz etmekte ve komiteyi 
şimdiye kadar devam etmlt 
olan vaziyette hiç bir değişik· 
ilk vücuda getlmemif olmakla 
ittiham eylemektedir. 

~ . 

Bir defa y~ni-hükfimetin derhd le addetmek Lizımdır. 

Türkiye-Fransa itilAf 
İmza Cumartesi gllnii l~ 

Şümendll/er ve hudut mes'eleleri ttilA ~ 
/lnın esasları hazırdır ~ r 

Ankaral3 (Milliyet) - Fransızlarla Uı:erlnde itilaf baJıl oııo 
fUmeadüfer ve hudut meseleleri hakkındaki ııııaınameıer btıı1; ~~Il 
lanmıf OlduğUndan Cumartesi imzalanacaktır. Bu ıtllAfOaJ!lelletl 
meKufatından olacak diğer bazı esaslar hakkında Surlyed•• ıc 

0
• :t i 

mutahusıslarta mazak.ere cereyan etmektedir. ikmalinde bU (öy 
tarda fmzalanacalı:tır. >oı 

Buzulan hatlar tamir ediliyor ~~i~ 
y-' ı· Ankara, 13 (Mllllyet) - Son yağmurlardan huiıra uır• ıtı · ın 

altı battan dOrdQ yapslılı dlterlerl üzerinde çalı•ılıyor. pol•ııfl. '• ~ 
Beyllkahır lstuyoalan ark11ndakl demlryolu tamlr~tı lklll&I cıll rO • la 
l(ayserl hattında Yerklly-Caperll arasında tamamen yıkılaD ııOP ~o 
yerine muvakkat bir kllpra inşa edilmektedir. :ı~ 

lzmirde hafif bir zelzele oldu ~"" 
İzmir, 13 [AA.]-Diln rece saat yirmi ilçe dört dalıt~• ite 

kala cenuptan şimale hafif bir zelzele hissedilmiştir. r. 

Şarkta vak'a bile yoktııt ttt 
Ankara, 13 (Milliyet) - Bazı gazetelerin Şarkta lbtilAI o!d~ lls 

hakkında maksadı mahsusla neşrettikleri haber tamamen y~0 -ıu 
~'" Şarkta vak'a bile yoktur. 

fi Yaş 

Dahiliye vekilinin seya}J.a .:~ 
Ankara, ı 3 (Milliyet) - Dahiliye veklli yırın sabah ICs~ tıı. 

trenile hareket ediyor. Şark ve şimJıl Anadolu vil&yetlednl 1 t 
edecektlr. l/o 

Sırbistandaki Türk emıaJtl 1~b~ 
Ankara, ı 3 (A.A.)- Dahiliye Böyle aylarca ıliri!Jlceıll~ ~•n 

vek:lletinden tebllg edilmiştir: kalan karar istihsali muaıxıel~ •n 
Yugoslavyadakl Türk eml!ki den tebaamız fevkaJ!de ~ 

~eselesl hakkında ~lgrat elçlll· görmekte ldJ. ,ı,ı 
ğimlzden alınan tahrırat ve tel- Elçiliğimiz tarafından 'ceıı 
grafnamelerde deniliyor ki: Yu- müteaddit teşcbblislerln ııed bt ~ 
goslavya hüktımeti zapt ve tevzi olarak bundan sonra ıxıe~ fi 
edilen arazinin hey'etl umumlyesl muamelenin emlAkia bulundur> ııın1de hakkında müzakereyi e.sas itlba- mahaldeki llltmurinl .ıd~ ıı~0 
rile kabul etmiştir. yapılması ve emllk saJılple 

6 
t~t 

Gerek hariciye ve gerekse bu suretle mlilkleıine cesılı P 
.. ziraat nazırı meselenin bir an eylemeleri hıJJUSDndı ceıı-a~ 
eve! halli taraftarıdırlar. !J.'' 

Hariciye nazırının saray- Bos
nadan avdetin! müteakip bu 
husnsta müzakerata lptldar olu
nacaktır. Şehirlerdeki emlAk üze
rine mevzu haciz fek olun'muştur. 

Ancak şehirlerde haciz altın· 

dakl emlake mevzu haczin fekki 
,.e satılması için esbabının evelce 
Yugoslavya Adliye nazaretlne 
müracaat eylemeleri ve mezktır 

nazaretten karar almaları usul 
ittihaz olunmuştur. 

Romangada 
Bütün yollar yapılacak 

Londra, 12 (A.A.) - Roman• 
ya hükDmetl, Romanyada bOtUn 
yolların inşası için bir lnglllz 
mllessesesl ile bir mukavele 
aktetmiftlr. inşaat 4 milyon 
500 bin lnglllz lirasına malola· 
caktır. 

Besarabgada fırtına 
Parls, 13 ( A.A. ) Paris • 

Midi! gazetesi Avrupada timdi· 
ye kadar misil görülmemiş de· 
recede şiddetli kasırgalar oldu· 
gunu yazmaktadır. Bilhassa Be
Rarabyada bir çok yerler tama
mlle su altında kaimıf, telef 
olanlann mıktan 28 1 bulmuştur. 
Okraynada 300 den ziyade ev 
yıkıimıf, binlerce mevaşı telef 
olmuştur. insanca vuku bulan 
zayiatın mıktarı henüz blllnml· 
yorsa da fazla oldutu zanne
diliyor. 

bir kolaylık olmak w• 
taşradaki a!Abdar oıeıııurc!Y' 
tepUği keyfiyet edildiği .~..,ıst 
nezareti tarafından elçlll8 .... 
bildirilmiştir. 

Bina berin Yugosla vyaclJ e~ 
hlrlerde em.IA.kt -0tanlar bil d'J! 11

• 

lAke tesahüp için ya dogrıı 8ıt 
doğruya ve yahut vekilleri ~ 11 

fetlle mülk:lerinln bulund;e5ı~' 
şehirlerdeki memurini al 
müracaat edeceklerdir. 

-~,,ı 
Fransada Sosgsl 

Jwngrası 8Jlf' 
Nansr, 13 (A.A) - so•I,eır 

kon&"f'uı içtimai sigorta ııı et!ll' 
sine, tedrisatın mllllieft1rl 1 ':.oıo1 
ve laylkllğlo tevsi ve tef ol el' 
dair verilen takrirleri k•: Dı~d· 
tikten ıonra mUzakelerff -"o_. 

•yet vermiştir. Dablll d ı ,~•· 
menin yeniden tetkJkıO:ıııod~ 
rlyet muvafakat otıJle ıiılıfl'ı 
M. Renaudel ile diğer er~cl 
taraftarlan fırkanın ııı 8ıırı• 
teşkilatında hiç bir vaıffO 
mağa karar vermiştir. 

t ~o-Daoe . deO', 
Eyup a.,kerlik şubesın b~f 

bede mukayyet lbtiyat ıı~ır'lr 
l inci mil!Azim Hacl Abd .,sıı• 
man oğlu lsmall efendi 0ıd'' 1 i 
köprü 304 D. "ıs- ı ııo.. 1 ~0,0 ~ C 
masını yaparmamı~ old~l~ ~· ,~· 
şubeye müracaaa gelıı:ıe J<sfl0~!1e ~" 
dirde hakkında tııklb&D ·~~· 
yapılacağı ilAn olunur.-~ d'(' 

etrafınd~k-i -i-ki~i zilin~; ek -b_u_n_a - -- ·· · - -;-ınsB edıl · "" ~~ 
mukavele hafta arası ı . -•J<Y ··ıı 

itiraz etmektedir. Almanların akal· Rusya ile siyasi münaaebatı iade e- • • * 
Cemiyeti Akvam meclisinin icti- liyetlerle cemiyeti Akvamın daha 

deceği anla§ılıyor. Bu çok mühim 

•&ı .... Ab loı 
Mukavelenin ihtiva etll&ııerl ~;~ 'Ilı 

bu sütunlarda dört ayd~ 13~ '_.. n, 
za'f olsa gerektir. maı Madritte akdedildi. Telgraf ha- yakından al.\ikadar olmasını istedik-- - - - - * , * bir ayrılış noktasıdır. Sonra daha 

İngıltercde on ık i gün eve! yapılan 1 demezdi. Yani Liberallarin müsbet . berlerinden anladığımıza göre, hata teri anlaşılmaktadır. Hatta herhangı· 
"ğ' . la ynidır· ylY ettı ımız esas rın 8 uı ,,. \ 

barle ilave edecek bir tıli•tııı';çifl 'ııı 
h ·"k'·- . . . . mühim, dünya politikası üzerıne da· 

intihabattaki mağlubiyet üzerine iı- yardımına muhtaçtı. Halbuki şimdi Macdonald u wnetının ıktıdar devam eden bu ictimada akalliyet- bir şikayet istima edildiği zaman a-
tifa eden Baldwin kabincsinı·n yeri- bu mu'"s'-·t yardıma ı'htı'yar. ları yok- mevkiine germesiyle bütün dünya ·ha esaslı bir tesiri olacak, fakat da- 1 ı · bah ı k d 

"" • • er mese e11 mevzu a o ma ta ır. kalliyetlerle al!kadar devletin de 
1 seıı• tf' tur. Yani Almanya 3 . ,ff ft 

t ·Ji.r ıır it' 
ne Mesaı fırkası lideri Mr. Macdo· tur. Liberaller, her hangi bir ihti- yeni hükumetin harici siyaaette ta- ha tedrici yapılacak bir it te Fransız . da 

Mesele geçen içtıma 
nald hükfimet teşkil etmiştir. Ge- lafta müstenkif te kalsalar Mesai kip edeceği hattı hareketi alaka ile -İngiliz münaaebatmı beş aeneden Cenevrede mecliste bir azaaı bulunmasını iıte-

nede 102,500,000 ngı . r•ı>I 
. eJcsı. 1 ~ celc. Moratorıum mes elll'ilt )1 

mevzubaha olmuş ve rapor hazırlaçen haftaki icmalimizde izah ettiği- fırkası Konaörvatörlere galebe çala- takip etmeğe koyuldu. Bir Jl80lanlar beri gittiği cereyandan ayırmak ola· 
· h'I M f · mak için Chaınberlain, Quinones de mız veç 1 e, eSOlı ırkaaı, mecliste bılir. Bu itibarla birinci amele hü- İngiliz harici siyaaetindc istikrar cakttr. Mr. Macdonald bir Franaız 

en kuvvetli fırka olmakla beraber, kfunetinden çok fa= kuvvetlidir. vardı. Bu siyaset fırka tebeddülii- gazetecisine şimdiden Fransada he- Leon ve Aodşi'den mürekkep bir ko
n ısbi ekseriyeti haiz değildir. Bu iti- Diğer ehemmiyetli bir nokta da tından ıı:ıüteeasir olmazdı. Bu değiş- yecan · uyandıran beyanatta bulun- misyon teşekkül etmişti. Komisyon 
barla geçen defa hukumet teşkil e- Liberallerin intihabattan büsWitün mlştir. Gerçi İngiliz gazeteleri hata muştur. Yeni başvekil itilaf fikri- tarafından hazırlanan bu rapor şim
dlldiği zaman olduğu gibi Liberal peritan bir halde çıkmalarıdır. o ka· harici ve İmperatorluk ıiyaaetindeki nin artık tarihe karıştığını, Fransız- di miizakereye zemin olmaktadır. 
fırkanın yardımına muhtaçtır. An- dar ki bütün gazeteler bu fırkanın istikrardan bahsediyorlar. Fakat A- İngiliz münasebatmın istinat nokta- Raporun ihtiva ettiği esasları bilmi
cak ilk amele hükfuneti ile ikinci o- lüzumunu mllnalaşa etmektedirler. mele hükumeti, bet sene cvel, harici sını batka esaslarda aramak tazım yoruz. Fakat bunun Almanların tid
tan bu defakı hükiımet arasındaki Fırkanın bir avuç meb'uı azası ara· siyaset etrafındaki ihtilaf yüzünden geldiğini söylemiştir. detli itirazını celbettiği anlaşılmak 
mühim farkı tebar\ız ettirmek lilzım sında tesanüt olmadığı anlaşılıyc.r. sukut etmi9ti. Be~ ıenedenberi iki Yeni iıüktlırıetin Amerika ile daha tadır. Öyle görünüyor ki bu akalli
dır Gerçi ilk hukfıınet te mecliıte 1 Hatta intihap edilen mcb'uslarclan fırkayı ayıran esaılı kanaat farkla- aıla m!inasebatta bulunmak istedi- yetler meselesinin müzakeresinde iki 

1 
Liberallerin yardımına muhtaçtı. biri fırkadan istifa etmiş ve Mesai rından biri harici siyasettir. Şimdi ğine, Amerikanın bahri tahdidi tes- kısma ayrılmışlardır. 
Fakat o zamanki yardım ile bu defa-1 fırkasına girmiştir. Bu şerait altın- Mr. Macdonald iktidar ınevkiine ge- lihat ve diğer sulh projelerine daha (1) Hudutları içinde akalliyet bu· 
iri yardım arasında ellllslı bir fark da, Amele fırkaaiyle konsörvatörler çer geçmez yaptığı ilk beyanatta, büyük mümaıat gllstereceğlne şüphe lunan devletler. 
vardır. Mesai fırka11 o zaman meclis- arasında çıkacak bir ihtilıHta Libe- Konsörvatör hükumeti tarafından ta edilemez. Mr. Macdonald, şimdiden (2) Kendi millettaşları diğer dev 
te en büylik ekseriyeti olan fırka de- rallerin mütesanit bir kitle halinde ' kip edilen yoldan büsbütün ayrı bir Amerika reisicumhuru ile bizzat gö· !etlerin hudutları içinde kalmıt olan 
ğildı. Mu!ı.~f~:akarlar ~det itibariyl_e I b'..' va~i~et alab'.lecekleri ne kadar istikamet takip edeceğini söyledi. r!ipek istediğini söylemittir. Her devletler. 
daha kuvvetlı ıdıler Bınaenaleyh Lı- şuphelı ıse yenı h!ikQmet aleyhine Bu ıerait altında harici ıiyaaette halde yeni İngiliz hükilınetinin lk- Franaarun etrafında toplanan bi· 
berallerin yardımı olmaksızın, ba§-ıhar~ket edemiyecekleri o derece güp- •istikrar> bulundu~unu iddia etmek tidar mevkiine gıçmeaini, cihan po- rinci 11nıf üçler komiıyonunun ra
lı b•şına muhafaıakıirlara gale!ıe e- hoaızdlr. Eaaaen M r. Macdonald'tn dotru olamaz. Utluaında ehemmiyetli bir merha- porunu alkıılamakta. Almanyanm 

mişler; fakat bu talepleri reddedil
miıtir. 

