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YOL .. Ankara - lstanbul yolUndaki ·ıren kazasının tafsila ı 
t.fuhterem Nafia Vekilinin 
illet Meclisinden çıkardığı şo 
ve köprüler kanununun be

nci ve altıncı maddeleri bil
sa kıymetli idi. Bu maddele 

· ı:öre devlet YOL için fennin 
tecrübenin son sözünü din1e

Ccek, ve şu esaslan: 
ı\) Yol nedir, nasıl yapılır? 
il) Yol baknnı nedir? 
llu son söze uygun olarak 
,bit edecek, ve yol miihendis 

!i ile yol mütaahhitlerini sım
q bir inzıbat ve kontrol altr-
alacaktrr. ı 

lluna hiç olmazsa bir asırdan 
· · lüzum vardı. Memleketin 

· de ve taşrasında YOL de 
garp eserinden bir karış ör-

~ Yoktur. Halk için yol de-

Tren kazası nasıl oldu? 
kışm atın ayağım ve ara- u • • • i 
tekerleğini yere gömül- .naza posla trenı makınıst -

kten koruyan taş bir kışır de • h d •ı • / • 
ktir. Köylü yazın arabasını ntn atasın an f eri ge mış, 
laya sürer. Yüzbinler sarfe- k b b • t 
~k yaptığımız ~ankay~ yolu azaya se e ıye veren ma-

Parkeli parkesız her ıki kıs k • • t '111 t , .ç E k • , ı. • d 
bugünkü manzarasına ba lnlS ırıUS a,a S lŞeıılF e 

: Bu yolun sel sulannı akı- M/ Ü f •• 
bir basit deliği bile yok- u m ş ur .. ~ 

· İki senelik istasyon yolu ar 
~eniden yapılması lazım ge-

. kadar yıkı1mı1. ç81mıuş- Kaza mahalline iki imdat treni gön-
&u §artlar bizi: ı-Boyuna derildi. Şlmendüfer memurlarından 
~bozduğumuz için EN PA be" kişi yaralandı umum müdür ve i~I YOL YAPAN, 2- Her 'T ' 

i!nırUnUn yarıııı kadar ya§a fen heyeti kaza yerinde .• 
~çin, BİR KİLOMETRE 
l' AT YÜR0MİYEN, FA 
~NİSPETEN EN ÇOK Kaza hakllında aldıtımı:ı miltemmtm maltı'!!!!! 
~ A BEDELİ ÖDEYEN Evelkl aktam Ankaradan tebrlmlze hareket eden yolcu treni 
't et yapıyor. He Mat'fandlz treni araııında Biçer istasyonunda bir tren ka· 

Ol!ar · · Id ıı.u ir'n p · zuı oldapna yazmıttık, Yaptıtımız tahkikata göre Aakaradan 
" ıyı 0 

U& :s• ans- fCbrlmlze hareket eden trenin makinistinin gafleti yllzOnden vakaa 
.'ltııllya arasında kamyonla gelmlf, ve makinist bu hatasını hayatlle ödemlttlr. 
Yat demiryolunu geride bı Ilaza nasıl vuku buldu 

· tır. Son istatistiklerden A nkaradan hareket eden treii gece eaat 24,56 da Biçer letaayo· 
~e göre bu nakliyat fiatça nuna geldiği zaman maldnJıt ı .. taııyonan verdiği tevakkuf ifa· 

<!ailede en aşağı Iarksekiz sa- rctlnl gOrmeml\ltlr. Bu esnada Biçer lıtasyonanda martandlz treni 
~ lıa kısadır. Yollann iyiliği beklemekte idi. Maklnlıt sOr'atl tevkil etmeden istasyona Uerlemlt 

S<lda syrilsefere öyle bir in ve istasyonda bekleyen mar'l&ndlz trenine çarpmıttır. Musademo 
Vermiştir ki otomobiller- çok flddetli oımuf, ve brı ani tarakaya yolculann leryado figanı 

~evlet geliri 1920 de 63 mil kan9mıştır. 
en ı 925de 311 milyona çık Kaç hişi yarala'!!!!.!. 

~Ve 1927de 620 milyona yak Muıademe neticesinde makinist Mustafa olduğu yerden fırlamıt 
ı,';'~tır. Bu gelir diğer vergi- ve yanındaki makinelere çarpmlf vOcudOnOn muhtelif yerle
"'~lti buçuk milyan aşıyor. rlnden yaralanmıttır, Atefçl Ahmet fefdotren Flkrl,GardfrenRemzl, 
··11111l} gerçi bizim için ancak atır ıurıtte yaralanmıttır. Bundan mada maeademede kınlan 

4. camlardan mabtıUf yolcular yaralanmıttır. iki lokomotif ve 
I~ nadolusu gibi kesif nü- fArsonlar 5 vagon parçalanmıttır. 
, Yerlerde faydalı olabi- ili 

ancak demiryolunun hU Maha vahaya giden imdat trenleri 
. den düşilnniiş gibi göster- 9u esnada vezfyet Fsklteblr lıtasyonuna haber verllmlt ve 
'iOL b'l 'lik il buradan bir imdat treni talırlk cdllmlttlr. imdat treni batta 
~ un otomo ı cı er- ıazım olan tatblrab yapmıt ve yaralılan Eııklfebre nakletmlstlr. 
k c demlryolu kadar kıy- BOttla yaralılar Eeklfeblr baıtaneelH yatınlm19lar fakat atır surette 
a:zanmağa başladığını gör yaralı olan makfnlıt Muetafa burada Olm09tar. Bu kaza dolaylslle 

~ doğru olur 2'80 da gelıııeal llzım olan tren 8 ıaat teeblıOrle eaıt 8,30 da 
~ 'fia Vekilliği işte bu YOL ceıebllmlttlr. Hat tamamlle tımlzlendltladen dOn ıababkl Ankara . 
-~ta Vekilliği igte bu YOL treni tam vaktinde ıelmlttlr. 

, t~nesıni ve terbiyesini yer Demir yollar umumi müdürü Haşim B. 
.1. ğe çalışacak, YOL un 'l h , , f . k . d 

~t' •nı olduğu anlaşrlacak, 1 e ey eti enmye aza yenn e 
U ancak fen adamları ya- Demir yollar mOdlrl uma· 1 
tır. Şimdiye kadar memle misi Haşim bey, ve Demir yot
taş ve kum naklettirecek ıın heyeti lennlyeslnden 'ube 
Parası olan herkes yol ya şefi ve dlter zevat tetkikat 

iıi; .. yapmak oıre vak'a mahalllae 
· Orneklerini yakında gör- gitmişlerdir. 
u.?1duğumuz bu yol cum- Kazada kasıt yok 

~ti~, demiryolu gibi, esas- Şimdiye kadar yapılan tetkl-
erınden biri olacaktır. kata göre hadisede bir eseri 

FALiH RIFKI kasıt yoktur, temamlle makinist 
:ı. Mustafanın galletl yozOnden 
"llt/f vukua gelmlttlr. Tahmin edilen 
lı- hı Şinasi Paşa basar ıs-20 bta Ura arasında· ltJt dır. Hadise esnasıoda maklnis-
teı Yaya gidiyor tin uyudutu doğru detfldlr. 