Geçen hafta söylediğimiz gibl ce
miyeti Akvamın bu defa meaeleyi 
intaç etmesine ihtimal yoktur. Çün
kü mecliste İngiltere satfthiyeti mah 

şekkül edecek olan b•Y" ·ııa-dl .... 
13c!Ç' , ... 

kaya bırakılmıştır. acı.il<'. e' 
. rıca ,,, 411 marklar meselesı ay e e •e 

i!Zal<•' ı~· Almanya arasında m g11ıııet 

cek. Milzakeratın son ı~rıı'' ~· 
Almanların nokta! n;ııar ,ıııı? 

dut olan Madrit sefiri tarafından ğU tı" 
rebilecek göz bulundu . 1114"' _,, temsil edilmektedir. Bu aefir ne ya

pacağını okadar bilmiyor ki rapora 
taraftar olup olmadığı sorulduğu 

zaman, bugün taraftar olduğunu, fa

kat İngilterede hükilınet kat'I ola
rak teşekkül ettikten sonra noktai 
nazarının değişebileceğini söylemiş 

tir. Meclisin gelecek içtimaını Lon· 
drada akdedeceği anlaşılmaktadır. 

ıangıc .~" yor. Müzakeratın bat rel<•t f' ı1 
ri pek müşkülpesent ııa da 1ıJ11'~ ıl' 
Fransızların aon dak~ _,.,,.,,ııl'8.,. 

gir. it>......- f r 
malarına sebep fo 1 oJdıtfuıı' o'z1' 
beklenmiyen netıce•f I< ~ , 

he yoktur. Fransızlar. p~"'" ~r 
. f'r- •• r 

rak yeni hUkfimetın ~...- 1.ı ı!lrl•' ~ r 
mUdafaada konlllrvıt ıt!P' 

ğ . ı anla"' teri gitmiyece ın • • • ıardı~ 
Tamirat meııeleıl nihayet halledil- tatlıya beğtanııt 

dl. Pari.ıen ırelcn haberlere örr. 
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MİLLiYET 
'' 

iN ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERi 

~~au ôl~ü 
., t rati ve ki~rit 

nılırken ... 
~ı inhisar memurları 
(Öyde De. e içinde 
•olato ismindeki lbtl· r il) anın evinde lı:açalı: 
Orlt bulunduğu baber 

1' eıine girmeğe tefebbU. 
'· ~usotaıo memurla· 
taban~asına davraa· 
~orkuqundan dllflp 

'' biraz sonra selı:tel 
!lınuştllr. Rusolatonua 
Qne sebebiyet verildi· 
le adliyeye muracaat 

t, 

dllşerek 
patladı 

'ilkte Sultan ç•Jm•· 
~•ntarcı Osman ef.ııla 
t•şında Vat•r incir 
dtı~erek kafası pat· 
t blrhalde hastaneye 
tıı. 

osun cesedi 
de bulundu 
btı hafta cvel ıefalet 
tn intihar kaıtll• 

Fenerde sakin 5!1 
~eletyoııun cesedi 

köprUsU altında fll· 
izden çıkarılaııt def-

i verıımlftlr. .. 
lar1111 vurdular 

•de dere içinde otu
I ile Mustafa arlı:ad•t• 
le kavga ederek onu 
tGıtsUnden yaralamı•· 

lil zorla glrml'k 
l1Jtedlll'r 

~da BUlbUI dereılnd• 
~ kkı ile lsmall Yeni 
''•h sinemasına be · 
tlerfne mani elan 

' G llıeınurlarından Faik 
Gvcıukıerlndea yaka· 
·~. 

lliizünden cerh 
bekcl HUseyln ata 

~ k meselealnden lı:av
Qsrev beyi tlfl• ba
'lactıtındaa yakalan· 

111111 g~raladı 
Yt•I dUnya aparlı· 

'- oturan Yanı•• 
~ t~vanetl lı:ıskançhk 
~ •ıııırıe blfladao ya
bıtaca yalı:alaamıttır. 

'fidan atlarken 

1~•pıcısı Yuıııf efen-
~ yatnıdalı:I otlu 
ı1 '•zttta bir tramvaya 
k Undan atlayıp ka· 
~· bir tramvay alhn· 
~~lfçe yaralanmıttır. ett;-

~I yollar 
~--• fitı tetkikata 
ı~'llandı .. 
b:t kanunu YllAyet• 
Q - Vali Velı.111 Mu· 
'-ıı rlYaseılnde Hususi 
Ilı diri ve Yazı mU· 
ı, 1

1tiııtdır. 
ltanunu muclblncıe 
ltlen bUtçe bak· 

• lrııu,tur '''I . ~ 1• baş mUheodfa-
ı, Ylpılacak yollar 
"""-başıamıftır. 
~,:--

""'" B~g ~~uhtddln bey,dDa 

1 tcte kadar buı 
b,)'rtnı tefti~ etml9dr. 
ltı ' tettışatına de· 

1, 

~le 
'v~" leftlf 

1 tı~' F'ızlı bey, bu 
~ •tek tcftlfte bu

), 
ı, dUn de Heybellv, 
b~1 Dıelttep lmtl· 

~ ~llıumuttur. 
e11 
,1 ~ lehl'ddiillt 

lııııqı 
~. gore l laFI 

lıa 
' l.ı nı· 1 '11m te 

~~,ktı- \lt·rkttdL 
Qe h 

ıırıce ıa11n 

Spor 

Galatasarav resmen 
Istanbul şampiyonu 

oldu .. 
Bugünkü Atletizm 
müsabakaları ve 
Futbol maçları 

Galataaaray, kendi kümesine men 
•Up beş birinci sınıf takımla ikiter 
maç yaptıktan sonra (28) puanla bi· 
rinciliği almıştı. Ancak reımen Is· 
• tanbul p.mpiyonu olmak için aakerf 
küme birincisi olan Harbiye ile iki 
m;ıç yapması icap ediyordu. Bu son 
iki maçın tarihlerini teapit için eve! 
ki akıam ictima eden futbol bey'eti, 
Harbiyenin oyuncularından bir kıı· 
mının meslek mekteplerine, diler 
bir kııımının da kıt;ıata iltih;ılı:ı do· 
layısile bu maçları yapamıyacagım 
oğrendiğınden o•ıaaarayın reımen 

şa.tnpiyonluğunun ilinına kar~r ver

mi~. keyfiyeti .U Galataaaray kulü
büne bildirmiştir. 

Bu suretle Galatasaray 1928·1929 

htanbul futbol pmpiyonu olmakta· 
dır. Bill inkıta bes senedir futbol 
şampiyonluğunu ihraz edtn bu ku
lüb malümdur ki senelerden beri ay
ni zamanda şehrimiz Atletizm ve 
Deni•cillk ~ampiyonlugunu da nef· 
sinde ccm etmektedir. Sarıkırmızılı 

!ara bundan böyle de muvaffakiyct
ler temenni ve daima çalı~malarını 

tavsiye eyleriz. 

Futbol hey'eti bundan baska Ga· 
latasarayın.-!zmire gittifi takdirde 
-avdetinde, Istanbul muhtclltile bir 
maç yapmasını ve haıilittan bir kıs
mının Galatasaray-Fenerbahçe ma
çında yaralanan oyuncuların tedavi
si masrafına tahsis cdi1meıini karar 

laştırmıştır. 

Futbol hey"etinin verdiği kararlar 
meyanında üçüncii kiıme birinciıi

nin müsabaka yapmadan ikinci kü
meye terfüle bu k*>ıe takımlarının 
altıya ibliğı; ikinci 1tüme birincisi 

Istanbul Spor ile birinci küme so
nuncusu Süleymaniye arasında 28 
Haziran ve 5 Temmuz: tarihlerinde 
iki terfi mü~abakaıı yapılması var
dır. 

Bu gün Taksım Stadyomunda bi
ri resmi maç olmak üzre yapılacak 
beş maçın saatla.rını yazıyoruz: 

Saat 12 Darü~safaka- Fatih (reı

mi). Saat 13,30 Istanbul Spor-Kur· 
tuluş. saat 15, Vefa-Şişli. 16,30 Ga
latasaray Küçükleri--Pera. 18 Gala
tasaray-Üsküdar Beylerbeyi muh
teliti. 

Futbol maçlarından maada gine 
Stadyomda saat 16,30 da Galata
ııaray atletleri tarafından altı koşu 

yapılacaktır. Bu kosuların hususi
yeti metre üzerine olmayıp yarda ü
zerinedir. Yapılacak ko~ular şunlar
dır: 

100 Yarda, 220 yar~a. 440 y. 880 y. 
bir mil 4x220 yarda bayrak. 

Atletizmle meşgul olan bütün 
memleketlerde metre ko~ulorından 
başka yarda koşuları da te•i• edil
mh~tir. Bizde ise !?İmdiye kadar yar
da üzerine koşu yapıJm.amıştır. Bi
naenaleyh bu günkü kosularda elde 
edilecek dereceler memleketimizde 
ilk yarda koşuları rökoru olacaktır. 
Atletizmde yeni bir adım daha at· 
mak ~erefini kazanan Galatasaray at
letlerine muvaffakiyet temenni ve 
güzel dereceler bekleriz. 8.G. 

lzmire gidilıyor 
Galatasaray takımı Safi günü lz. 

mire gidf!cektir. Bu hususta lzınirle 
yapılan ınuhabere neticelenmiştir. 

Top talimleri 
Haziranın '!fı ncı , Temmuzun 

ı .. ı, 8, 1 o, ı .~. 1 (. 20. 24, 27' 
ilO, uncu ve ağustıı>un ;J,6, ı o. 13, 
l8,20,24,:J7 nci, gylUlün ı ~ 7 ., . .,, ., 
14. 1.'i, nd gunleri Topçu atış 
mektebi erazfsinde Teplarla aıı~ 
tecrüheleri icra edtfecej(l l•tanbul 

makcz kıımandanh,!tından tebliğ 
edtlml1tlr 

iJ0,000 llralılt ceza 
:\kdis i<tlda e.,cumenlne \da 

nalı Stirmelizadc \Ju~cala bey 

i<mlnde hin mura.:uı eııni•tır. 

Bu zHt kendı.;ıııe tarholunan ,3 
mflıon 110 bin iuru~ sl~ara 

ktp;ıdı cezayı r.akdi,inırı affını 

talep etmi;ur. 811 calcp ~ddo· 
lunnı't~ttır 

= !U 
Devlet mrıltaı•l'll'lt>rl 

Devlet he,ah na y~pılacak hl· 
'Omuır m kH\C;•lerde h kumetin 

t;ıdiy.: ~Hınden techhıırar 'akl 
nlur;a faı/ hay ietlflmrmesı maliye 

Hkll~tlnce 'a ıurıir eımi~tır. 

Adliyede 

Bir katil 
Diin 8 seneye 
mahktlm oldu 

Kasımpa~ada arkıdaıjı Feridi 

tebcvvilren öldtlren Şiılru tlün 

Agırcezada 8 sene 

kt'.ım olrnu~tur. 

D~ni~e atmakla nlllZllUll 

Karabi)(a vapuru kamarutu 

Bo~nak Siıleymaııı denize atmakla 
maznun, vapurun ikinci kaptanı 

hacı , 'url, Htip Zıya ııf. ı c cayfa 

~ülcyman ı\i(ırcezııda htraec kı· 
rarı almışlardır 

\losta memurıınun muhakemesi 

< ;aıaıu posca -ıclgra l memur

l arından i\lehmct ı:ınin Ei. hir 
nıüddecıcnberi .\j(ırcezadı mu· 
hakime edilmekte idi. \lehnıct 

i':min l!:f. koçanlarda sahtekarlık 
yapmakla maznundur. :\lahkcme 

nııv.nunun mevkufen muhakeme

sine karar vermi~. ve dün t:min 

Efendiyi te~kif ı:tnıi 1 tir. 

Karısını llldllren adam 
18 seııege mahkum oldu 

Evlendikten hir hııftıt 'oıırıı 

karısı i\largriti iildtirınekle ına1.· 

nun i\lehınct \lustııfa , 'azminin 

mulıakcrııe'i hitam bıılnıtı~tur. 

:\larnun isticı•abında deml~tlr 

ki: 

llı:n tramrny hilet.,:isi idim, 
Margritle tanı~ıık, onunla ııik<lh· 
landık. '.\' esuretle l\ld, rııldu ~'ın ıın 

farkında dcıtiliır. 1 :ırıta~ıııda 
lok:ıntaJ .. idim. h iıııin e1nııııe 

~cldiıtim \ıtkit oruda bir kalaha· 

lık gtırdum . Heni yakala) ıp 
karakola göturdulcr. Hil:lharıı c' e 
geldim, \largritin CL·,edini an.:ak 
o zaman gôrdum. 

.\laznunun İ<tinıaktakl ifadesi 

de aynı idi. Rti' 
:\ l:ırgri tk 

evlenmi~tiniz ? 

,onlu : 
ne kadar cvel 

- - Bir hafta e\ d. Kendisi hAIA 

kızdı. \p;abcyiml lıekliyordunı. 

O ,~cldiktcıı sonra nıuncıiııi gör· 
mek istiyordu .. 

Bu gayri tabii hir ~cydir. 

-Aıtabcylme s()z 'crdijl;ını i~in 

lııı ı ııztyette kaldım .. ~llenıi de 
parasına tamaan almı~ de~lim. 

lstiçvaptan sonra ~ııh!tlcr din· 
lendi, KahYeı.:i Ştikrıi dedi ki : 

Pazar sabahı hahveye p;el
diginı 'akıt bu :'lfu,ıara yaslan

ını~ yaııyurdu, orada çay içtil-.ccn 

sonra kalktı, gitti, ak~ıma kadar 

gelmedi, kendi~i Sırp ıeba'ı ol
du~undan merak ettik. aceha 

parayı alıp Sırblyeyc mi ıı:ittl diye. 
Kahvenin llstllndeki odada 

ottırurlar. yukarı çıkmak istedim, 
ipi çözdiiın, yukarı ı;ıkıını, ydtakta 

biri yaııyordu, 'andalyenin uze. 
rinde kızın çama~ırları ı· ardı. 

Kanı gördiını, hemen merkeze 
h~her verdik. 

Şahit .\lustafal K de aynı su
rette ifade verdi. \lustala ismin
de diğer hir ~ahlı ma/.nuna kah

~cde ra~ıı:eldljı;ini. halinde bir 
gayri tahifiik görmediğini söledl. 

Dlp;er ha/.I ~ahltlerdc dlnl~n

dlkten •onra Müddei umum! maz

nunun Tıbbı Adli ye gönderilmesini 
l!l<edi. Katilin dnaycıl Le\'Ceslne 

mukarenet arzusunu infaz ettire
mediği tçin irtlkAp ettljtini sehep 
olarak zikretti. 

Mahkeme bu talebi reı.ldetti. 

Zira bu cihetin fennen tesbiti 

halinde de sebebi katlin ayni 

hadihe olduğu tezahür etmi ye· 

cekti. 
Müddei umum! iddianame

sinde maznunun taamnıl1tsüz 

katil cürmıl ile ıeczlye~fnl talep 
ettl 

:\lahhm.: kahını ıntızakcre 

etti \lu-,ın hakkında l 8 sene 
hani kararı Hrdf 

Hakenı nıahkemell'rl 

\luhtelit bahnı mahkemele· 
riııden bir kMnı tatil ctmi~tlr. 