llıiııırtyet Halk fırkuı mO· Biçer istasyonunun verdltf l9aret· 
\."tt l>r. Hakkı Şlnaal p.,. ter dotrudur. 
,:'llt, ~I ıtıno Trakyaya tfde· Kaza haflf~e atlatıldı 

lı •kkı Şlnaıl P.,. Trak· Bu kaıa yOzlerce klflnln o-
l lr hafta kıdar kalıp ıamane aebeblyet verecek kadar 

r,
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91•rtnı teftlf edecektir. mllblm detlJaede eter vagon-
"ı,.11 ıanmız yeni ve sağlam olmamıt 

llıJ k .komlıgoncaları oleaydı kazanın daha vahim 
llıtukJ ,.1 f neticeler tevllt etmeıl mubte-~ı tU ere ıu11 a ve mani a- meldi. 
~hCeıın namı alanda giren Bu mueadımo azorln maki-
'!& '8ııı, unvan tezkerelerile alet Muatafa efendinin tecrObe
~ "1 olmıyan ecza ve dl· ılz oldutu hakkındaki tenkitlere 

0 ıııevadın komisyoncu- aıatadar r.evat fU izahatı ver
~•ptıkJan anlaşılmışnr. mitlerdir. 

11tliınrükJerce ış takibinden Aldkadarların verdili izahat 
I eceklcrdlt. - idaremiz maklnlıtlerl tef· 

~ rlk etmek hususunda azami 
~~ elJUah geldi hassasiyeti sarfetmektedlr. Mus· 
~ Loıd tala efendi de senelerce fahri· ilıb, in "Tevere,,vapurlle 

:e hır mıkdnr seyyah gel- itada çalıfmıf, ayrıca sitaj gOr· 
mOf, senelerce makinistlik etmlt 
bir memurumuzdu. Hadise ma-

Umum nıildilr Haşim Bey 
klnlstln ııadece gafleti yozonden 
vukua gelmlftlr. 

Ciheti adliyenin tahkikatı 

Hadise tahkikatını Sivrihisar 
mOddtl umumisi ve jandarma 
kumandanı idare etmektedir. 
Vak'a akabinde yolculann ve 
memurların maJOmatına mOra
caat edllmlt ve hepsinin ifade
leri alınmıtbr. Tayyare Cemiyeti 
relıl Fuat bey de aynı trende 
bulanmakta idi. 
Parçalanan lokomotif ve vagonlar 

Kaza neticesinde fk.I ıokc;:"° 
motif, 5 vagon, mal'f&ndlz tre
nlode yağ un ve bağaJ vagon· 
lan parçalanmıştır. 

Hadise hakkındaki tahkikat 
ve tetkikata devam edilmekte
dir. MOdlrlyetl umumlyeye bu 
hususta mufassal bir rapor ve 
rllecektlr. 

Dolan~ır~ı ını 1. Junanlllarla nınzakere Gazinin en büyük 
eseri nedir?. 2~·l0 ~in lirayı 

nasıl alınış 1 
febmi Bey bminde birine ılledilen 
cürüm ve piyasada pyaoı bayrel 

•ir bıdise .. 
----. .. -

Poliı. mOdOrlyetl mDblm bir 
meselenin tabklkatlle meşguldür 

Zabıta ve ad• 
llyeye vuku 
bulan lhbarata 
ıore çakmak
çılardıı Som· 
bOllU rıanında 

dokumıı tlca· 
retlle meşgul 

Fehmi B. na
mında bir ta-

l~iis~mailı cirter nam ve 
hesabına 20000 
lira kadar a

Namına sahi• bono- larak ortadan 
tar rıkarıtan Hlmtt tagayyOp et· 
zadt Bey 1. El•m miştlr. 

Jl\Ostekller Eebml beye fU 
vakalan adu isnat ediyorlar 

Halbuki Himmet zadelerin 
bOyle bir borçtan haberi olma
dığı öt;renlllnce lfm lçlııde bir 
dolandıncılık komedyası bulun
duğu anıa,ılmıt ve derhal polise 
maJOmat verllmlttlr. 

Zabıta Fehmi beyi yazıha· 
meslnde ve ikametgahında ara
mıtsada bulamamıştır. Fehmi 
beyin lzmlre glttlıtl söyleniyor. 

Bu adam son gOnlerde feb· 
rlmiı tacirlerinden ( Himmet 
zadeler ) aamına 7500, ( Him
met zade lbrahlm Etem ) namı
na 8500, Çarşı içinde ( Kasap 
zade biraderler ) mamına 
1500 ve yağlıkçı ( Mehmet 
Tahir isminde birisi ııal"ıttada 
300011ralılı. ayn ayrı sahi& bo· 
nolar yapmı~, bunlann altlarına 
gene uydurma mohorler basarak 
(Safra biraderler) ile (Telecioğlu) 
lıminde iki sarrafa yOzdc- •20. 
eksiğine kırdırmış ve mukabil· 
terinde 600 lnglliz lirası almıttır. 

Fehmi boy bu sahte bonolar· 
dan Himmet zadeye alt olanını 
geçen Ç&l'famba gOnO (KaragOz
yan) isminde bir ermeni sarrafa 
götOrmOttar. l(aragözyan efendi 
pel'fembe gOnU Himmet zade 
kasap zade biraderlere ve Meb· 

met Tahir beye muracaat ederek
bonolan göıtermlt ve bonoların 
ıahte oldutu anlqılarak istirdat 
edllmlttlr. 

Bursa kaplıcaları 
Bursa valisi Fal' n Bey Bu.r· 

ea kaplıcalar. 

şirketi hissedar 
larının umumi 

lçtlmaında hazır 

bulunmak Oze
re t e hrlmlze 
gelmiştir. 

Fatin Bey 
bu münasebetle 
bir muharrirl-

Murahhasları balta 
sonun~a ıeliıor 

IUna gazeleleri nikbin görüoüyo~ar, 
Diyamandupolos lalimah ne zaman 

getirecek?.. 

M. Dlyanıandupolos 
Atınadan dün gelen tel

graflara göre, Yunan kabi
nesi sah gOnil toplanarak, 
mllzakeratı hakkında M. Pa
paya gönderilecek son tali
matı tespit ve tasvip ede
cektir. Yunan murahhası 
M. Dtyamandopulosun bu 
talimatı hamilen ancak hafta 
sonunda Atlnadan hareket 
edecetı haber verilmektedir. 

Yunan gazeteleri netice-
den nikbin rllrllnmekte-
dlrler. 

• 
Italya filosu 

Dün sabah 
hareket etti 

Bir tayyare arıza 
yüzünden kaldı 
iki gondOr tehrlmlzdo bulu

nan ltalyan hav& filosu dOn 
sabah saat altıyı on dakika 
geçe Pireye mOtevecclhen ha· 
reket etmişlerdir. 

Tayyarelerden biri hareket 
ederken makinesine bozukluk 
anz olduğundan inmek mecbu
riyetinde kalmıttır. 