Diıterlerl d~ hugunlerdc t~dl 

edeet>ktir. Türk·Roınwn vıı l'lirk

Yuııan mahkemeleri riya.etine 

tayin olunan i\1. Bek te tatilden 
<;0nra gd~rek yeni nzifc.>lnc 
bi~laya.:almr. 

Baş göz olmak i('in ... 
- Ne istiyorsun kızım? 

- Evlenmek istiyorum efendım. 
- Evlenmene bir mani ml var? 
- Yaşım küçükmib te. . . bizi ba} 

göz etmiyorlar 

- Kaç ya~ında.ın bakalım? 
- On altı. .. 
- Adın ? 

-Fa ... 
- Babanın adı? 

- Ayşe ... 
- Öyleyse annePin adı da E-l.ısa•1 .. 

- Hayır efendim. yanıldım, Ha· 
san l>abamrn ismi. 

- Peki, nerJe ~imdi bunlar/ 
- Kimler? 

- Ananı, bab:ını soruyurum. 
- İkisi de sizlere ömür. 
- Nerede vefat ettiler? 

- Annem Haseki hastan~sinde. 

babam da kayıkta oldü. 
- Kayık~ı m1 idi' 
- Kayıkçı idi, efendim. Ben ne 

anamı biliyorum, ne babamı. On iki 
senedenberi daridünyada yapayal
nızım. 

- Şimdi de bu yalnızlıktan dolayı 
ni~anlınla evlenmek istiyorsun? .•. 

- Evet! 
- İyi ama bir sebep göster baka· 

hm. Mesela ~evlenmeyecek olursam, 

şöyle olur. böyle olur!> de .. 
- Ne diyeyim efendim? Şey olur. 
- Y<ini? 
- Ni~anlımla ~eylmiz ~ey ederse 

sonra beni kimsecikler a1ma7.. 

- Haa~söyle ... Demek ni~•nlınla 
aranız hozulacak olursa ... 

- Evet efendim . 
- Alt tarafını d• söyle ... 
- Şey olurum efendim. 
- Anlasıldı. Sen ~imdi kimin ya· 

nında oturııyorsun? 

- Nişanlımın yanında. . . Bana o 

bakıyor, o yedirip içlriyor. 

Tahkikat hikimi katibe emretti: 

Emanette 

inkılap müzesi 
Mevcut eserler bir 

haftaya kadar 
müzeye konuluyor 
lnkıldp muzcsl koıniwonu 

dun de ıoplanarnk tctklkaıına 

devam eımi~tlr. Gazi hat.retleri 
de dahil oldıııtu halde butün 
eazımdan kendilerinde bulunan 
ve,ııik vı.: lcıtoıı:rafl:irııı mtit.11 
namınıt verilme~ini rica cd.,cek

lerdir. 

~imdiye kadar tı,plAn:ın c~ya· 

far hir haftaya kııdar müt..: bina· 

>IOK nahlcdilcce"tir. Hiııanın uıc· 

rinde bulunan nC:aıi huradı otur 

mu~tttr, l .1' ha" .;ıkarılarnk yeni 
hAdicrle yazılacak ı e binanın ün 
tarııfıııa kunıı.:ıkıır. 

Gülha11e parkı a{laçlarında 
hastalık gok 

< :iilh;ınc parkındakı aıı;açlarda 

ha<talık 0!duıtu ba7.ı taraftan iddia 

edilıni~ i,ede ~:manet tara!ından 

)apılan ktkikat neticesinde hu· 
ııun aslı olınadıj!;ı an!a~ılmıştır. 

Tercümanların imtihanı 

Tercıinıanlttr kursuna devam 

eden ıalehcııın l<ı ve ,lO bazı. 

randıı inıtihıuıları ynpılae~ktır. 

Tercumanlara ~inıdillk ınuvakkıtt 

Yc>ib verilıni~ olup imtihanda 
muvıılfal.. o!anlcıra d:tıml ve sika 

'crile<:cktir. 
' 

Zabıtai belediye nıekiebi 
Z:ıbıtal beledi ve mektebindeki 

t~ldıc imtih;ınlarını vererek mek· 

ıcptcn çıkmışlardır. Yeni sene 

bilıçcsindc ıah,isat olmatlı'1;1 için 

mektep kapaulmı~ıır. 

Cemlyl'li belediye zabılları 
- Yazını7., F . hanım geldi. Ev~ 

Cemiyeti bdediye zılııtlarırıın lenme çağına vasıl olmadığından do-
layı nikahlarının kıyılmadığını ileri yeni harflerle tumlması için kl 
sürdü ve beraber yasadıkları nişan- tiplen~ htcnıı;:raf' ;:fotcrilıııege 
!ısı ile evlenmelerine müsade istedi. ha~lıırınıı,tır. kltipler tanıamile 
Kanunu medentnin olb•ptakı .' •. ı ı miımare'ie peyda ettikten sunrı 
(ilahır) zabıtlar ycııi hıırflcrle tutulııcak-

Ve sonra F. hanıma dedi: tır. 

- Keyfiyet mahkemeye intikal -
1
----..------

etti. Gününü kalemden öğrenir. ev- znıirli Katına 
rakını yanına alıp gelirsin kı;ı:ım.,"" 

Tülün lnhinr ldıreıiıde 
Tütün deposu 

Hasköyde yaptırılacak 
TlltUn lahlaar idare~! Has

köy cihetinde bUyllk bir depo 
yapacaktır. 

Karton fsbrlka~ı gapılacak 
Tutan inhisar idaresi bir 

karton fabrlhası yaptıraoakhr. 
Fabrikanın Gemlikte yapıl· 

muı muhtemeldir. 

Bufldag resmi tl'zglt 
edilecek 

l ler l»rafıaıı lktı'8t vekaleılne 
ı:elen mall\mata giir•· mcmleke

tlmlziıı muhtelif yerlerine meb 

zul yagmurlar yagmı~ıır. .Zirai 
vaziyet memnuniyeti muciptir . 
..\jtustosta yeni ıarife tatbik olu. 

nacııtı zaman yeni mahsul idrak 
edllnıl~ olııcağından un hııkkında 
mevzu tenzilatlı gllınrlik tarife· 
sinin kaldırılacağı ve yeni gum
rUk tarife•indeki mikcıır (i;r.crlnden 
resim ılıııacagı anla~ılıyor. 

Hiaıagel etfal gezln/111/ 
Himııyei etfal tenezziıhü Tem. 

mm; mehtahında ppılacaktır. 

Gllmrllk kombgocuları 
Cllmrlik koml,yoııı:uları imti

han edllml~ ve hir kısmı f,ten 

çıkarılmıştı. işten çıkarılanların 
tekrar ı, yapııkları ıınlatılmı~tır. 

Rü•umat ba~ mtıdüriyeti bunları 

muamele odaııına sokmamagıı 

karar vennl~tlr 

Oçlla.U Kolordu kumandan
lıQ:ından: 

ı · ltalyan hava flloau 14· 
§-9~11 Cuma 111011 Karadenlzdea 
rıtaabula ııelıceklerdlr. 
2- Kolordu kumandanlığı t41-

rafıudan ltalyan hava filosu 
hey'eti zabıtant şerellne BtıyUk 

ada yat kulllbl«de verilecek zi-
yafet 14-6-29 alı:tamı davetiyelerde 
yazılı etilli dalreılıııl• yçda· 
cuıkttr. 

!~mirli ı,atiııa ııamıııda mü· 
badele} e tıbi bir katlın bulun 

mu-; ve po:isler carıılındaıı der 

de>t cdilıni-;tir. 27 ya~ıııda <•lan 

Katiııa ınulıadil olduıu h~lde 
vaktik lwıirdc bazı kimseler 

neıı.liııd1: kalnu,m. 
Son zam8ıtdıı bir ihbar uze

rlne tc' l..if cdilml,ıir. :\lilbadll 

olduğu anlu~ıldıj!,tndan 

haricine ;:ıkarılıcaknr. 

memleket 

T~Jtlrdaflı gant11111 
Teklrdağından r;azetemfze ya

zılıyor: 

Telı:Jrdağı yangını Arif Hllı:moı 
beyin satılan IUks llmbasıodan 
zuhur etmiş değildir. Lllka IAm· 
bası Vafi beyin arzusu hlllfına 
olarak hizmete( tarafından eşya 
meyanında Hhlığa çıkanlmıt 

u 950 kuruşta kalmıf lsede 
verllmlyerek çarşıda ahbabı Hacı 

nın dUkU.nına bırakılmıt ve 
Hacı tarafından sabaha kadar 
yakılmıştır. 

Üc11t hakkında Valf beyı 
danışıldığı zaman LUks lamba· 
nın satılma~ı için emir verme
diğin! ve htzmetclnla yanlıtlıkla 
ıatılıta çıkardıgı anlaşılarak 

orta mektebe hediye ettijtial 
ve hemen oraya (lltllrlllmoslnl 
emrotlltf cihetle hlzmeıçl tara
fından mezkQr lamba orta mek
tebe teıllm odllmlştir. LAmba 
elyevm melı:tıptedlr. 

Vanııın Prlmas denilen ıa:ı 
ocaklarından yapılan lllks lam
basının patlamasından husuıo 

gelmiş ve aktam saat 8 de vu
ku bulmuttur. -------·-· Kongre 

TUrk matbuat ce11ı/11e• 
tlndenı 

TUrk matbuat cemiyeti hey' 
eti umumlyeat ı 7 Haziran 1929 

Pazartesi ıtUnll saat (13) te 
Tllrlı:ocatı aalonunda içtima 
ode'1ek ve yeni bey'etl idare 
ıutlbabı yapılaQaktır. Azayı 

asltyenln behemehal tefritleri 
rtoa olunur. 

,, 

Ekonomi 
• 
lktısat hayatımızın 
rakkamlarla tesbiti 
Pahalılık müşireleri 

Modrn memleketler, iktisat hayatlarını, rakkamlarla tesblt edl· 
yarlar. 1'\eşhur Economlıt , fnglllz iktisat hayatını hafta hafta 
ralı:kamla ıtllstorlyor, meşhur <Wlrtschalts lorschunc ı, Alman ikti
sat hayalını rakamla ilan odlyor. 

Son zamanda bizde rakkamın hıulkullde olan takip husasın· 
da11 istifadeye başladık. Pahalılılı: mu,ırelerl hesap ediyoruz. 

Falı.at bu lflerfn henüz ba,ındayız. MakOs tesirler tevlit etme
mek için, çok itinalı davranmalıyız. içinde yUkaek riyaziye vo 
hesabi lhtlmallden tutunda, nazari ve ameli polltllı:aya kadar 
her llimdeıı alan mUflreler hesabi llml, çok istihzar \'iter. 

Ba~ka başka mUeasoselerimlz, ayrı ayrı pahalılık miltlrelerl 
çıkardı. Bundan sonrada bir çok çıkaracııgu;. Mesnet diye alın· 
dıkları vakii, mUşlreler, yeni yeni hakıkatların bulunmasına vasılı 
olmalıdırlar. 

ı'llllflre hesap olunurken, ehemmlyetll bazı esasları, bir Jı.erra 
tespit ll:ı:ımdır. Bir mhıaı olsun diye, aktüel olan hayat pahalılıtt 
mu11trealnl alalım. Bakınız bu mUflrenln hesabında hanıl meae
leler var : 

ı Aceba pahalılık mUtlre•I hoaabında Ailenla mi, )'Oksa 
ferdin mi maarafı alınmalıdır? Aile lee ltcl aflelerla mi, orta ve ya 
yUktek ailelerin mi! Şehir alleel mi, Köy Ailesi mi? 

2 - Garp llıanlannda e~l•tı:nc• asıtarlsi denilen bir as~art 
hayat var, birde vuatt hayat var. 

3 - Flattert toplanacak maddelerla evsafı ac olmalıdır? Her 
aile sınıhnda hem IUlı:a benı de adi evsaflı maddeler var. Evsaf 
tesbltt için aıemlelı:etl çok eyi bllmelldlr. 

4 Seçilen maddelerla ayrı mevılmlerde detll,blr :ı:aıaandald 
tlatlerfnl bulmalı: lazımdır. Kolay olmayan bu arayıfta, turfanda 
veya kelepir flatlar mUflrelerl tatflf eder. 

~ Alelld• bir ıtDnlQlı: aarflyat mı alıaacıak, yoksa haftalık 

aylık veya senetti< aarflyatın ~n vasatlılal mi alacağlı? Senenin 
her ıDnDnde aynı sarfiyat blmadıtına ıöre, Haiılllı: sarfiyat 
yekGnunun vasatla! alınacıatı tabiidir. 

" Vasatı ? Bu ae demektir: lıc»abt vuatt mi, haadesl 
vasati mi, iktisadi vaaatt mi, medlaae vasati mi. Adi orta rakka
mı mı V. s. . . . ..; 

Devam etmiyoruz. Hancı aıUtlre hecap edlllreo edllala, kal'fl· 
mıza böyle bir aQrll mesele çılı.ar. H11apların neticesi bu mesele
lerin iyi v&E olunup, iyi cevap almalarına bağlıdır. 

Medeni hayata ıtlrdlk. israf ile delil, lllçll ile eevlı: edilen lkti· 
sat hayatının laklfaf edeblltcetf kanaatini hasıl ettik. öıçı mi· 
yarları olan mUtlrelerimlıd çok ihtimamla heaap ıdecetlz. 

• Ticmt oduııda 

Deri ticareti 
Günden gün~ ilerliyor 

ilen tacırleri düu Ticaret uda· 
sındı bir içıirna aktederck dericili · 
jtlm:~in •nkiı•fını ıemln içın hızı 

ktrarlar \trllmişılr. 

Tetkik•t netke<inde dericiliğin in· 
kişal etti~; •nl ıııtnıııtır. Calip Bıh· 

tryar bey . ı hu<usta şunlın •öyl•· 
ml,tir : 

Dıricillk <on derece inkı~afıadır, 

her yerde olduğu ıtibi, hi<ıbını bil · 
mncn haxı t•clrfar belle! muteurnr 
olmu~tur. 

lfü ka~ •enedtn beri TUrldveye 
ko•tle ı;irmem~tir. :$imdi ihtiyacı 

tırnı1.1 tımımilr: tatmin 'tmıktt)İ/_ 
:jehrinıizde son sistem tabakha

neler tc<i< edflmlftlr. 

l.<M•n muahedcsilt deri iıhılf 
monedildij!;inden. bu lnkişafınuzdı bil . 
ha"" amfi olmuşnır. •·n çok deri 
ihr.ç <ltiP,lmiz memleket Rusyadı r 

Ueri ><nayimiz oka<iar inkişaf 

etmiştlrki ~iin.lü,l;ümüz en lük' lun 
duralar bile buranın köselesinden 
npılıwr \·a~cta ~:i,a ve fantezi 
derıler tL·n1an1~n mcmlcketim17.de 

upılmaktıdır, 

N. 