Tayyareler beter beter ha
valandıktan sonra febrln Oze· 
rinde bir tur yapmı,ıar ve Pire 
istikametini almışlardııı. • Alo 
Pireden sonra Otraata gidecektir • 

Mektepliler 
Milsabalıaaı 

7 inci hafta başladı 
'l inci hafta 

Yedinci haftanın en mOhlm 
haberi nedir ? nillsabaka&J 

~ ~ hazirandan itibaren 

başlamıştır. 

Gelecek cevapları 1171 
haziran Pazartesi gllnll ak
şamına kadar kabul edece· 

Güzideler diyorlar ki!. 
Yusuf Şerif beyin cevabı 

" Oa:ılnln TiJrhlgegl muhahkak bir IJ/Omden hurlaran 
:zaferlerinden ziyade bu memlehele yeni bir ruh a ıla
yan hamlelerine meftunum •.• ,, 

Bence en büyük eaerler,maddiyat j 
aabaaında değil, maneviyat sahaıın
da vücude getirilenlerdir. Onun için 
Gazinin, Türkiyeyi muhakkak bir ö
lümden kurtaran zaferlerinden ziya 
de bu memlekete yeni bir ruh atıla
yan manevi hamlelerine meftunum. 
Esasen maddi muvaffakiyetlerinin 
srrnnr da bu manevi hamlelerde ara 
malıdır. Bu hamlelerin en güzelleri 
de riyaya karşr a çtığı harp ve ken
dimize güvenmek saltanatın ı kur
mak için sarfettiği himmettir. Gazi 
Türkiyede, riyaıızlık ve İtalyanla

rın •Fara da se• dedikleri nefse iti- Yusuf Şerif Bey 
ğı§lıyorduk. Gazi onu başımızd.m 

mat siyaset ve ahlakının banisidir. 
attırdı ; fakat attırdıktan sonra dabır 

İtilif devletleri, lstanbulu işgal çoğumuzun dili ona şapka tlemege 
ettikleri zaman en büyük düımanr- vannadr. Şapkaya, kimi •milli scr
mrz itilaf devletleri değildi; en bü- pup, kimi •asri serpuş >, kimi de 

y
0

ük .dü.ş~anrm~z, münevver ve. siy~- cbilmem ne serpup gibi gülünç ad
sılerımızın çogunun ruhuna sınmış lar taktı. Zavallı şapka neye uğradı
bulunan riya ve cür'etaizlikti. Kimi ğını şaşırdı. Gazi bu riya ve korkak
«hiz Franırzları severiz>. kimi: cbiz !ık komedyasına nihayet verdi: Şap 
İngiliz taraftarıyın, kimi de : ehiz ka şapka dedi. 
Aınerikyı isterin diyerek yabancıla Ne vesile ile olduğunu unuttum. 
ra dil döküyor, yaltaklanıyor, ve bu fakat bir takım gazeteler şu iddiayı 
yaltaklanmalarla memleketin kurta- ileri sürmüştü: Cümhur remi bita· 
rılacağını sanıyordu. Gazi : criyadrr raf olmalıdır. Bu prensip, hukuk iri
efendiler, riya; biz ne İngilizleri sc- taplarında sade okunmak ve hemen 
veriz, ne Amerikanları; biz Türküz hiç tatbik edilmemek şartiyle , doğru 
ve yalnız Türkleri severiz ; biz Tür- olabilir. Bu prensip, Cumhuriyctın 
küz, ve yalnız Türklerden medet u- kökleşmiş bulunduğu mcmleketles
marın dedi ve işe giristi. de belki tatbik edilebilir. Fakat bu 

Ötedcnberi Türkiyenin başına fe- idarenin yeni girdiği bir memlekoi 
lakctler yağdırmaktan başka bir işe bu prensip için olgun sanmak için e 
yaramayan bir müesııeae vardı: Hili peyi saf ve ihtiyataız olmak lizım
fet. Bu müeısesenin, çoktanberi mil dır. Bununla beraber, Gazi, bir çok 
Jetin ruhunda hiç bir yeri kalmamı~ devlet adamları gibi, ağızdan . •Fa
tı. Fakat hiç bir şeye inanmayanla- kat ben bitarafım• deyebilirdi ve 
rınıızdan bir çoğu bile bu hayaletin sonra alttan alta dilediği gibi hare
bizim için bir kuvvet olduğuna inan ket edebilirdi.Gazi bu riyaya ve cesa 
ıyor ve ona lıarşı iki büklüm eğil- retsizliğe tenezzül etmedi. Bitaraf 
meği büyük bir siyaset biliyordu. olmadığını ve birtaraf olduğunu 
Gazi, gene: «riyadır, efendiler ; bi- ilan etti ve boş bir münakşa kaprsı
zim bu müesseseye karşr hürmet bes nı kapadı. 
lediğimiz yok; cür'etaizliktir: Bi- Gaziyi, fsaya, Muaaya ve daha bıl
.zim, ölülerden bekleyeceğimiz bir mcm hangi eoki ve yeni mabutlara 
istifademiz yoktun dedi ve- bu mum benzedenlcr oldu. Eminim, Gazi bu 
yayr müstebaaalar mÜ2csine yolla<lı. benzeti§lere gillümıiyor ve içinden : 

Bir aaırdanberl başımızda taşıdı- chayır, ben ne İaaya benzerim, ne 
ğımız bir püsküllü belA vardı: Fes. Neptüne; ben kendime benzerim, 
Yaz kış bizi rahatsız eden bu yunan kendime benzemek iıterim.> diyor. 
yadigarı paçavrayı korkaklığrnuzdan Darülfünun Garp edebiyatlar• 
atamıyor, ve riyamızdan da ona bir tarihi müderrisi 
takım srhhi ve milli faziletler ba-

* * • 
Y.USUF ŞERİF 

MÜFETTlŞ HİLMİ BEYİN CEV ABJ 
1 
ve Acem dilleri ile dolu olan 

mlzc uzun izahat 
vermiş ve şlr· 

ketin Faallye
tinl, yapacağı 

inşaatı anlat-
1 ğlz. Yedinci haftanın en 

mllhlm haberi için alınacak 

1 
kütüphanelerimizi müzelere ve 

:er1F.,m• bir avuç müdekkiklerine terke· 
\ derek, yeni Türk nesli için mua· 
sır irfan hazinelerinin kapılan

'nı açıyor. Ve nurlu tekamül yol· 
Iannı gösteriyor. 

Biz asırlarca başımızı, dima 
ğımızı maziye saplamış ve bır 
türlü kendimizi o çukurdan ku:
taramiyorduk. Büyük dahi, elı
mizden tuttu. Başımızı çevireli 
ve gideceğimiz yolu gösterdi. 

mıştır. Fatin Bey 

Bu izahatı Oçonco sahifemiz
de neşrediyoruz. ---
Böyle bir şey yok .. 

İktısat vekaletinde 
tebeddüller olacak mı? 

netice 1181 haziran Salı gll· 

nO ilin edilecektir. 
Cevaplarınızı mllllyet mll

sabaka memurlutuna glln
deriniz. Bu gün arkaya bakacak olsak, 
Not• Mllsabakamıza haftanın • en yakın bir maziyi taniyamiya-

ı 

• en mDblm habe rlnione Hılml Beg cak kadar siiratle uzaklaşmış ol· 
lktıııat vekili Şakir Beyin tet - olduğunu bildirmek ve niçin o duğumuzu göriyoruz. Harf ink, 

klkab neticesinde Vekalet erka- haberin tercih edildiğini izah Gazinin en büyük ese.ri, hiç tabı, an' anec'ileri, maziye fazlf 
nı arasında bazı tebeddOIAt ya- etmek.le lfUrak edilmelidir. şüphe etmiyorum ki harf ınkıla- bağlanmış olanlan mürtecileri 
pılacaıtı muhtemel görOlmekt•· -------------.. 1 bı olacak.tır. Bu.inkılap milletle- bir sel halinde önfuıe katmış a-
dlr. Fakat benbz 11ehrlmlzde BU GÜN ı kıl fh 
bunu teyit edecek mahiyette rin yüzbın erce m ap me um-· dem yollarına sürükliyor. 
malomat yoktur. lan arasında mahiyeti vüsatı Medeni cihana yepyeni bir 
-.••a.ı-..ııa a ! inci •abllemlzde ı şümulü itibarile en fevkalade millet olarak çıkıyoruz. 

Perşembe gOnil ı- ~~~h~.'~~~':;" Tepedeleoıı Ali olanıdır. Gazi, asırlannyapama- Artık bin türlü fesat ve fena-
toplanacah 2- Peıte mektubu dığmı senelere sıkıştırmak ve lıklarla dolu bir mazi yoktur. 

3- Son haberler . bir kitleyi hedefine sevketmek Eğer milletler için bir mazi Ja-C. H. F. MUfettifllğlnden: . 
Cemiyeti belediye azayı 3 Onco aabllemizd•ı gıbi müstesna yaratılışta bir da- zımsa, onu biz yapacağız. 

muhtereme1lnin 20-6-1929 Per- ı - Jllahl<eme ınılbaları hidir. Asırlardanberi, Avrupalıla-
2- 1k.u~adi hareketler M' il ti hal tı• ta fi · 1 h kk d h 'embe gOnO saat on beşte ı e er ce e s ye ıç n nn a nnız a asıl ettikleri 

hrka mcrkeılnde akdoluna· 4 Onco eahlfemlzdeı asırlarca uğraşmış, Gazi bir kanaatlar vardır. Bu kanaatlan, 
cak içtimada her halde bu- ı- Hava raporu hamlede 1,000,000 kişi okut- Avrupalı miltefekkirlerin doğru 
ıunmalarını rica ederim. := ~~~k~n, makla bunu temin etmiştir. yanlış, ciltler dolusu neşriyatı 

eJilOwwwww•wwwwwwe ~:;_,;...;._.;.... _______ .ı Harf inkılabı, asırlanı:a Arap beslemiştir. Bu kanaatlan de-
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Oh! Dünya varmış .. 
Herifler dişlerini 
gıcırdatıyorlar! .. 

lilliyel!D lelrltası: 36 AYHAN 

............ 
mütehassıslar 

Siyasi hiç bir şey 
konuşmamışlar 

Paris, 15 (A.A.) · Fransız mü
tehassıslar llaşvek!I M. Poincareye 
gönderdikleri bJr, mektupta komite
nin mesaisi hakkında yeni izahat 
~•rm41er ve Ver·ay muahedesi mu-

Az gidince durdular: kulak- şürmüştü. o cannn sakız gibi cıblnce tediyesi Alman yaya ait olması 
!arma derinden gelen kalın bir döşemeler batmış gitmişti. l!zımgelen bazı maaşaı ve tahsisatın 
ses çalınır gibi olmuştu. Gözle- Hemen Ali Paşanın etekleri- gene Fransanın zimmetine miiterettip 

· b • 1 d l · bırakıldığını beyan etmiştir. 
n ag ı a am arın yüreklenne ne sarıldılar, öptüler, Tepede- Mütehassıslar müzakerat esna· 
ürküntü girer gibi oldu, Ali Pa- !enli gülüyordu, zaten onun is- smda siyasi mahiyette hiç bir mese -
sanm kalın sesli olduğunu çok tediği de bu idi, Hurşit Paşanın leye temas etmediklerini de teyit 
kimselerden işitmişlerdi. adanılan üzerinde ne kadar kor- etmişlerdir. M. Poincare kendilerine 

Nihayet Elçileri bir odaya kulu te'sir bırakırsa o kadar ka- hükumet namına teşekkür etmiştir. 
coKtular, birer birer gözlerinde- zanmak vardı: Bordo, 16 (A.A.) - Saat aloyı 
ki bağlan çözdüler, söktüler. - Aman Estağfirullah Paşa kırk beş geçe Santardan hareket 

Oh: dünya varmış, adamcı- karındaş! sizler bizlerin kapı ermiş olan San kuş benzini tüken-
;;,~Iar gözlerini kıpıştıraraktan yoldaşırnıssrnız ı diğinden :\linizanda yere inmiştir. 

c .raflarına bakmıya savaşıyor- Diye gülüp iltifat ederekten Amerikadan gelen tayyare 
la~dı, bulundukları yerde ölüm Mehmet Paşayı alıp baş sedire Par!~. 15 (.-\ .. -\ .) - Gazeteler 
~ i ı duyup işitmiyen ürpertici geçirdi, sağ elleri silahlıkları "San kuş,, tayyaresinin kazandığı 
rom bir sessizlik vardı. üzerinde dikelen üç silahşuruna muvaffakiyctten dolayı memnuniyet 

Burası Ali Paşanın duvarları dışarıya çıkmalarını işd.ret etti: beyan etmekte, bu zaferin şimdiye 
env5i Çeşit ( 1) silahlarla be- _ Hizmete Fehim Çamiyı' kadar katlanılmış olan zahmet ve 

fedak!rlıklann bir milkdfaıı oldnp;unu 
eırn:ş "Cebel inlerine" benzi- gönderin, kapı dışındaki "Tos- kaydetmektedir. 

yen odasıydı. kalan" savun, Paşa karındaşı- Gizlenen yolcu 
Kapı dışına Al "Çepkenli" mız yabancı değil, sabah sabah Madrir, 16 (A.A.) - Sankuş 

Y_arnn «Poturlu» devrik bakışlı acı kahvemize rağbetetmişler. tayyaresini idare edenlerden Lefcvrc 
sı!ahşorlar çevrelenmişti. Haydi toplar güzel yağlansrn, bahnmuhiri 14m•ğ• muvafrak olma

Ana5. ! .•• Hurşit Paşanın a- her tarafta bol gülle bulundu- lanndandolayı çok memnun oldu
'lamları bunlarla mı sözleşecek- run, hep ölmeğe hazırlanın, Pa- ğunu söylemiş yaln11. tavyare içinde 
ler di) ortada Ali Pa~adan filan şalarrn gelmesi "Rey" alıp ver- her n3'ılsa gizienmio olan meçhul ., bir yolcu fazla miktarda benzin 
eser yoktu, herifler kapı dışında mek için değildir. [*] sadetmesine sebep olduğu için se-
gözlerini ağartıp dişlerini gıcır- Anladınız mı? yahat bitmeden evvel yere inmeg-e 
dataraktan içeridekilere bakı- Silahşurlar üzeri kıllı elleri- mecbur olduklarını ilAve etmiştir. 
yorlardı. ni silahlıklarındaki kuburlara Lefevrc beyanatına_ devamla: " Bu 