* • 
1 

~ ~usranın istedikleri verıfler· 
Rusudık Türk tUccırlo.rındın Ru• 
hlikftmetinln istedlgl kaT.anç ,·ergi· 
ferinin Uh<ili iki ay mukatMem Sd 
retin mudıhılesiyle tabir rdilmiıu. 
Bu müddet zarfında Türk 1Ucc1rları 
nı~ hzanç 'ergi.<iyle mükellef tutu· 
lup tutulmıyacıklın tetkik olıınaı: lı; 

idi. Halbuki aldığımı.< malQmatıı ~orc 
>tlihiycttır makamaı aruında me<e· 
renin .,hdi \'ı.: hukuki ~ekli t':oopit 
oluıımık.:417.ln ahiren odt:sı mahallr 
meınurtarı tarafındın ve•giııin ilk 
defaki tebllı- daire•inde ıedlyu~ akM 
tak:ılırde icruta nıilhı-.ret •>lıııı.ıc.<l• 
lhtır olunmu<ftur. 

Tür~lcrin şi~Ayct 'e nıüracuC:an 
u.1.crinc (ldr';, Kı)nıı:olosumuz. i~r 

kınşırak Va7.İ) cı hakkınd:ı "cfaretle 
muhıherc-ine lmkAn \'eıllaıe.ini tıkr 

etmiş \'e 11117.iranın 14 Une kıd.ır 
muamelenin ttciline mii ... aade almı~ur. 

Soylendıtine ~ore tılep 'oluıı111 
'erl(tlt:r hlr tüt:cann bir ... en ede ) ıp 
tıtı bıitün •atış bedelıni dahi teı:avÜ7. 
,., yalnız ,.ki>. tbeı:ardın istenilen 
vogtnln mikdan hir milhon lirı~a 

takarrüp ctnıckıedir. 

Binaenaleyh diler ııiccırlınn d• 
mükellef tutulduklan \'erginin derce· 
•i anlıııldıktın sonrı Türk tilcı:arla· 
rının Ru.ıııla hir •ene için tediye 
iine mecbur olacak lan kaT.•nt; \ ergl
iinin ınikdarı anla~ılacaktır. 

Ru• ıuccar ,.e ticaretinin Turki 
ı <ılrkı \'Hİ\ eti nı,.rı dikkatı alınarak 
me,cleve bir neııı:e \ erilecejtl ı ıbltdir. 
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Tahli.•lye teşkllAh 
Tahlisiye idoresinln hüt(ln 

TUrkiyc ,ııhlllcrlne bakma•• ve 

te.klllıtının ıev,ıı twl..arnır ~tmi•· 

tir. 
TahlMyc illeri ~imdilik ~ki 

te,kilatla idare olunacaktır. 

Tefkilatın cev•lt )(ele<:ek ş~nı 

n tedrici rolarak yopılacakw. 

Ta.kailtlük Kanunu 
geni l'saslar haurlanıgor 
\laliyt \'ekllt . arracntlu Şılk'ii 

B~yln Barem kanunu u•aslarına 
tıdnat ed~n btr tekaUtluk kanıı· 
nu llylhuı huırlamakıa olduRtı 

hıber alınmıştır. 

Llylhanın •imdik! ~ekllnıı g;üre 
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MUe.•slf bir kaza 

Tarsuaun Namrun nahiyesi 
aıUdOrtı Rlfat boy Namrundan 
lı:aradlken karyeııtno ııldorkea 
dajtdan geln ı•llı aer9fanına 
kapılarak sarkolaı11t yalnız hay 
va111 kurtalabllmlfttr. Rllat Bey 
hayvaaın UıtUnde olarak suyu 
geçerken hlyvan çok ylddetfe 
relen suyun cereyanına multa
veınet edemlyerelı: yı1Dlmıt ve 
mUdUr be) hayvandan dU,erek 
aelin köpUklll dalı;aları içinde 
kllfıp olup ıı1tmt9ıfr. 
Vulfe utıırunda kurbaa ftden 

morbum dört yavru terketmlfUr. _ ................ ~ .. -----· 
tıkailt\U\ hlr derC'l'e a.pagt ma-

a,ıa olacak ve yirmi sen.ı ınüJ. 

ddtle verllecektlr. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dun hau azamı l3 a~gari 11 

d<rcce idi. l\ugün ha'a ekserlyede 
a ık ,.e az bulutlu olacaknr. Ruz(ttr 
lı u ıı;un muhıelıf l<u1cametlerde ve 

1
mntl"dil ~urctle eı::ecekrir. 

i..k.Aye 

Kütü~ Hi~~YE 
Hasanın cürmii 

98 inci mustantildik daıresi. istin 1 Aslıyok efendi, size E. . • diye-
ta.t bakimi, bade meye emreder: nin bu zat olduğuna emin misi-

- Esnayı vazifede, belediye niz? 
memurunu tahkir eden Hasanı Tamamiyle emınım efen-

MiLLiYETiN 
I 
1 

•• 
6 

Bugünkü yeni bilmecemiz 

EGLENCELERİ --: ...... Bebekte '"'"" i ~ralık sabılbane 1 
Bebegln en mutena yerin- t 

de mezru bahçesi olan Salp f 
bey yalısının moblliyell bir ı• 
kısmı yıu:lık olarak kiralık
tır. Görmek isteyenlerin biz
zat ve ya Bebek müezzini i 
hafız Oaman beye mUraca
atlerı. ........................... 

lLAN 

İzmir belediye riyıı 
setinden: 

pııkıiı 
\lerbut c.d,eldc c•n'l" • e 

n ve maktaları muharrc. dültlll bJ 
boru lan n ak aını ve nala.r ''. 

rik muslukları lzmlr beledlY'eee' 
kapalı zarf usullle ınubavaa rdıl 
tir. . ıııek ' 

'ralıplerın tekhllmnı er . ıt( 
şaraiti nı ünaka~ayı dğrc:r.rrırk u 
Haziran 9~9 tarihiıı"e" ııitıareJI 1J 
Haziran 929 tarihinde .aaı 17 ı: 
dar lzmlr bclediıesi ıniıb•Y141 r 
yonuna müracaatları i!An nıuııu r 

Tuyaux yahut dökme su ııo oı • 
Metre 5000 meres 50 m ııı 2 cıd 

" 100 • 80 • .ı 4 

FELEK 
çağır. dim. Yüz kişi içinde olsa, der-

Hademe koridorda hayJtmr: hal tanının. Yukardan .. ağı: 
- Hasan efendi .•• Hasane- - Peki, oturunuz. • • Şimdi Coğrafya. karn(6)uzak nidasi(2) 1 _ Ayı yu,·ası (2) 

Soldan •ata: 
Dünkü bllmecemlzln 

halledilmiş şekli 

lıtanbul Tramvay Şirketi 
Tramvay Şirketinin tediye edile

cek tahvilatının 9uncu lı:eşideainin 
ı Temmuz 1929 tarihine muaadif Pa 
zarteıi günü badezzuhur saat 3,5 ta, 
Beyoğlunda Tünel Meydanında Met 
ro Hanında Şirketin merkezi İdare
sinde, Noter hW!urile icra edileceği 
Tramvay Şirketi tahvilat hamilleri
ne ilin olµnur. 

• 1000 • 150 • 3 ' 
ManchoDB drolts 

. - . Adet 6 400 m,m 
fendiiiiii.. . sen söyle bakalım Hasan efendi 2- Üste gelmek (6) 2- Kudurmuş (5) Müstesna {3) 

Hasanla avukatı girerler. ne diyeceksin? 3 - lstıSJOn (3) 3 Baba kardeşi (5) 
Kuml • 4300. 

3 150 • 
Filuryanın kumlarının artık 

satılmamasına karar verilmiş. 
Çok isabet! Çünki, Ha! deyince 
insan oynayacak kumsal kola
ylıkla bulur. 

_ Hasan sen misin? •• Siz Hasan efendi yutkunur, avukatı 4 Mücevher (5) 4 Numune (5) Koyun bacağı (3) 20 50 • 
Manchoas a tubulure ııı/ıl de avukatı mısınız? sözü ağzından kapar: 5- Dik başlılık (4) budala (4) 5- 'ida (2) erkek (2) 

- Evet efendim. - Müvekkilim yerine bende- 6 .'\..ık mektubu (4\ 6- Sema (6) 
- Hasan efendi, bir zabıta- nize söz veriniz efendim. Hasan 7- Sükürsal (4) Nişane (6) 

Nezaman?! yı belediye memuruna, esnayı efendi mahkfun edilecek olursa, 8 Bir nevi hıyar(4,çocuk dogurıaıı(3) ıı- Büyü (6) 

vazife halinde sıpanın büyilğü- emsalsiz bir hatayi adil işlenmiş 1 ii.if)iiiiii.iP.iai;yd"!o~s~roii4io . .;b;ey~ki:"r~(2~-~--mi•9~-Za-miıiın~(:.!~)iiiv~. o;;;;r;iig;;;;uı;;;;ıl;;;;ukiiiii(_iiis '-.-
ne verilen ismi vermişsiniz. olur. Müvekkilim, Aslıyok efen .... Gençliğinizin unutulmaz hatırası 

Birisine sordum: 
- Ne zaman vapura biner gi

bi tabii şekilde tayyareye bine
ceğiz? 

Doğru mu? dinin iddia ettiği gibi, o sözü 
Hasan yutkunur söylememiştir, çünkü söyleye- t Artbc re,;sıım) JUL KANZLER 

- Ne zaman suda yüzer gibi 
havada yüzmenin de yolunu bu 
lurlarsa ! ! 

-Müsaade ederseniz, müvek mez. Hasan efendi, anadan doğ
kilimin yerine bendeniz cevap ma dilsizdir efendim 1 •• 
vereyim. Kendisi ilk defa buzu- Nakleden 

Mecburi hamam! 
ru hakime <;ıktığından, heyeca- SELAMİ İZZET 
na kapıldı. . . Evela, müşteki 

Lehistanda yenı bir kanun memurla muvacehe edilmelerini 
vaz'ohınmak üzredir. Bu kanu- rica ederim. 
na göre her Lehli ayda bir defa - Peki ... 
yılı anmaya mecburdur. Sıhhiye Mustantik hademeye emuder. 1-
na !areti bu işi temin için ınec- çeri zabıtayı belediye memurlarrn
caııi ve kontrollu hamamlar aça dan 9999 numaralı A'!lıyolı. efendi gi 

caktır. ur. 

irtihal 
Merhum Ticaret mektebi Alisi 

mtidürU Mehmet Hikmet beyin zev· 
cesi ve maarif nazın sabıkı Ge!enbtvl 

Sınayıı ncfıse foıograflan stüdyosu, amator, ~ın'at ve ıicaret işleri, 
ı 928 senesi l'arh beynelmilel sergisinde hiıyük mukMaı Ye ahın mıdah·a 
kaıanmışur. 

l\eyoğlu istiklAI caddesi No 67 Tel. l\eyoğlu 4054 

Sultan Ahmet Betinci Sulh 1 iLAN 

latanbul mülhakatından Ga
lata ile Beyoğlu beyninde Tah
telarz Demir Yolu Türk Ano
nim Şirketi: 

Amortisman cetveli mucibince a
morti olacak tahvilatın miktarı 940 
tır. 

Arıu buyuran tahvilat hamilleri 
ke§idcde hazır bulunmağa davet olu 
nurlar. 

Istanbul, 6 Haziran 1929 
Müdiriyet 

lstanbul Elektrik Şirketinden 
latanbul Gaz, Elektrik ve Teşebbil
satı Sinaiye Türk Anonim Şirketi 

(Satgazel) M1idiriyet ve İdarehane
si 15 Hazirandan itibaren Beyoğlun 
da Tünel Meydanında Metro hanı

nın 6 inci katına naklolunmuıtur. 

Adet 4 400 m/m ıub 80 
~ 2 300!J ~so· 
" :ı 150 • " ao • 
• 6 ıoo " ao ' 
• 80,, .,80· 

T<·• 
Adtt 'lO 

5 
" Coudea 

Adeı ~o 
4 

" 

50 m,m 
1.50 • 

de .50 m.ın 
" 80 -

au 
• 

Bouts d'cxtr<'mlt•' kUlfll 
Adtt 1 O 50 ııı. oı 

" 10 50 • 

" 
3 80 • 
3 80 • 

• •• Roblnetı vanneı ı~rle pontaJll(.•oO' 
Adet 10 50 mm 
" 3 80 • 

Harlkmusluğu Adet . 
80 kuturunda 24 kolpileVaJl 

1 
f 

' 

Ben Lehistanı gezdim, orala- - Hasan efendi sizi tahkir et 

Zade ~ait beyin hemşire~i ve düyunu 
umumiye daire müdürü 1".şref Hikmet 
ve tlcırrt mektebi tfül müdcrri;krin· 
den avukat ı\lekkl Hikmet beylerin 
,-alldesi ,.e osmanlı banka<t tercüme 
kalemi memurlarından •c ıicarcc 
mektebi Alisi fransızca muallimi Zeki 

Hukuk mahkemesinden: Çarşu
yu kebirde Divrik sokağında kain 
dükkanında mukim iken vefat eden 
yalıkçı Tevfik efendinin terekesin
de zuhur eden iki adet pırlantı taş
lariyle mürassa başlık bugünden iti
baren Şehremaneti mezat idaresinde 
te~hir olunarak 17;6/ 929 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat ondört 
te bilmüzayede satılacağı ilan olu-

Istanbul mülhakatından Galatıı ile 
Beyoğlu beyninde TahtelSrz Demir 
Yolu Türk Anonim Şirketinin tedi
ye edilecek tahvilatının 12inci keşi
desinin 1 Temmuz 1929 tarihine mü
sadif Pazartesi günü badezzuhur 
saat 3 te Beyoğlunda, Tünel Meyda
nında, Metro Hanında Şirketin mer
kezi İdaresinde Noter huzurile icra 
edileceği Tünel Şirketi tahviııit ha
millerine ilan olunur. 

Müdiriyete ait bütün tebliğat ve 
iş'arat ile halkın şikayetleri badema 
bu adrese vaki olmalıdır. 