El ·ı · · ·ıoh l "f' k b k .
1 

meçhul yolcuvı! görur gönnez okadar 
çı en. get!ren Slld şor ar go urere . ~ estı ~r.:. canımız sıkıİdı ki kendisini kaldınp 

kapıyı çevırmege mecbur oldu- -Senın ogruna olunceye ka- denize ntmak istedik. Fakat acıyarak 
lar, Hurşit Paşanın eski kethü- dar dayanmağa "Besa" Paşa!.. karaya çıkarmajtı karar verdik, de· 
:lası Mehmet Paşa ile iki yolda- Dediler, Paşa ile Elçileri yal- miştir. 
şını sakız gibi baş sedire bı.iyıir ruz bıraktılar. Alman hariciye nazırı 
ettiler. Hurşit Paşan d 1 Parb, 16 (A.:\.J - Jurnal ga-

m a am an şu ı l 'I d . . 'hb 
1pek "Çatmalar" [*] pek al- mertliğe bayılmıslardı, Allah r.etes n n ,, a ntten ıstı acına naza · 

be T · · "K - ran M. Stresemann Paristen geçerken 
• ~ 1 şeyle~di. Silahşorlardan bılir. . itap" !arının ne yazdığı- mütehas;ısların mesaisinden müte-

'Jın karşıdaki mermer ocağa ku- nı bılmiyen şu adani.lar Ali Pa- vellit vaziyet hakkında M. Poincare 
ru çıra kütükleri doldurdu, oda şaya tapıyorlardı. ile de görüşecektir 
zaten tatlı bir ılıklık içindeydi. Fakat Mehmet Paşa Ali Pa- M. Macdonald ile M. ja;pann da 

Mehmet Paşa ile iki arkadaşı şanın yapmacıklarıru yalayıp bükiımetleri arasında akdi muıasav
duvarlardaki silahları süzüyor- yutuculardan değildi, içinden: ver konferans hakkında müıakeraııa 
.ardı: - Hey Tanrı taala, dü- - Gidi kahpe kurt, Nümayiş bulunmak üzre Parise gelmeleri 
nya alemin Elmaslarını yakut- yapıyor! muhtemeldir. 
larmı hep şu Ali Paşa denilen Diyordu, Tepedelenli ondan 
zorbaya mı peşkeş çekmişti, daha baskmlardandı hemen so-
neydi? nunu getire kodu: 

Silahların tutamak yerlerin- - Ne yaparsın Paşa karrn-
den Namlr altr yataklarına ka- daş, bunlar cahil ve saf çocuk
dar hep Elmas Zümrüt işleme- !ardır, eğer böyle koltuk verme
liydi. sek Kalede: Eh ... işte Paşa tes-

Ah !. .• bütün bunlar ver elli limoluyor, niye savaşrp oğraşa
H urşi t Paşanın eline geçecekti lım ! 
öyle mi? Ali Paşanın adi oda Diye işi gevşetirler, halbuki 
duvarlarına çattrrdığı silahlar şimdi içlerindeki şüphe yi öl
böyle}'di ya onun dillerde do- dürdüm. 
lasıp duran hazneleri kim bilir Sakın siz alınmayın, anlaşır. 
ne alemlerdeydi? sak ne ala .•. şayet arılaşmazsak 

Mehmet Paşaya: - Buyur! elbet "Yanya" nın güllerini alır 
Diye kahve sundukları zaman smız! 
rıklr başına gelmişti. bitmedi 

Elçiler kahve çubui<: içerler
ken içeriye ak sakallı bir ihtiyar 
girmişti. 

Bu Tepedelenli Ali Paşa idi. 
kapı yanında durmuştu: Elçile
ıi gözden geçiriyordu. 

[*] Aman vermek, rürmünü ba
ğışlayıp affetmek Bir kısım okuyu
cular için izah ediyoruz r 

Niye yalan söylesinler ne Yarın topJanacakJar 
Mehmet Paşa ne de iki ayak-
taşı Ali Paşayı tanımıyorlardı: 
görmemişlerdi. 

Silahşorlar hemen: - Paşe .. 
Paşe. . . diye sıçrayıp ayaklan-
dılar, Mehmet Paşa korkusun
dan elindeki fincanr sedire dü-

[•] Çatma: hep bilinen şey İpek 
Döşem~ yastıklık, belki bilmiyen 
vardır diye izah ettik, ayıp ama ne 
io;e .•. 

ğiştiımck ve Tıirkleriiı de kendi 
leri gibi, asil bir ruh ile, insani 
mefkureler peşinde koştuğunu 
gösteımek için senelerce çalış
n:ıak ve beklemek lazım gelecek
tı. 

Harf inkılabı, asırlann yapa
madığı bu işi, bir hamlede yap
tı. Aylarca Avrupa efkarı umu
miyesini isgal etti. 

En çetin Türk aleyhtarlarını 
bile, hayret ve takdirlere boğdu. 
Senelerce memleketinde elifbeyi 
kolaylaştırmak için uğraşan İs
koçyalı lıir İngiliz cemiyeti, bü
yük Gazinin hu büyük eseri kar
şı3mda takdir ve tebrikler yağ-
ırdı. Harf inkılabı, yalnız gar

ılı değil, şarklı milletler üzerin
de de derin intibalar brakmıştır. 

Bunun büyüklüğünü, daha 
ınn siyasi ve içtimai ne gibi 
.kiimüller"yaratacağmı görmek 
i~in biraz İNTİZAR edelim. · 

Maarif Müfettişi 

A. H1LMİ 

Türk-Yunan mesaili 
konuşulacak 

Atına, 16 (A.A.) - Salı günO 
M. Venlzelosun riyasetinde vu· 
kubulacak yeni bir içtimada 
TOrklye • Yunani&tan mes'ele
lerl tetkik edilecektir. 

Atına, 15 ( A. A. ) - Gemi 
mOcehhlzlerl ile doklar amelesi 
ve iktisat nazırı arasında cere
yan eden müzakereler netl.:e
slnde Ucretler mea'elesl hak
kında bir azlatma tekli teklif 
edllmlftlr. Amele federaeyonda· 
ki mümessillerinin fikrini alın· 
caya kadar cevap vermlyece
ğlni bildirmiştir. Müzakere akim 
kaldığı taktirde grev umumıte
şecektlr. 

Tutulan tayyare brakıldı 
Atına 16 ( A. A. ) - Leroa 

mıntakaaı Ozertnde müsaadesiz 
uçmuş olan ltalyan deniz tay. 
yareslnln kumandanı bu husus· 
takl memnulyetten haberi olma
dığını beyan etmlf olduğundan 
mOsadere edllene tayyare bıra

kılmış ve fskendırlye lstlkame· 
tinde uçmuştur. 

Yeniden tevki/at 
Atına; 16 ( A.A.) Doklar 

amelesi konfederasyonları bO 
kornetin tekllfıerlni reddetmiş 
ve ıı:reve devam etmete karar 
vermiştir. Zabıta altı klflyl tev
kif etmittlr. 