İLAN . -• · cı fi"" 
ft ne bizim kadar sıcak ne bizim ti öyle mi? 
kadar tozludur. Böyle ôir mec- - Evet efendim. 
büriyet belki bizde fazla su sar- - Anlat bakalım, sana nasıl 
fmı mucip olur fakat bunu yal- oldu da E. . . dedi. 
nız ayaklar için tatbik etsek pek - Affedersiniz efendim. E .• 
çoklarmızm meclis' aralıkları, demedi, eşek dedi. 
artar, arkadaşlıkları daha çok - Ma!Um, malfun. . • uzat
kabili tahammül olur! Hele üç ma. Biliyoruz. Şimdi vakayı an
aylarda camiler eskisinden 5 lat. 
misli fazla dolar. - Efendim bendeniz işaret 

Ticaret odasının yumurtan memuruydum. Akşam üstü yol 
Allah kimin varsa bağıslasm, kalabalıktı. Bu adam geldi tam 

bizim de bir Ticaret odamı°): var! yolun ortasında durdu. Yürüme 

Bu h .. . •. si için işaret ettim. Ters ters su-
meş ur muessesenın en mu- kil 

hi · · w·· d ı k · ratıma baktı. «Oradan çe !» m ışı ccar anayı ve gecı- . t · l"k 
kenlerden ceza almaktır, fakat-- dıye ha;:kır~ım. şı~emez ~ -
ehyanen _ hayat pahalılığını t~n geldi. Nıhayet yenmden ın
tetkik gibi vahi ( 1) şeylerle de dım,_ kolundan tutup kaldmm~ 

• · h b' · çektim. Bu esnada E. . . dedi. 
ugraşır ve ~yanı ayret ır ısa- Hasan elendi gülümser. 
betle Istanbulda hayatın pahalı M t t k· 
1 d

• . . uıanı. 

beyin kain val!de>i Fatma Nimet 
hanım lruhali darubeka etmiştir. Ce· 
naze bugünkü cuma ıı;ünil saat 11.28 
de Yeşitkövden trenle Bakırköyüne 

nakl ·ve orıda cenaze namı.zı bade .. 
leda aile makberesine defnedilecektir. 

lstanbul ikinci Ticartt mahkeme· 
sinden; 

lsıanbulda Sultan hamamında 
Katırcı oğlu hanında 40 numeroda 
mukim ıüccardan Molz Roso efen· 
dinin 13 Haziran 929 tarihinde ll4nı 

nur. 

1 Şehremati ilanatı 1 
Şehremanetinden: Kadıköyün

de Cafer ağa maha!!esinin muvakki
tane caddesind~ 8 eski 5 yeni mıma
ralı kahvehane kiraya verilmek için 
açık müzayedeye konımıştuı. Talip
lerin şartnameyi görmek 

0

için her 
gün müzayedeye girmek ;~;n ihale 
günü olan 6 Temmuz 929 Cumartesi 
günü levazım müdürlüğüne gelme-
!eri. 

*.* 

Amortisman cetveli mucibince a
morti olacak tahviliitın miktarı 465 
tir. 

Arzu buyuran tahvilat hamilleri 
keşidede hazır bulunmağa devet olu 

Mü§terilere ait muamelata gelin
ce, Kadıköy Gu ve Elektrik itleri 
için Kadıköyünde Mühürdar cadde 
sinde 73 numaraya Istanbul Gaz iş

leri için de Beyazıtta Istanbul Lise
si karşısındaki mahal ile Ankara cad 
desinde 10 numaraya müracaat edil· 

melidir. 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Altı ay müddetle narhtan noksa 
nına yevmi beş yüz kiloya ka

nurlar. 
Istanbul, 6 Haziran 1929 dar birinci nevi Ekmeğin kapalı 

zarf usuliyle 10 Temmuz 929 
tarihin de münakasası icra edi
lecektir. Taliplerin yevmi mez-

Müdiriyet. 

Mudurnu kazasında !kın 
ka dahilinde vaki abiıt 0 

94 kırık kıt'aaından BCnevi 11 ııtf 
mikip çam ve 1806 metro ıııl, 
ner hesabile 10 sene de t•Y1"1 

11940 metro mikip çam ve 1ı1t 
metro mikip kökner eşcar'i,er 
ihrac edilmek üzre çarnın ııe 
ro mikabı 275 köknerin 225 ~ 
bedelimubammenle ve olba~ 
rait daireıinde 25/5/929 ıa~ı 
25, 6/929 tarihine kadar lıll 
uıulile müzayedeye va~. olu ...ıeyi 
Taliplerin ve şeraiti ınu-r; 
lamak isteyenlerin Anı.ar• Jd 
mildüriyeti umumiyeıile DO 
müdüriyetine milracaatları· 

Şehremanetinden: Saınatyada iLAN kUrda saat ondörtte teminat ak- Muallim 
Erkek ve kadınlara mahsus olmak çe ve teklifnameleriyle DarUla- r,. 

Türk Anonim Elektrik Şirketi cezeye müracaatları. Doktor Hafız \fa 
üzre inşa edilecek deniz hamamr ka- Türk Anonim Elektrik Şirketinin * • • k bP' 

o ma ıgı netıcesıne varmıştır. H f d" .. , .. 
İşte buna akar sular durur de- . -.- asan e en ı gu umseme-
ıq ak 1 • • t d yınız, hakkınızda hayırlı olmaz. 
.,ı , ar su ar ıncıma e er. Avukat söze karı§ır: 

lf!Asına ve mesalihl iflAslytnin rüyet 
ve tesviyesi zımnında aza), mahke· 
meden Celal Fuat beyin Jürj komi· 
ser ve avukat lsmall Rıtip ve Ben 
siyan ve Nüzhet beylerin muvakkat 
sendik tayinlerine ve mağazıslyle 

depolanndaki emvali t • . "ariye ve 
eşyayl zaidei beytiyesinin temhirin• 
ve evraku dcfatirinin celbine ve 
kefaleti musaddika inıe edemediği 
taktirde hapi• ve tevkifine ve bu 
baptaki kararın muvakkaten icrasına 

mahkemece karar 'trilmiş olduğun · 

dan kanunrıarnei 'flcarctin yiızyct

mlşinci maddesi mudbince daim! 
sendiklerl intihap olunmak Uzre es· 
babı matlubun 1 temmuz 929 pazar· 
te<i gilnil saat 14 te ikinci Ticaret 
mahkemesine gelmeleri illn olunur. 

palı zarf usulile müzayedeye kon- tediye edilecek tahvilatınm 10 uncu Darülacezeye bir sene zarfın- Dahllt, sinir ve çocıı 
muştur. Taliplerin şartnameyi al- keşidesinin 1 Temmuz 1929 tarihine da muktazi ecza ve alatı tıbbiye talıkları mutahassıstll, 
mak için her gun·· leva um müdürlü- d" f p · ·· ·· bad h rf • b r<111 musa ı azarteaı gunu ezzu ur münakasası kapalı za usulıyle Cumadan mada e b- ol~~ 

________ F_E_L_E_K__ - Aslıyok efendiden, yanlış ğünc gelmeleri ve teklif mektupla- 2 1; 2 B ·ı d T"' ı h" nY saat ta, eyog un a, une 15 Temmuz 929 tari ınde saat ( 14-16) "I kadar Dlv• ,- ..ı. 
rınr da ihale günü olan 6 Temmuz d d M H da ş· 1 fi"": Mektepliler müsabakası işidip işitmemek ihtimali olup 

olmadığını soracağım ..• Keli
meyi aynen duymuş mu? Belki 
müvekkilim, kendi kendine «şe
ki şüphem yok» demiştir. Belki 
«şek» ile biten her hangi başka 
bir kelime sarfetmiştir. 

Mey anın a, etro anın ırke- on dörtte icra edilecektir. Talip d Cufll ~) 
929 Cumartesi günü saat 15 e kadar tin merkezi İdaresinde, Noter buzu !erin teminat akçe ve teklifna- daki kabinesin e ve (9·1 

Yeşil ay 
Mektepliler müsabakasında 

beflncllitl DarOtşafaka llseıln

deu 929 Nur•·ttln Nuri bey ka
zanmıştı. Bu yazı fudur: 

• Kıvmetli gazetenizde bu gün 
beni memr.uıı C!tiği kadar her kesi 
'\İ-~;ador eden ufak fakat ehemmi· 
retli bır ha! ı t g rdum .. ,.e~il ay,, 
liu 1 ~'il letafeti 'e 'ılzd bir saaı!et 

- Aman efendim, benim ku
laklarım sağır değil. . • E ..• 
sözünü tamamiyle duydum. 

Hasan elendi gene güler. 

- Hasan efndi gülmeyin ••. 

mezkur müdürltığüne vermeleri. rile icra edileceği Elektrik Şirketi meleriyle müracaatlari. Salı günleri (Ramı) de 1 eJff 
tahvilat hamillerine ilan olunur. raddelerinde hasra kabil 

M. Kemal P•. kazasının Hamza f l f Is b 1 2°98 • ö Amortisman cetveli mucibince a· · e e on: tan u " 
bey mahallesinden Mehmet oğlu - Ankara merkez mektepleri - . 

morti olacak tahvilatın miktarı 680 
mer usta tarafından mahallei mez- mubayaat komisyonu reisliğin- Iatanbul MahkeJPel .ıeıı: 
lıOreden iken ahiren Soma kazasının dir. den: Ankara merkez mekteplerinin birinci ticaret daife9111LL1 jÇ 

Arzu buyuran tahvilat hamilleri 1 'fO Türk ili kariycsi imamı Rrza ef, ve Haziran 929 dan Mayıs 930 gayesine İSPİRTO ve lSP R t)"'() e 
keşidede hazır bulunmağa davet olu Ü üRL ~ Sultan Ahmet ıulh icrasın- rüfekası aleyhine ikame olunan ip- kadar ihtiyacı olan Et, Ekmek, Seb- LER UMUM M D 
=rlar. 'f9 dan: Bir borçtan dolayı furuhtuna tali senet davasından dolayı gönde- ze, Mahrukat, levazımı mütenevvia, ne DEVELÜ ZlRAA . uı•,.il" 

Istanbul, 6 Haziran 1929 ·ı A S 1>esı ıt karar verilmiş olan bir adet beyu rilen davetiyyenin zahrına mumai· Mevadı muştaı e, rpa, aman, Süt, NIN IST ANBUL şu lı 16r 
Müdiriyet S . k 1 f 1. Ü Lİ Jiralı fi/' boyalı kenarları yeşil ayna!r dolap, leyh Rıza efendinin muallim bulun- Yogurt ve aıre apa r zar usu ıle şide ettiği Y ZEL e~i~ 

- -- ~-_,___ ---------- l ç .. ...r me umu uvıındın ~ lnevver bir I bir adet ceviz renginde ayna maa duğu mezkur kari yeden gittiği ve mevkii munakascye konmuştur. tarih ve 7088 numero u . e Y,. 
şte nşil ay bu mukaddes emel . 1811~ ~f" 

Turıc ZJmresi bu gı n hemc!n !erinin le vıpıldı. ve lçlı.i<iz e~lenmenin konsol bir adet büyük divar saatı elyevm bulunduğu mahal meçhul latanbul İkinci Ticaret mah- Şartnameleri görmek ve almak iı- olduğundan bahisle ıp fof.ıı;f r 
yu» !andıkları muhım hı• uçurumu kabil oldu~unu da ispat etti Işı bir adet müdevver boyalı tahta ma- olduğu şerhiyle bila tebliğ iade edil kemes:nden: 11 Mart 1929 tarihin- teyenlerin Ankara Maarif eminliği itası talebile Avukat lS ,.;ııe ; 
bilıL n kudretiyle el ldurmağa çalışı· vırının sa~lam evladını tahattur sa bir adet müstamel kırmızı halı mesine ve mumaileyhin ikametgahı- de ilanı iflasına karar verilmiş olan ile mektepler muhasebeciliğine mü- vukubulan müracaatı il~de iııt . ..ı 
yor. "içki fü~m•nlığı, İ:tıikçe kalbim sürurla çarpıyor e seccade bir adet kırmızı Avrupa sec- nın meçhuliyyetine mebni hukuk İbrahim zade Lütfi ve Kemal Nasi racaatları; Ve i§tirak etmek isteyen kiır senedin kimin yedın ..,.,ye jll'" 

.ı\sll Turk \"lltarında nsırlardanlıe · giızlerim gayrı ıhtiyarl sulanıyor cadesi kadife bir adet ufak milsta- usulu muhakemeleri kanununun me- efendilerin 22 Haziran 929 tarihine terin de yilzde yedi buçuk teminatı beş gün zarfında Mabk~ de j ~ 
rl zc kın regı1ne t'"nsali di}e t•nın· içtimai hayatımızda kapanma< )ırıı mel yün kilim Orta köyde çarşı bo- vaddı milteallikası mucibince tebli- müsadif Cumartesi günü saat 14 te muvakkate akçasınr Ankara mektep- ve ibraz edilmediği taktır~~ e• . ..ı 
ıru bu iğrenç lçlo bu~iln aruk c ·ki !ar ae.n, aileler Tıkan bu müz'iç H 2 "h" . . 1 · hk"k" . ili umun ıır·, 

r- ' yunda 18 aziran 9 9 tarı ıne mu- ğatın i!Snen icrası karargır o muş tespıt ve ta ı ı duyun muamelesi ter muhasebeciliğıne teslim ederek karar verileceği z _ _,,r;e ~ 
mevkııni kaıbem c'aleıin ilk basa içkiden kurtulur<ak ne mutlu "Tiir- . d" " hl<<'~·- . 

aadif Sah günü saat ikide bilmiıza· olduğundan 9 Temmuz 929 Salı gü- ıcra e ıleceğinden esbabı matlubun alacakları makbuzlarla yevmü ehale havadisle llAnına ,..a 11,;ııı -..il' maP;ı olan gazino >< meyhaneler ya lce_ L Türle '<fıl değildir. A<il _ . ber"' re--
R h •I d. k •I 1 k yede satılacagından talıp olanların nü saat onüç buçukta M. Kemal Pş. ibraz edilmeyen vesaikiyle beraber olan 29/Haziran/929 Cumartesi gü- verilmişolduğundan tiı:' q va~ yavaş sonü)l ir n · li inkıra ru unu, e"' en ırcce etı encev a - k nortLI .. ııt 

- yevm ve vakti mezkurda İcra rr:rmu kazası mabkemei asliyesinde isbatı yevm ve vakti mezkurda Mahkemei nü saat on dörtte Maarif emanetin· mahkeme keyfiyet • . ~ce ır za <ıirükle\. 'en bu ıçlı ıfaha Jc~am ~amiırı pıir şetaret kcndinı kor~ıh\·Rn · - b"· · ı .. 1 1 · )" vilcut etmesi ve ya bir vekili musad- Asliye İkinci Ticaret Dairesine ili- de müteşekkil mubayaat komisyonun maddei mahaıısası ınucı eder'e yarın için her ~;betle ,,nde sajtlam yavrularının ıaılı 'e sıcak nına muracaat ey eme en u7ıımu 
bir nesil ııa ıl vetisır. usesınde hulur.. ilan olunur. dak göndermesi ilan olunur. zumu müracaatları ilan olunur. da haur bulunmaları. lunur. 