Harp ve cidal 
Nadir Han 

vazgeçmiyor 
Mosk1ıva, 15 ( A.A.) Tas 

ajan11t bildiriyor; Kost eyaletin· 
de kain Garı:ej de Nadir ban 
tarahndan toplattırılan Cerga 
mecllslnln Habibullabı tanıma· 
mağa ve Kabile karşı bir ıaaruz 
bazırlamağa karar verdi~! Ter· 
mezden bildirilmektedir. 

Nadir Han reddetti 
Mo~kova, 15 (A.A.) Tas 

ajansı bildiriyor : Termezden 
blldirlldlğlne göre Nadir ban 
tarafından içtima ettirilen Clrga 
meclisinin bir celseslnde Habl· 
bullab namına hazır bulunan 
bir bey'etl murahaasa Nadir 
haoın mücadeleden vazgeçmesi 
ile Hablbullaha arzı inkıyat 

cylemeslnl talep etmlftlr. Habi
bullah Nadir hana başveklletl 
teklif ettikten sonra bUtlln em
lllklnln iadesini ve Klblll terk• 
etmek arzusunda bulunduğu 
takdirde kendisine bir maaf 
bağlamasını da vadeylemlf ise 
ı;le Nadir hıı.n bOton bu tekllfatı 
reddederek tfablbullahın !stlfa
sını ve yeni emlrl intihap ve 
tayin vazlfe~lle mükellef olmak 
üzere bütün Afganlstanı temsil 
eden bir meclisin Kabilde top
lanmasını istemiştir. 

Buhara Hanuıuı orJlu 
Moskova, 15 (A.A) Tas 

ajansı bildiriyor: 1920 de Afga
nlstandan hicret eden ve elyevm 
Moslı:ovada tahsilde bulunan 
sabık Buhara emlrinln otlu fah 
Murad lzvestlya gazetesine yaz. 
dığı bir mektupta pederinden 
sureti katlyede ayrıldığını ve 
Baba sakanın yardımı ile bas
macı hareketini yeniden canlan
landırmak ve sovyet usulünce 
idare olunan Tacllı:lstana hücum 
etmek üzre pederi tarafından 
vuku bulan teşebbüsatıo aka· 
mele otramata mabkOm olduk
lannı blldlrmektedlr. 

hpllC.ered.e 

Başvekilin mekalesi 
paris ; 1 b ( ı\..\ ) - Pöti Pa

rlzyen ve Eko dô Paris gazete

leri 1\1. l\lacdo:-aldın ~Sunday 

Times" tc intl!jar eden bir ma
kalesi hakkında şiddetli tenkitler 

yazmaktadır. ln~iliz ba~veklll bu 

yazısında ekalliyetler mcs'elcsi 
münasebetile ı\ lsasa dair bazı 

imalarda bulunmu~tur 

Turancılık 
Macarlar nasıl lelkikal 

ya~ı1orlar1 .. 
Budap~te, 12 (MilJlyet) - Tu

rancılık cereyanı Macaristanda pek 
eski zamandan beri bqlamış ve hl
lada devam etmektedir. Malum ol· 
duğu veçhlle Macarlar Asyadan daha 
doğrusu Kıfkasyanın şimalinden 
Avrupaya 10 uncu asırda hicret 
etmişlerdir. işte bu mazi ve buna 
merbutiyetten :'llacaristanda bir turan
cılık cereyanı başlamıştır. Bu cere
yanın neticesi olarakta "turan cemi
yeti. tee. süs etmiştir. 

Bir zamanlar pek müfit işler 

gören Turan cemiyeti bugun parle
ınento binası dahilinde merkez ida
resinl kurmuş olup çıkardığı "Turan. 
adlı mecmuası ve haltalık konferans· 
larilı:' propajtandasına devam etmek
tedir. Cemiyetin rclsi mebus Pekar 
Gıjola olup bundan mada Türk şu
besi reisi '.\1oris Peter ve Fen şubesı 
ralsi Aldardır. Fakat bu cereyan 
Macarisranda anık hızını almıştır. 

Bu vaıiyeci giircn müfrit ·ruran
cılıar ahiren aynı gayeyi takip etmek 
ii7.re diğer bir cemiyet daha tesis 
etmişlerdir. L.Akin hükumete istinat 
eden eski Turan cemiyeti bu yeni 
doğan "Turan birliği. namındaki 
cemiyetin faaliyetınl daima kesrct
mektedir. 

:"<1üfrit Turancılann ba;;ı Baratoşi 

Balogh Benadektir. Bu zat senelerce 
Şarki Asyada, Japonya, Çin ve sair 
memleketlerde seyahat etmiş ve va · 
tanına a\-der etti~ zaman müfrit bir 
Turancı olmuştur. 

Bu ihtiyar ye ateşin Turancı bir 
Turan knlliy•O neşrine ba~lamışm. 

Külliyatin ilk cildini " Turan ef<a
neleri • namile neşreden Baratoşı, 

eserinde e<ki Macar cf'8nelerlnden 
bahsetmckıedir. Aynı külliyatın beşin· 
el cildinin ünvanı " Türk kardeşle
rimizin ınribinden parçalar " dır; ki 
bu ciltte müellif Türk ve bilhassa 
Anadolu tarihinden bahsetmektedir. 

Avnıpada bize dair eserlerin kıt
lığı ,.e yaahşhp;ı doiayi<ilc Türk ka
rilerinc bır eserden bir az bahsetmek 
isterim. Türklerden cidden dostane 
ve samimanc bahseden bu eser ilmi 
olm~kt:ın zirade tamimi bir eserdir. 
Macar r dilinde anndolu Türklerine 
dair pek az kitap yaııldııtındnn bu 
kitabı cidden müfit bir eser addede
biliriz. Kitabın son bah;ı "Türklerin 
düşmanları, namilc olup burada Ba
ratoşi bizim haııgı nıılletlerden sakın 

dıl!;ılll\7J açık bir lisanla yazmaktadır. 
Turan birliğinin birde arması 

nrdır, ki bu armada iki kalkan ve 
üzerinde bir kartal resmedilmiş, 
kalkaııın bırisinde doğan güneş yani 
şark, dip;erinde c;<' bir su>ar! ~tıle 

güneşe doğru koşmakta ve arkaya 
dôMrek yani garba mlitcvcçcihen 
ok atmoi;.tadır. l\Taluındur, ki Turan 
mllletleri bilhassa Turklcr kaçarlar
ken de arkaya ok atarlar ve kendi
lerini t:ıkip edenleri izrar ederlerdi. 
işte bu armada hu da bu suretıe 
temsil edilmiştir. 

Turan cemiyeti şüphesiz ki bizim 
için Avrupada müfit işler görmekte· 
dir. 1\1esal~ burada bir lisan dersane
sl açmıs ve Türkçe öp;retmekredir. 
Halbuki Jlacarisıanıla bulunan bir çok 
sefarethaneler bir çok masranar ede
rek kendi dillerini öjl;retmek için 
det:'anelcr açmaktadır. Hilhas<a ltalya 
5efarethanesi İtalyanca öjl;retmek için 
dersler veriyor. J\facarlar Türkeçeyi 
daha memnuniyetle ugrenmektedirler. 
Galiba Türk Ocağı Turan cemiyeti!ıe 
bir mektup yazmış ve e<ki Macar 
wrihinden bnlıseden bir eserin tereü
mesini rica ern1iş. 

Fakat şurasını kavdetmek iste
rim. ki Macar dilindo eski Macar 
tarihinden ve macarlann L<ılianndan 
bah>eden toplu bir eser rnktur. 
:'llüteferrik makale ve tetkiklerden 
ibsret olan muhtelif yazılan topla
yarak tercüme etmek en doğru bir 
usuldür. faBlce neşredilen eserler 
arnk ilmi kıymetini kaybetmiştir. 

Yeniler i<e muhtelif makale ve tet
kiklerden ibarettir. 

H. N. 

!.•ea.nyad.a 

Fransa ile dostluk 
Paris, l 6 ( A. A. ) - Pöti 

Pariziyen gazetesinin ~fadridten 
aldığı bir habere nazaran Fransa 
ve ispanya hariciye nazırları bir 
dostluk ve tahkim muahedesi 
akdi için müzaker~ye girmi~lerdir. 

Bu muahede yakında Pariste imza 
edilecektir. 

Kral nezdinde 
:.\ladrid, 15 ( A. A. ) - Kral 

ile zevcesini ka-

So• aberler ~ 
Bicer kazası tahkika ı biti l11e 

raıı 

•den 
bey 

ltUkılttı< 

Mes'ullerin vazifelerine 
nihayet verilmi,tir .. 

Ankara , 16 ( Milliyet ) - 1 katan vako muayyenlnde Biçer istas- 1 
cet in lllı 

umum! müdür ile hareket ~c ııı 500 
13icer Jstasyonunda olan tren yonuna gelmişti. Ayni gün akşamı 

kazası tahkikatı bitmiştir: Anka- Ankaradan hareket eden yolcu treni 
yapılan lıir hauı yüzünden istasyona 

radan hareket eden postn treni girdiği sırada mezkur 162 ııumaralı 
memurini kabahatlı görülmüştür. katara çarpmış ve tren maklni5ti ve 

reislerinden mürekkep hey"et kaıt~-. sını 
sebebini tespit ederek avdet <~1!t hıes ı 
!erdir. Kazanın nizamname ile r<>P~ ~a e 
edilmiş olan u•uliere tren ıneınurl~, 1 llJı- pmı 
·ı · ··te~3"' •sar 1 
ı e ıstasyon memurunun ınu 1 St 
· . 1 .. d 10 .... anı· and 
rıaycbız ığın en husule ge •o· t1e-l\Iakinist ölmü~tiir, diğer maki- ateşçileri ile katar memuru yaraian-

nisr ağır yaralıdır. mışlardır. Beş yolcu hafif surette 
Ankara, 16 (A.A) - Şarka ha• mecruh olmuş ve yollanna devam 

reket eden 162 numaralı marşandiz etmişlerdir. Kaza mahalline giden 

Ihsan A.bidln bey ı 
geliyor 

Ankara, l 6 (i\lilliyet) - Ih
san ,\bidin Bey lstanbula hareket 
etti, inşa edilmekte olan ziraat 
ensıitüieri hakkında temaslarda 
bulunacaktır. 

*•* Nevzat bey 
Ankara, ı 6 (Milliyet) - Yeni 

valimi1. Nevzat bey Bursadan 
bir kaç güne kadar gelecektir. 

* * * D. vekili Şarhışlada 

* * * 
Malullerin terfihi 

Devlet inhisarları 
bey'iye hakkı malul

lere verildi 

Ankara,15 (Milliyet) İnhi
sar beyiyeleri üçte birlerinin 
harp malüllerine ve şehit yetim 
!erine tahsis ve tevziine dair B. 
M. Meclisinde kabul edilen ka
nun ahiren resmi gazetede inti
şar etmiştir. Neşri tarihinden 
muteber olan bu kanunun en 
mühim noktaları şunlardır: 

şılmıştır. :"<1ü;cbbiplerinin hiztnC 
.. d hl. .bun· 
rının er a nıhayet verilmış ve erer 
lann muhakemeye sevkleri ınuk• 
bulunmuştur. 

ı Adliye tayinleri 
Ankara; 16 (Milliyet) · ıc:; 

lira maaalı Siverek nıtld 
r ıııo· 

umumlllğlne Gören müddei ıı ,. 
misi Halll Hilmi, kırk ıtrıı ııı , 
aşlı Artivln müddei umumlll~~ 
Tekirdnğı mahkemesi azasın 

1 fC"' 
Subhi, otuz beş Ura maeŞ 1-.•• 
ldrdağı mahkemesi aıalı&~ıı· 
taleblle Fethiye azasıodall fcl
lusl, otuz beş lira nıaıı~l~-
biye azalığına Gelibolu P"""or 
dan Azmi, otuz lira maaşlı ,o• 
llbolu azalığma terfle f 8Y ıı• 
lardan Edirne .11aıazlnıl fbr;'!rı 
lô:tbem, elit Ura maafll /lO i9' 
ağır ceza azalığına M•ı:ı,
müddel umumisi ceıaı, ddııl 
lira maaşlı Mağnlsa ıııll ~ 
umumllik derecesini ınubf.ııın 
ile lzmlr müddei umumisi 8• 

ApdOlbakı, yirmi beş ıırıı 1~11c 
aşlı Ankara sulh hııklntl 1' 
birinci dereceyi muhafaz• Jı~ll" 
dile Ankara hukuk mezııııl• r 
dan Mustafa, yirmi bet ıır~oı 
aşlı Ankara sulh hatı:llll y• 
b ıı• 

iir S· · 
ltıııbıı 
'ıındu 

Şarkışla; 16 (A. A.) - Dahi
liye vekilimiz Şükrü Kaya bey 
saat dört buçukta refakatların

daki zevAt ile birllkte Şarkışlay& 

gelmişlerdir. Vekil bez kaza 
merkeziie seylapt.!n müteessir 
olan Sarıop;!an nahiye merkezini 
teftiş etmişlerdir. 

Devlet inhisarında bulunan 

ve bulundurulacak olan madde
lerin kanun ve nizamnameleri 

mucibince bayiliği, başka iste
yenlere tercihen, derece ve mü

racaat sırasıyle evvelen harp 
malulllerine, bulunmadıkları 

takdirde şehit yetimlerine, bun
lar da bulunmazlarsa maliil mü 
fekai tlere verilir, 

Divanı ali azası Bunların bayiliği filen kendi-
lerinin yapmaları şarttır. 

* * * 

irinci dereceyi mubafaz• 1 [1111' 
dile Yozgat müddei unıııdl ıır• 'urct 
avlnl Seyfettin, yirmi bef ıııll' 
maıtflı Şebin l(arabtsar az• oıı· 
laztmlitlne Siverek aza 111 tlıf 
zlml Fethullah, yirmi b;!ıııııı
maatlı Siverek aza ıııOl ııııııl 

in 
~lkiig 
~tında 
1 tııııh 
la,ıHn 

Ankar&, 16 [Milliyet] - Di
vanı Alt azası olan Şur&yı devlet 
azaları yarın Eskişehire gidiyorlar. 