1 
"-

IİllİJBIİD -8d8bİ lelrihsı: .- - - --- - yorumkTbu, tanıamen fizyolo- ki gelir, ama ben onuniŞfne gel mior. o söylemese, Çapkın kız alevin; sönünceye kadar senin~- Lahana-·tarlası ~~! ~; 
jik bir hoşlanma. Hemen başı- mem. Çünki ben zenginm, o fa- cicim Alisine nasıl akıl fikir sa- olsun. Bu ayrılış feci değil mu- dın? Bu benim s~züıJlıı l'l'_J; -ç A p-K ı N K ı z mı çeviriyorum. kir. . ve çünkü güzel, kültür sa tacak. . . kadderdir. Hakikatin inzıbatı- zim Sait Hiianetııı e ~...,eı 

Sonra ben başka erkekll'rin hibi bir genç erke.k kendini kadı Bir gün bütün bunları İhsa- dır, nizamıdır. Hayat (8) reka- bir vecizesidir, ond;~t JPrgii" 
hoşuna gidiyorum. Eger yüzü- nına besletmez. Eğer buna ra- na açık açık söyledim. mrna benzer, döner dolaşır baş- sana satıyorum. . ~e irı'' 

Yazan: AKA GtJNDOZ me bakmasa belki anlamamaz- zı olursa, o zaman bu küçük Ne dersin? Hak verdi, kabul layan noktada birleşir. Ne bilir- göbeğini şişirerek, ır:. ~~ 
Alman Darülfünunu İktisadi- li. lıktan geleceğim. Faakt bakı- duygulu, bozuk ruhlu insan be- etti, hatta bana teşekkür etti, sin? Belki .. şey .• yani •. haya- lerek her vakrt der~~ 
yat doktoru, altıı! Sonra kim İnsanlar birbirlerini sevdikle yorlar ve göz bebeklerinde ic;i- nim harcım olamaz. sonra gözlerimin içine baka- tın (8) rekamına benzediğini - Çapkın kIZk yat,,...._,, 
vardı? Ha! evet uzun boylu E- ri için sevselerdi..... me iğrenti "e ·en bir ışık parlı- İhsan beni çok, çok sevebilir. rak: unutma. Bir Çingene kızı krali- tarlasına girme! •ıcat111el',;., 
tem İzzet, yedii ! Eski Meb'us Aşk hakkında neden bu kadar yor, dudaklarının köşelerinde Çünkü aşıktır. taa. • düğün gü- - Yalnız bir şey rica edece- çe olmuş ve bir Jozefin malme- ya benzer. Katıner~. cııde ~-tı' 
kırtipil zade, sekiizl Birde An- virgülün soll\nda kaldım bil- bulandırıcı bir u~ukluk dolaşı- nüne kadar. Hayatın maddi i.z- ğim. Kalbimde size karşı bü- zona kapanmıştır. Hayat (8) kat iztıraplardan "~jjtUll lı' "
karada İhsan bey, cokuuz! Be- mem. yor. Hemen arkamı dönüyo- tıraplarının ben tehvine başladı- yük bir alev var. Bu alev daima rekamına benzer dedimya. Hur bir lahanadır-. Ve h na ~ti' 
nim hatrrlıyamadıkl:ınmı da (Müze greven) in balmumu rum. Hızla kaç1yrırum. ğım gün, benliğinin yaralaner- s~zd~n _uza_kta pa~layacak ve si: ral Hayattaki (belki) lerel . yat nihayet bır la:B:Jl ~f,; 
sen say.·· . . insanlarından değilim. Bunu an Beni korkutan en keskin duy ğ~ı duyaca~ır. Ben~iği ~~:alı zı .. ıncı~y~cek~ır ... Madem ki Hurra! Hayatın benzediğı dır. Bak bana; l)iyİP •;,, 

Bu kadar aşıklarını ~ç~nde e~ lıyorum. Yoksa ye~illiğin, başa gulanmda hemen ya denize at- hır koca benı, ve benım yiızum- guneş bıle hır gun sonecek. Bu (8) rekamına! hoşt! Ata uss. t<IZ• # 
çok seni seviyorur.ı cıcım Alı! ğ_m •. 'ii'ieğin ve baharın bir mev lıyorum, ya kürek çekiyorum, den benliği yaralanmış bir ko- alev de ondan çok daha az za- Yaşlı gözlerinin önünden sıy rum. Şen ol çapkıı:ır gıt· "f'!' 
Aşık maşık olmadığın, sadece sımı ~e~~ği. gi~i, ben de qk ya ata biniyorum. Su, hareket, cayı ben mesut edemem cicim manda söner gider. O vakte ka nldım ve eniştemin tek atlı bri Tarlanın dışında ks ı!lrlÜ,41 • 
dost oluduğıııı için. ınevsımınımı bılmeden bekliyo- hava bana dost oluyor Ali ı dar müsaade edinizde sizden u- kine atlayarak dizginleri kas- Sanki be~. baŞ ,8 cicitıl dl f. 

Birde baba dostu Hayret be- rum? Yoksa bununla meşgul o- Cicim Alil İnsanlar, her his- Hurra! Çapkın kız filosof ol- zaklarda beni ısıtan bu alev ben tem, bastnn zavallı ata kamc;ı- yorum. Degıl rnı.l<' cev~ ~ 
yi seviyorum, aşıklık kaşıklık lacak zamanını bulamıyorum? lemi ap açık söyliyemedkleri du yine! de kalsın. yı .. Şaklattım hayatın, mukad- Hişt! Bana ba ,~zdığ ıııl'~ 
devrini aştiği için. Çapkınlıktan baş aldığnn yok müddetc;e bataklıktan kurtula- Ah bu Hayret bey ah! bunla- İçime bir hüsün çoktü. Tıp- deratın sağrısında kamçıyı. • . rürsen sakın ona ) i jııde · V 

Ve en c;o!:. en ç..ıl: halacığrmı ki sevda peşinde şoförlük ede- mıyacaklardır. rı hep o ilham ediyor. beni çap- kı Hayret beyin iç çekişi gibi Geçelim be cicim Ali! Geçe- tuptan bahsetrll~~rd l'i~ 
sevıyonım. Çünki o beni -senin yim. Ihsan bey fena genç değil. kınlığnnda doğru dürUst bırak- içimi çektim ve elini sıkı sıkı tu lim be! biliyorsun zanı:ıee ıa.ıı:ııı IJ'Ji 

ibi- benden bir şey bekleme- Bununla beraber hazı hisle- Hem güzel, hem iyi hir kültür sa ya, hayır. fırsat bulunca ba- tup öptüm. Bırakmak istemedi. Türkçesiz ~rler cliretile sen bi kıı;ıl_ır. Nenll~rça ~aı ııııl 
den seviyor. rim yok değil. Mesela bazı er- sahibi. na hep ağdalı, prtraklı, ısırgan- - Bırakınız, dedim. Bu el ö- bolism, lirizm filan yapmağa kalplı ıns n~a[li ,ne dılı 

ivazsız, garezsiz aevgilerin kekler hoşuma gidiyor. ya kaşı Fakat (haklkat) bir göz olsa lı hayat mevzularını teşrih eder. pliş bir «savoir vivre»kaidesinin yeltenmiyelim. Sen sensin, ben sanların fra~ıd. ~er. • 
ne derin bir tükenmezliği, ne ol gözü, ya endaım, ya nebileyim da vaziyete onunla bakabilsen lı hayat mevz.ılannı teşrh eder. zıddı değildir. fc; insanlığin bir ben, hayat ta mendebur hayat ... riayet etmelı ır 81 
ı:üsüz bir derinligi var cicim A- her hangi bir tarafı. Sonra anlı- göreceksin ki o benim i~me bel Ama bir bakıma da fena et- hareketidir. İhsan beyi lhsanl Öteııi lahana tarla11 .• 
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·ılô "' .. ~mniyet Sandığı em-
lak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
il ~•de ikraz 

l; cU numaru 
Merlıuoıuıı cins 'e nav'Ue mevki ve 

milftemllltı 

4~ 

ra 
130 100i9 

Borçlunun ilmi 

Erenköyünde lçeraıkly ıulıalluiııde Hamam sobpda 
eski 16 ve yeni 27 Numırüı yUz on aqm mı tize· 
rinde ahfıp ili lwwa ibaret dön oda, bir sofa, bir 

tıı> 

160 

10940 
mudılt haYI bir banenlıı tamlllll Besim B. 
Bogazlçlnde Beytozda Kavakdere caddıılnde eski 112 
ve yeni 104 Nwııaralı doban ll1lD ana Uzcrinde ah· 
flP Uç lwwı ibaret Uç oda, ili IOfa. bir mudak ve yet· 
mlş btf aqın bahçeyi havi harap bir hanenin tam•· 
mı Bodo11k:I El 

12096 lgrlkapıda Hacı ttyas mahallesinde etki ve yeni ebe IO· 

ka!';ında harita 1,2 mevkilnde e1kl 9,11 ve :reni 9,11 
rtın erNumat1h yUz otuz sekiz asada llı:glıblr lı:att&D 
ibaret •ıvılan oolrun bir ıbınn tamamı Oıman Ef 

ı i785 Bulgurluda Karaman çlftligl caddesinde eski 22,'M Nu-
marah yüz arşıo ana üzerinde ahflp bir kattan ibaret 
iki oda, bir sofa, bir mutfağl ve dokuz dönüm 
Uç evlek Uç yUz arşın bahçeyi havı hir hanenin tamı· 
mı, Ayşe Sıdıka R 

l 4S7i C sküdarda Altuni zade elyevm Mecidiye mahallesinde 
Nlşanıaşı cıddealnde eski 4 mült, 4 mUk: 4 milk ve 
yeni 12, 12-1, 12-1 numaralı bUyük köşkün harem 
dairesi ilç yüz owz ilı.i arşın arsı üzerinde ıht•P ilti 
buçuk kının ibaret sekiz oda, bir sofa, bir raşhk, bir 
hamam ve bir kuyuyu ve sellmlık dairesi keza üç 
yttz otuz iki arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk kattan 
ibaret sekiz oda, bir sofa. bir taşwk, bir hamamı diğeri 
yüz on üç arşın arsa üzerinde yarım kat kAglr iki 
katı ahşap olmak üzre ilti buçuk kıttan ibaret üç oda, 
bir mutfağı ve elil bir bin dokuzyüz yetmi> be> arşın 
bahçeyi havi iki köşkün tamamı 

Emine Radıye ve Fıtmı Ümmül de hanımlar 
16866 Anadoluhbannda Göksu mahalle>inde Göksu elyevm 

Barutlı&ne ıokal);ında eski 7 mükerrer ve veni 7 · 2, 7 ·ll 
numaralı yoz on ar:;ın arsa üzerinde ·iki kau kAgır 
yanm kıu ahoap olmak üzre maa cehannuma iki 
buçuk kattın ibuet beş oda ittisalinde altmış arşın 

üzerinde ahşap bir katıan ibaret bır dükkAnı ha>·i bir 
hanenin tamımı Osman 8. 

l 6e80 Kadıköyünde Tuglacıbışı mahallesinde eski f:renköy 
ve yeni Kayışdağı caddesinde e ki 26. ve. yeni ~6, 3.8 
n~maralı iki yüz seksen ar~ın arsa uzeı rnde kAgır bır 
kattan ibaret Uç dönilm yedi yüz yetmiş arşın araziyi 
havi bir ahınn tamamt Nazmiye H. 

17139 Erenköyünde Merdiven kariye.sinde Çe,me sokagında 
eski 37 ve yeni 45 numaralı yilz arşın arsa üzerınde 
ahşap !kJ kattan ibaret bir taşlık, dört oda, bir sofa, 
bir küçük oda aynca yüz arşın arsada, bir mutfak bir 
ahır, bir dönüm üç evlek iki yüz arşın bahçeyi havi 
bir hanenin ramamı. Musa KAzım B. 

17223 Üsküdartla Rum Mehmetpa;;a mahallesinde Sırakaveler 
sokağında eski 11 ve yeni 13 numaralı 52 arşın arsa 
üzerinde ahfap bir kattan ibaret blr dükk:Anın tamamı 

Hüseyin ef. Server H 
17242 Bakırköyünde Ce\·izlik mahallesinde Hamam soka!';ında 

umumi 337 ve yeni 43 numırsh 104 arşın ırı:.ş üze· 
rinde ma çau ahşap üç buçuk kıttan ibaret biri çau 
odası olmak üzere dokuz oda, iki sofa ve 16 arşın 

arsada kAgir bir kadı bir mutbıık ve 645 arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Güzide El 

17488 Kasımpaşada Camiikebir mahallcsin•le yeni Çtipçüler 
sokağında eski 28 ve yeni 16 numaralı ;ı~ ar~ın ars.da 
fevkinde bir od•yı havi bir dükkin n tamamı 

Fıtına Berkemal llanımla 1 lüscyin Fehmi B. 
17527 DivanvoıunJa Eski Alipaşa mahallesinde Y•ıtcıhanı alt 

katınd; eski ve yeni 6 numaralı otuz alu .l6 arşın arsa 
üzerinde bllA hava ve kapısı oda içinJe ve odanın ar
ka<ında hir ardiyeden ibaret tam k~rgir bir odanın 
tamamı. :\lehmet Şükrü B. 

176~0 LskcJardı Solak slnan mahallc;indc Tophanclioğlu 
. llkap;mda eslıl 37 ,.e yeni 3~ num aralı doksan arşın 

orsa üzerinde ahşap Uç kattan ibaret aln oda, blr mut· 
tak, bir kuyu ve kırk: Uç arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamımı Ahmet efendi 

17773 lleylcrbcyinde kilplüccde eski 10 mükerrer ve yeni 
~·ı numaralı yflz arşın arsa ilzerlnde ahşap iki buçuk 

kattan ibaret dört oda, bir sofa, bir mutfak ve liri yüz 
,ekiz arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı .'\dil il.le :\felek H 

'ı'ukında cins venev'lle mevki ve müştemilltı yazılı cmlAlı hizalannda · 
~rtl~n bedellerle talipleri üzerinde olup 17 llazirın 9'29. tarihine milsadif 

rtesı günü saat on buçukran Iubaren muzayedeye mubaşeret olunıralı 
olı ı on altıda kat'ı karırlannın çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip 

. 11•rın mezkOr gümle saat on altıya kadar Sandık idaresine mürıcut 
~elert ve on aludan sonra vuku bulacak mürıcudınn kabul edllemlye
I Ve mezkQr emlAke evvelce talip olanlann kat'! karar esnasınd• h ır 

ltıı 4tııadıklın ve başka talip zuhur eylediği takdirde evellkl taliplerin müz . 
tden çekilmiş addolunacaklan illo olunur. 

~ •. , f ' - ... ,jl 
' - • - ~ • ' .-,ı ~ • l ...... ' ... ' ......... ~ ~: . 

. .g~-.. ~ ~~·~ :l' . - .. 
AL TiNCi BUYUK 

TAYYARE riYANG~~o 
6 inci keşide 11 Temmuzdadır 

Buyuk ikramiye: 
200,000 liradır 

IJrıca 50,000 40,000 80,000 20,000 15, 
'0,0()() liralık ikramiyeler ve 100,000 L. mukA/ai 

Bu keşldede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

~~!leı ~enıi11olları u Limanları umumi i~amiıjeu: 
~u~~ı Cumhur 1 Jazretlerl tarafından halkın tenezzühüne açık 
·· ~ urulınasıra müsaade bı.yurulmuş olan Gazi çiftliğinden aha-

·rı 13tlf 
\" ıııı· adesı için l 4 Haziran 1929 tarıhinden itibaren yalnız yaz 
ı~unlnd~ C'umn \'e tatil gönleri Ankaradan Gazi ve Ahimes'ut 

larına gidip gelecek yolcular için (•·,so) yüzdç elll nlsbetinde 

tP,,...,,;··h katur! re et ettirilec~ktlr • Fazla 

M1LLlY~~!!!!!i!GUM~~A~!!i!!!!l~4~HAZfRAN!;;;;!!!!!!~1 ~1;929!İ!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!t!!!!!!!!!!!!!!!!!~~=·====:=:::::::::::::::::~:::::~:::::::5:::;:zs~ 

DO Kamyonlarını 
TERCiH TMENiZE 12 SEBEP 

1 - Kuvvet .. DOÇ kamyonunun yoku' ve arıza dinlemeyen mebzul çekme kuvvetini hayret ve 

caktlrle yad etmeyen DOÇ sahibi varınıdır Y Memleketimizin her tarafındı çalışan yUzlece DOÇ 

kamyon ve otomobW. DOÇ un motor kuvvetini darbı misal haline getirmiştir 
2 - Sür'at ... Seyrüseferin milsaade ettlgt yerlerde DOÇ un sür'ıtlni tecrübe edin-. 

Süt'at, fazla sefer ve blnnetice fazla kir demektir. Bu mebzul kuvvet ve siir'ate karşı tekerlekler 

dört hidrolik frenle mücehhezdir. 

8 - Sağlamlık ... Bir kamyondan beklenebilecek sağlamlık, DOÇ kamyonunda fazluıyle mevcuttur. 

Her parçası tecrübe edllmı. imalinde çelik ve sair mevıdın en yüksek cinsleri kullanılmıştır · 
4-Uzun ömür. ·ooç kamyonları arasında 2SO llt '00 bin kilometrodan sonra halt ça~nlar eksik 

degılılir. Doçun bugünkU yüksek mevkii kazanmasının ilk sebeplerinden biri de ömrünün. bir kam· 
yondan beklenllmlyecek derecede uzun olmwdır, • 

5- htlrahat. Doç kamyonlarında yalnız yük değil, şoför ~ yolcu d:ı nazarı itibarı alınmışnr. 
En bozuk yollarda bile sarsınn bir tenezzüh arabasından farklı değildir. 

6- GUzellik.. Kuvvet ve sağlamlıktan mıda kamyonun harici manzarasına ehemmiyet verilmiştir. 
Doç kamyonlannın ilk nazarda emniyet hl'IBl veren, azametli bir gUzelligl vardır. 

7- Flatının ucuzluğu.. Doç fabrikası bir senede 250 milyon Urallk kamyon imal etmektedir. 

lmaltt mıktarının bu azameti SAyeslnde DOÇ kamyonları; kıymetlerine nispeten pek ucuz Hata 

satılabilmektedir. 

8 - iyi işçilik. DOÇ kamyonunun her parçası, temiz ve güzel işçiliğe numune added.Ueblllr. 

Nihayet, her kamyon, çalışacağı memleketin ihtiyacı nazarı itibara alınarak imal edilmiştir. 

9 - lktisAt .. Frende 55 beygirlik bir kuvvet inkişaf ettiren bır kamyonun bu kadar az benzin 

ve yağ sarf etmesi lşldilmlş şey değildir. Bir buçuk tonluk kamyonda, bir teneke benzinle 95 kilo

metre gldelıilirslniz. 

1 O - DOÇ namı .. Bütün dünyada olduğu ıı;lbl memleketimizde de DOÇ yüksek kıymeti ile ken

dini tanıtmıştır. DOÇ namı, en titiz müşterinin emniyetini kazanmağa kAfldlr. 

il - Hizmet. Memleketin her tarafında Doç acantalım vardır. Kararınızı vermeden evvel yedek 

parça depomuzu ziyaret edin. 

12 - Modellerinin tenvvüü.. Doç. Kamyon hususunda dUnyinın en ileri gitmiş bir fabrikasıdır. 
1 /2 HA 8 1 / 2 tona kadar olan muhtelif modellerinin görecekleri işe göre muhtelif boy ve şekilde 
nevileri vardır. 

ispat 

ederek umuınt 

Emlak ve eytam bankası Istanbul 
şubesinden: 
F.sas numarası MevkU Bedeli icarı senevlsl 

9 Golatııda Erzurum hanı mü~temilatından 203 numaralı dükkAn 

36 Beşiktaşta K.ıptan lbrahlmağıı mahallesinde 42-44-46 numaralı arsa 

450 lira 

426 .. 

59 Balatta Karcb~ mahallesinde deniz kenarında depa 

1-H.!4 Çırpıcıda 669 dönümden müfrez 9 dönilm rarla 

87/16 Çırpıcıda 200 dönöm çayır mahallinin otlaklyesi 

330 

50 
100 

.. 

.. 

.. 
Emlıl.k ve Eytam bankasına alt balAda muharrer emvalin birer senelik bedeli icarı şeraiti atiye 

ile müzayedeye çıkarılmıştır. 

1 - MUzayede müddeti 25 Haziran 929 salı gününe kadar olup ihale muamelesi yevmi mez

ktırda saaı: on alnda icra olunacaktır. 

2 -· Bedeli icar ilk taksitte ihaleyi mütaaklp verilmt!k ,llzere üçer aylık müsavt tabitte tediye 

olunacaktır. 

-3 Müzayedeye iştirak etmek arzusunda bulunanlar 

lstanbul ~ubeslnc miiracaat etmelidirler. 

Bahçekapıda EmlAk ve E.ytam bankası 

330 metro yerli kumaş mübayaası: 
TutOn inhisarı umum müdürluğunden: 
müstahdemine Elbise yapılmak üzere pazarlık suretik ,lJO metro yerli dilz kumaş alınacaktır. It1 

ya talip olanların numuneleri ve0•,7,5 teminatı muvakkatelerile ı 8.6.929 tarihinde Galatada mübayaa 

komisyonunda bulunmaları. 

Devlet DenıirJolları ve tiınanları ~ınuıni Mü~ürlü~ün~en: 
Reisicumhur Hazretleri tarafından, halkın tenezzühil için açık bulundurulmasına müsaade buyuru! 

muş olan Gazi çlfllğine gidüp gelecek yolculara 14.6.29 tarihinden itibaren ve yalnız yaz mev~iminde 

Guma ve tatil günlerine mahsus olmak üzere Ankaradan Gazi ve Ahlmes.ut istasyonlarına ('/,S o) 
yüzde elll nlsbetlnde tenzilatlı Ucretlerle tene7.züh katarlarının tahrik ettirileceği ahaliyi muhteremeye 

ll9.n olunur. 

Tenezzüh katarlarının tarifeleri berveçhi atidir, : 
Ankara 

Gazi 

Ahi mes'ut 

AZiMET "' ;:;.-

Hareket Sa atı 

.. .. 
Muvasal • 

AVDET 

Hareket Saat! .. 

10,26 

I0,36 

tlluvasal!t 

111107 

111,23 

16,4Q 

17,10 
(7,20 

Muvıu;a!At 

17,32 

2o.38 

20,48 

Muva981At 

T~RKIYE 1, BlNll~I 
Hıy'ed umumlyesinin 2·6-29 tarlhli"karanna tevfikan ve SERM:\\'E'.';L'I 

4,000,000 Liradan 5,000,000 lirayı tezyidi için ihraç olunan 
Beheri 10 Llrı kıymeti itibariyesinde 100,000 adet 

HAMİLİNE AİT YENl HİSSE SENETLE-
RİNE KAYT OLUNMAGA DAVET 

2 Haziran 1929 tarihinde içtima eden felııllde heyeti umumiyenin 
nizamname! esulnln 9 cu madde1ine tevfikan, lhtacını karar verdigl 
beheri 10 Tüıtr lirası Itibart lriymette 100000 adet hamiline ait yeni 
hisse senetleri şeraiti atiye dairesinde bank101A eU:I hisselerine sahip 
olanlara arzolunmaktadır. 
MİKTAR; Eald hlssedarlanmız, haiz oldukları beher ukl dön hls•eye 

mukabil bir' him mübayu edebilirler. 
Eski hisselerin dörde taksiminde çıbnuı muhtemel hisse 
kılsuran muteber deıtldlr. 

BEDELi; Yeni ihraç olunan ıcnetlerlnlıı fil Ihraco berveçhlad göste· 
terildlğl şeklide 11,20 liradır. (On bir yirmi icurıı1) 

Kıymeti ldbıriyeal 10,- Ura 
Resmi damga -,iO 
Prim 1,-

11,20 
HAKKI RÜCHA!\1.'i M(.,'ODE.Tl iSTiMALi: 

Eski hissedarlınmız, küsurat dahil olmaksızın hlıselerloe dörtte bir nis· 
petinde isabet eden yeni hisseleri iki ay zarfında, yani 10 Ağusto; 929 
akşamına kadar mtibayaa ve bedelini aş•&ıda izah olundu!';ıı şeklide 
Bankamıza tevdi ve yı irsal eunelidırler. Bu müddet zarfı da hakkı rilç· 
hanını kullanmıyanlann yukarıda mezkOr mfuait şeraltle mübayaa haklın 
sakıt olur. 

HAKKI RÜCHAl\lN SURETi ISTIMALf 
Hlsıcdarlarımız şubelerimize 10 haziran 929 tarihinden itibaren 

müracaat ederek yeni hisselerin mübayaa pusufasını imza edebileceklerdir. 
Hissedarlarımız bankaca kendilerine gönderilecek olan kayt varakasını 

doldurup imza ve bankanın merkezine ve ya lstanbul şubesine 
taahhütlü olarak irsal etmek suretile dahi yeni lılsielere kayt 
olunabilirler. 

Ancak beher hl.senin il, 20 lira itibarile tamam bedeli dahi 
tubclerimlze tevdi \eya hıar.bul şubesi ve Ankara merkezimize Irs:ıl 

edilmelidir. 
Yukarıdaki müddet ?.arfında bedeli tesviye olunmayan mübıyaa 

pusulalarının hükmü yoktur 
NOT; 
Yeni hisselerden bir hıssedara eski b.Welerin dörtte bir nispniudc, 

fazla veıilmlyecejtı için, kayl varakasında sehven fazla yazıiJıjı;ı ,·aki 
olursa Bankaca kontrolunda dörtte bir tenzil edilecektir. 

Y&'l I IISSELt:Rl'.\' 'l'E~IE1'TCU:R(; 
llamlhne ait olarak ihraç olunan yeni his;eler 1929 senesi temettüü 

nün yalnız 5 aylık kısmına Jştlrak edeceklerdir. 930 senesinden itibaren 
yeni hisseler dahi e.-kı his~elerle huktıkan müsavi olacaklardır. 

FOTOGRAF MAKİNENİZ 
En mükemmel teferruatla mücehhez olsa bile şa

yanı hayret filmlerini istimal etmedltlnlz taktirde 
arzu ettlıtlnlz neticeyi elde edeme;.;.ılnlz. 

ı\\uvaHak olmak için taklidi gayrı kabil evsafı haiz 
I 

KODA 
FILIMLERINI İSTiMAL 

EDiNiZ. 
Kodak makinesi - Kodak filmi 

Velox kağıtları 
, Al!rnlnilt foto~aflar için 

MINOTEROS kartpostalları 
kullanınız. Her yerde satılır. 

• Darüttalimi m!lsiki 
Hey'etl şimdilik yalnız Cuma günleri 

Çubuklu bahçesinde ı:r~~~~:::ı~:.z 
.... Osman efendi ıdara:.lnde 

ı+t Beşiktaşta sünnetçi M. Emin 
~ En zor ~ünnetleri kat'iyen acısız yapar. Beşikraş tram\·ay caddesinde 
~~ı+lı\1üzdan 1\ı!iz Hanında 1 num~radavım 

lstanbul limanı sahil sıhhıye 
merkezi sertebabetinden: 

l 'il Takım kışlık kıpran ve Mıklnlst elbisesi 
69 • • Muhafız ve odacı elbisesi 
60 • • Gemici elbisesi 
ı i • yazlık kapttn ve mnklniıt elbisesi 
69 • • muhafız ve odacı elblıesi 

56 • Gemici elbl.sesl 
146 adet Kaput 
70 • Uclverı gemici fınlleal (yon) 
64 Takım işçi elbisesi 
3 adet Y eldlrme 

Ba!Ada cins va mlktarlan muharrer on rakım melbusat kapalı zarf usulile 
ve bunlardan mada 131 çift siyah foıin ile 111 çift beyaz iskarpin de aleni 
münakau suretlle mevltll münakasaya vaz ve yevmü münakasa 30 Haziran 
929 tar!Wne müsadlt Pazar günU olarak tespit edllmlştlr. Talipler fartoame
lerl görmek üzere her gün Galıtıda Kara Mustafa paşa soka!';ında kl!n mer
kezlınlz levazım şubesine ve aleni münakasa için yevmil mezkQrda saat l 4te 
komisyona, kapılı zarf mün•kasasına iştirak edecek taliplerin tanzim eyle
yecekler! teklif mektuplarını yevmil mezkOrdı münakasa vakd olarıık tespit 
edilen saat 15 ten mukaddem komisyona tevdi eylemeleri ve saad mezkOrun 
hu!Olünde mUnakuayı lştlrolı eylemek !Uere komiıyonı müracaatları llln 
olwıur. 



CUMA 
14 HAZ1RAN1929 

flN iNE 
lrılilliyct 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Kazım Paşa Hazretlerının reilkaıan rtanıın ı:.ıendl Peynir tacirleri dün ticaret odasında oır ıçtıma akdetmlşler ve 

pey_n_!~c!_!!tin tekamülü için _milz~eratta bulunmuşlardır __ 

Kadıköy kız orta mektebi talebesi dün gülhane 

parkında bir ııezlntl yapmışlar~ır __ _ _ <!ün eklsp!e!lle viya nar~_ azhnet etmlşler<!I!"_ 

.... Türk ocakları Merkez Heyetinin buY.ku eşya piyangosu~ 
30 H AZ 1 R AN D A Ç E K 1 L E C E K T ı R 

fainlzln apanımanınızın 
daima temiz ve parlak 

lıalmasını ve s:Zln de 

mf'mnun olmanızı ırzo 

ediyor>ınız me~hur ve 

muzadı taaffün 

Poliflor 
naget 
Cilasını 

Kollınm.ı1uz ltzımdır 

Her yerde 
satılır. 

lieyaz ve sıhhi 

DiŞLER 

Biletlerinizi almakta istical ediniz . 
. --- --- -----

Emvali metruke ilanatı p•• 
atik Sı>kaj!'ıcedit .~'~ı nevi lira bedeli mefsuh mukarreı1 ı o y i V E T ~ ı' M E N T o s il Semti mahali«i 

Beyoğlu buse}ınığa bayram }eşil (' 29 apartman 31111 ~ekiı taksitte J l U 
MüştemJlto; B!>drum katile ~ kaıur bodrumda. kapıcı odası. odunluk ve kömürlük birinci dairesi 7 oda 

bir mutfalı bir halA ikinci \C Uçüncu dairesi beşer oda birer mutlak ve birer hali. Dördiincü dairesi 8 oda Soviyet menıa]ikinden ~ürkiyeye irhal olunflll 
bir murtu bir hail Taraca kmru çamaşırlıktır, elektrik ve ıcrkos suyu ıcsicat ve tertibatı vardır. 

Ba!Ada ev1afı muharrer aparııman talibinin nüküline mebni ihalesi feshedilerek yeniden kapalı zarf usullle PQRTLANO ç•MENTQSU 
2916/929 tarihine 111ü>adif Cumanesi günü faat 15 de icrai müuyedesi mukarrerdir. Tİlliplerin bedelinin yüzde . 1 
yedi buçu~u nisbeıinde teminatı havi teklif mckıııplannı emvali metruke SATJŞ komi>yonuna müracaatları. 

SADIK ZADE BİRADER
LER VAPURLARI 

KARA DENiZ 
MUNTAZAM v E Lüsx 

POST AS 1 

Sakak ya 
vapuru 

Merkez centısı: Galatı köprU 
başında . Beyoğlu 2362 Şube 

acentesı: Mahmudiye Hını ıltıtd• 
Isıanbul 2740 

Antalya postası 
okıur.DOKTOR 

AYAK 
ağrıları 
ıyak ağrıla

nna taham
mül etmeğe 

hiç bir lüzum 

SCHOLLunhu· ~ 
sus! llAçlan ••-
yeslndc ağnlm-(b 

NOVOROSSISK ŞEHRiNDE 

50 ıene evel teslı edilmiş olan muazzam bir fabrlkadll 
istihsal edilmektedir. 

,ıumoıoz TERKiP H IEYflYBTiNIN M~TBCANIUl~ILB 
temayüz eder ve tecrübe ile <ide edilen berveçhiati evsafı malikti!· 

Londra Fayya laboratuvarında: 
Nl.ı"MUNELERlN CERRE MUKA VEMETI 

Çimento kum mshltııu 1-3 
7 gün ıonra; 80, 65 kilo beher santımetro murabbaı 
28 gün tonrıı 37, ıo " " " , 

EZU.MECE MUKAVEMETi 

Çimento kum ııiahlütu ı -3 
7 gün sonra : 270, 13 kilo beher sıntimeıro mürabbaı 

·ıe muattar bir ağıza malik olmak ancak 
okıijen sıye<lnde i•ılhzar olunan 

ı 6 Haztran pazar 
günü akşamı Sirkecı rıhtı

mından hareketle ( Zongul -
dak, İnebolu, Sinop.Samsun, 
Ordu, Kireson, Trabzon, 
urmene ve Rize iskelelerine 
azimet ve avdet 11decektir. 

TafsilAt için Sirkecide Mes. 
adet hanı altında acentah
~ına muracaat . Telefon : 
hıanmbul 2134 

(Konya) vapuru 16 Haziran 

Pazar ı O d& Galata nhnmındın 

hareketle fımlr Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyay 

gidecek -,. döntişte mezkQr 

iskelelerle lrllkte Andllill, Kal

kan, Sakız, Çanakkale, Gell

boluya uğrayarak µ:elcceknr. 

nJZJn esbabını kat'iyen bertaraf 
ve ayaklannızın rahatını temin 
edebilirsini;<. Mütehassıs Doktor 
SCHOLL un bir sizin için hiç 
bir mecbuıiyeti tazammun etme· 
mek üzre lazım gelen bütün iza
hatı bllA bedel, her gün saat J O 
dan 12 iye kadar ve uıı 14ten 
18 e kadar verecektir. 

28 gün sonra: 888, 83 - • " " 
t 

Taklitlerinden sakınmak için çimcnıomuz ambalajını dikkat eını1 •rl~ rica ederiz. Çimentomuz kur,unla mühürlenmiş 50 kiloluk çuval 1 

utılır. ve çuvallar üzerine atideki yafu talik edilir. 

l 

Bioks 
diş macununun lstima· 

Hl• kabildir. 

TlYATRO 
VE SiNEMALAR 

Süreyya Opretl 
Kadıkuv Hale 1 iyaırosunda Cuma 

pjnil 3.~ da MO_ llF:Y Muhlis Se
bahaddi:ı Reyin en son .,eri. 

Ertnköy Tiyatrosunda Cuma ak
şamı <ı.30 da lsıaubul Gülü 

-~· -
Şevki bey temsilleri 

Millet tiyatrosunda bugün vt bu 
,kşam (Meyhane Yosması) komedi 
!I perde (SiUh arkıdaşlan) gülilnçlU 
oyun 4 perde. Danı, varyete. 

Süreyya Opretl 
llugun Kadıköy llılAI tiyatrosunda 

Pli 8,5 da .\fohlls Sabahaddin beyin 
son eseri MON BEY opereti. 

Bu akşam t:renköy tiyatrosunda 
S.uı 3,l' da L T .\ :\'1Bl 'L GÜLÜ 

orpreı 4 perde. ----Naşlt bey temslllerl 
Bu ~ece l kudar inşirah ııvatnı 

s~nda l\J'J'JI{( 1 opreıi 4 pcrılc •ar· 
_fcte, dan• Yurn gece \'cşilkov 
Maıık cmema;ımlı aynı pro~ram 

BÜYÜ' K ADADA lsıı~bul 
ve cıva-

rının, marmaranın bütün güzelllklerine, 
tulO ve guruba nazır, deniz ve çam· 
lıkları birer dakika, caddeye 30 metro 
mesafededlr. GUntfli, havadar, yeni 7 
odalı ve eşyalı kiralıktır. Büyük Adada 
hükümtt konağı caddesinde Azaryands 
Kutu oğlu sokağı r:\o ,J 

lstanbul mahkeme! Aslıyı birin
ci Ticaret dairesinden; 

Çalanıhçılar yokutunda Çavuş oğ
lu hanında mukim iken 2-4-929 ta
rihinde iflt~ına karar verilmiş olsn 
trikotaj ve ço{otpçılık Türk Anonim 
şirketi zimmetinde alacağını mu
valıkaten kayt ettiren eıhabı mat
lubun ~2-6-929 tarihine mUsıdlf Cu
mıneai gllnü sut 14 te mahkeme 
iflls odasına gelerek ıasdlk eııfrme
lerl llln olunur 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

lımlr slr'ıl poslası 
l'..ıııı:ı v• t tp seri sme aşa vapu . 

16 Pazar günu saat 
azlran tam 15 te 

Galata :ı~~:~irı,lzmir 
hareket edecektir. 

TafsllAı için Sirkecide yelken

ci hanında kAln acentısına mü

racaat Tel İstanbul 1515 
ve Galatada Merkez rıhom 

hanında Cellpldl ve Stafllopatl 

acantalığına müracaat telefon 
Beyop;lu 854 

Kuvvet ve sıhhat 
Kanı ihya ve alolrleı·ı 

ıaııvıye eden 

Arsenoferatos 
ile temin 
adllebillr. 

Eoaanelerle ecza 

depolarında. 
bulwıur •. .. 

Meklkbi aliye mubayaat ko. Üıküdar ıulh 2inci hukuk 
miıyonu riyaaetinden: Mülkiye mahkemeıinden: Bir alacaıtın te 
mektebi talebeıi için mubayaasına mini iıtifasi zımnında mahcuz ve 
lüzum görülen yerli malından ol- furuhtu harargir olan eczayi tıbbiye 
malr üzre 280-300 metre kumat aleni ve bir adet inbik yazı maaa1ı ve cam 
munakasa uauliyle munakaaaya ko- lı dolap ve buna benzer aair e9yanın 
nulmuştur. Talip olanların §8raitl mahalli haciz olan Iatanbulda Kum
anlamak ü~re millkiye mektebi mil- kapıda tavaşi Süleyman ağa mabaJ
düriyetine ve ihaie günü olan 6/7 /29 lesinde istasyon caddesinde atik 23 
tarihinde Fındıklıda sanayii neflae cedit 17 numaralı eczanede [25/6/29 
akademisinde yüksek mektepler mu- Salı günü zevali saat 10 da] bilmü
hasebeciliğinde mubayaat komisyo- zayede satılacağından talip olanla
nu riyasetine müracaatları ve ihale- rm yevmi mezkOrda ve vakti muay
nin saat 13 ten 15 kadar devam ede- yende hazır bulunacak memuruna 
ceii itan oJnnur müracaat eylemeleri ilin olunur. 

TBJBZBN BiRiNCi POSTISI 
( ANKARA ) vapuru 17 

Haziran Pazarte~I 12 de Galata 
rıhnmından hareketle lnebolu, 

Samsun, Gireson, Trabzon, Rize 

Hopayı gldecek ve dönüşte, 

Pazar iskelesiyle Rize, Surmene 

Trabzon , Uörele , Gireson , 

Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 

Zonguldağa uğrayarak gelecek

tir. Hareket günü ytik kabul 

olunmaz. 

--Bozcada poslası 
(Gelibolu) vapuru 15 Haziran 

Cumartesi ı 7 de idare nhtı
mından hareketle Gellbolu 

LApseki Çanakkale lmroz Boz

cadaya gidecek ve Çanakkale 

Lap eki Gellboluya uğrayarak 

gelecektir. 

gıg senesi Şubatında İzmir
den Berğamaya otomobil ile git 
mekte iken bir teren müsademe 
ai neticesi vefat eden darülbeda
yi san'atkirlarmdan Adil beye 
ait metrukat uııulen tahrir edile 
ceğinden müteveffaye veraset 
iddeasmda bulunanlann bubab
dalO ilamlarile alacak vereck id 
deasında bulunanlarında evrakı 
müsbitelerile birlikte Uç ay zar
fında Menemen sulh hakimliği
ne müracaatları lüzumu ilan o
lunur. 

lsveç EnstltUsU 

1 Beyoğlunds lstiklAI cadadde- ı 
303 numetolu Mısır ıpartmsnı 
(Abbas kışa ban) birinci kat 

TAKSlM BAHÇESİ 
l l! Haziran <.:um&nC81 ıkşamı 

Büyük gala suvaresi 
Ulömu tliyel ruhiye mütehas.ım 

doktor profesör ZAMORA bu suva
reye iştirak edecektir. Hakiki bir fen 
adamı büyük bir alim olan profösör 

bahçenin bütün temaşageranını meçhul 
bir jJeme götürecektir. Oımarıesl 
akfamı Taksim bahçesine mmlıka 
ediniz. 

Tenezzüh ve 
eğlentilerinizde 

Her halde 

(BURNVİ1) de 
imal 

KADBURİ 
Çikolatasını 

da alınız 

\\ \'4P0~1Jt .. »"' T ,--& 
~~OQ o~"'~ 

:; "' (\ ~ tı• 1• ,c 
~ · * ı• .. ~ \ ~ı?I 
"" ~s. r.CZJ 

oe•PARTl!lolfNf 
-..CAULUl•llAllA 

·ndı 
Eild bıylleriınl.z ile mtinasebatı taabhildiye.mlz 1 !>28 aen•~.' ,ır 

hitam buldoğu için bıdemı çimenıomuu talip olanlann berveçbı 
satıf merkczlerilne muracaaı eımelerl rlcı olunur. 

ISTANBUL 
ANKARA 
1ZMIR 
TRABZON 
SAMSUN 

- S. S. C. l Tilrklye Ticaret MümeullUgi i 
şu bel 

• • • • • 
•• . . " . 
• •• ,.. H H ?t 

- Kombyoncumuz Kılıçcı zade TlcattthaneaL 

eı· 
Beyoğlunda Sovlyet Hanında, Sosiafüt Sovlyet CumhurlY 

Operatör 

HALİL SEZAİ 
BASUR MEMELERİ 

mümessilli i Tel B. o. 4060 • EGZAMA 
1 f8 

J<:.,ki kaşınu ve yııro 8 

en iyi deva ~P 

ıezzetı nefis rayıhaeı Fistül ve saracaları 
enfestJr. ameliyatlı ameliyatsız elektrikle 

Adanalı Dr. Şükrıi be} r 
D E R U z merhemidl . 

Sirkeci Merkez~ . ' . 1 tedavi ve bilcümle ameliyatı icra 
ZA Yl: Evelce Hafık askerlik eder saat ı . 7 Dl ı A 
be . d ald • . , vanyo o cı 

şu sın en ıgmı askerlik ve- Ilı> Hamam N. 20 ~-
sikamı zayi ve yeniden alacağı- İ İ 
mı ilan ederim. ADEM KTIDAR 

Mehmet oğlu Şabuı 

Mutbak ve sofra için 

·Margarin yağı 
MARGARfNtereyağı yerini 

tutan sıhhi vt 

besleyici MARGARİN 
bir gıdadır. 
sıhhiye veklletlyle Şehremanetince 
tablU olunarak nefaseti snlaşılmı~ 

ve imıline müsaade edilmiştir. 

MARGARİNpofrı ve muıbak 
yağı •izi mağ~u 

yağlardan kurıarır. Hir tecrübe 
kAfidir. Her yerde ARSLAN mar
kasına dikkat edlniz. 

T0RK MARGARiN 
yağlan 1..imiıet şirketi 

lstanbul, Tokslm Ayazpaşa 
Telefon; 13e o lu 222;) 

ve bel gevşekliğine 
En müessir deva Seroin hapları· 

dır. 
Deposu lstanbul Sirkecide isken · 

deriy~ oteli ittisalinde Ali Rıza ec-
zanesinir. 

Taşrayı 150 kuruş posta ile gön
derilir. lzmlrde ecza depolarında ve lr
gat pazanndaki eczanede bulunur. 

AJlenlıı sıhhatini düşünen 
ev kadınları ! 

Çamaşır ylkama bastılar• mahsus 
odaların d~emc ve duvırlan temiz· 
leme ameliyatında hayvanatı ehliyenın 
banyosunda, mikroplara ve stıfll ha
şarata karşı mücadelenizde l lamburgıa 
SCl:IÜLKE ve MAYR anonim şir· 
ktti rarafından istihıar olunan mü 
;elles markalı (LiZOL) u 6uda erit
mek sureılyle muılal<a istimal edıniz. 

.~~ 
llAn 1• ti'',• 

··ye • ~'' Ticaret davalannı da ru. ·i ~u 
lst ubye mahkemesi biri' ı;~ 
dairesinden; .ıııuııı ıJ'' 

Müflis Haseki ude 01010,ııı~ı 
şirketinin ta•dlkı duyurı psıa' tJ·' 
30-6·929 ıa,ihin• mu,adıf ını:l'"O 1,~ 
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