* * * 
lzmirde sıcaklar 

lzmir, 16 (A. A.) - Hararet 
derecesi gölgede 33 tür. 

• * • 

Bayiliği veya menfaatini her 
ne suretle olursa olsun başkala
rına devredenler bu haklardan 
mahrum kalırlar. 

tine Reşadiye mOddef uoı• ,_ıı• 
Hasan, otuz lira maaflı ~ 
bul sulh hakimliğine d• ıııı• 
muhafaza kaydlle ve ,.ı~ 
harcırahsız olarak ça~ ııı" 
hakimi Reflt, yirmi beş ıır•,,ııı' 
aşlı Dinar müddei uınuıııli ııaY' 
birinci dereceyi mubafıız• ıı.ıı' 
dile ve zatı harcırahla b~tı'• 
mezunlarından Mehmet r,ıı•' 

~ur~u 
· l\tn 
dıw· ~ıı 

""" lı ~ ~inı 
ıı,,~kı ızmirde Gazi heykeli 

lzmir, 16 [A.A]- c:azl Haz

retlerinin Bulv:ırda rekzedilecek 
heykelleri için mliteşekkil komis

yon tetkikatını ikmal etmek 
üzredir. lleykclin diğer şehirlerde 
rekzedilenlcrden daha mükemmel 
olmasına çalı~ılacaktır. Abideyi 
yapacak heykeltıraş henuz cc:;bit 

edilmcm~tir. 

Harp malulleri de dahil oldu 
ğu halde, beyiye tezkeresi veri
len herkesten muayyen olan 
beyiyenin üçte biri malUller ve 
şehit yetimleri menfaatine, in
hisar idarelerince alakonularak 

her ay sonunda muntazam Zi
raat bankalarına yatırılır. Bu 

paralar Ziraat bankalarınca 

«Harp malfilleri ve şehit yetim

leri hesabı» namile oçılacak bir 
hesabı cariye kayt edilerek er
tesi günden itibaren faize tabi 
tutulur. Bu faizin mikdarr aynı 
şartlarla diğerlerine verilen aza 
mi faizden aşağı olamaz. 

yirmi beş lira maııfll /lkd:1 rıocl 
deni müddei umumlllğtne 11 W ~ 1 ~ 1 dereceyi muhafaLll kaydl ıull' . 

• • • 

tanbul Hukuk Faküttcsl ıııe.A~ı· ~tır. 
!arından Hüseyin Hüsnü, ıtfncl bı, 
nos müddei umıımillğln• ~ Ö' va 
dereceyi muhafaza kaydl ııı" ~iıııah 
nevre Hukuk FakUltesınd•:1100• 1tın1ı-. 
zun olup Hakimler tanıı ııtr.,.- , 1 ' 
ikinci maddesinin aıtıncı Jiuır.u• · nd, 
sına tevfikan Ankara eıııtY,ı n di 
mekteblnce billmttbııll e ,ı•• it 1 :ır 
gOsteren ve tasdtkn8111 tııyt• · 

Yapılan köprüler Bir sene zarfında İnhisar ida 
relerinin yatırdıkları paralar Zi 
raat bankası şubelerinde faizle-

Rasim Beyler intihap ..-e ~ ' 11lc 

edllmi~lerdlr. ~ B Ankara, 16 ('.\lilliyet)-Ankara
Knyseri hattında Y crköy ile Caferli 
istasyonu arasındaki sellerden yıkı 
lan köprünün yerine yapılan 

muvakkat köprünün inşaatı iki 
güne kadar bitecek aktarma kal
kacaktır. Esaslı köprünün inşaatı 

bir kaç ay sürecektir. 

Berllnde arbede 
Berlin, 15 ( A. A. ) - Şehrin 

şimal kısmında vuku bulan bir 
arbede esnasında beş kişi yara· 
lanmıştır. Bunlardan üçü polis 
olup yaralan oldukçn aıtırdır. 

Kazanan tahvilat 
Kahire. 15 (A.A) - Yüzde üç 

faiıli ve ikramiyeli Mısır kredi fon
ciye tahvilAtının 15 haziran 929 tarih
li keşidcsindc knzanan numaral•r 
şunlardır: 

1886 <eneslndc ihraç olunanlardan 
7362 numara :i()()(l() frank ka1.anmı<tır. 

190.l <enesinde ihraç olunanlardan 
423711 nunara ~0000 frank kazan· 
mışor. 

1911 senesinde ihraç oiunaıılaıdan 

391394 numara 5Ô(lOO lrank kazan-

rile birlikte toplanarak ertesi 1LAN -• 
· hU~"j 

senenin birinci ayında Düyunu Biga asliye mahkemes'. ıtl~ 
Muntazamaidaresi emrine tevdi dairesinden: Bursa post• .'~ ,~o~ıl 
kılınır. Ziraat bankasına bu hiz idarc.ıi baş müdütiycıı v!kı sarrı'~ 
metlerinden dolayı masraf veya 1\1. \'efiki beyin hıanbo ıup b~ .• 
k . ı _-\Ji fakıh mahallesinden ° (Jll ,.,,.. 
omısyon namile birşey veril- mohaill ikameti mecbul 0 ,ıe •1 

mez. Biga posta müdilriyed b•~.~n; 
Her sene beyiye üçte birleri koli memuru Emin Faik ef. s•ıilıl(; 

tutarının yarısı terfih zammı açtığı alacak davasının ı1ır o ı:iJ 
noktasından reddine dair ~ 4 ~ 4, nisbetine göre harp malftllerine hüküm temyiz mahk•"'~.,ıı ~ 

yansı da şehit yetimlerine mü- hukuk dalrd aliyesince 0 J/7/r; 
savat üzre dağılır. edilmekle tensip cdllen ~ ..,.ıı ,ıı" 

Şehitlerin kanunen evlenme- çarşamba günü saat ıo .ıceııı• ~'~ 
!erine erkeklere yirmi yaşına meye gelmesi usulu ınuhil 111,dd 
varmalarına, tahsilde iseler tah nunun 142 ve !43 ne ıunur- e' 
sillerini bitirmelerine kadar ve- mucibince illnen tebliğ o ;;ı.ıı~eıl' 

"Jj Istanbul ikinci ticaret .. n r. . 1r 

Her sene toplanan paralar o sınden: d rt ıı.ıı:, I> 
SultanHamamında J{en ·fo tıır• JP' ., 

sene mevcut olanlara aittir ve ınanı a a ,. 
dağıtrlmalar hayat kaydiledir. tında 16 numar~d_a Tnı ıflisI"e•"" 

Halen mevcut malQI Gaziler Şlrinyan efendını~ ı ~·•yet ve :Oeıı 
heyeti~ hesapları tasfiye olu- mesalihi if!asiyenın rıı .,,aıııce"'; .V 
nup 1 · yeai zımnında azayı .•• r v ~ 

muessese enne ait bütün eş . .. .. koıt11"' ııe' ' 
yaları paraya çevrilerek topla- Celal Fuat beyın JUJ .1 şev ,e~• 

ak va vekillerinden tsıııaı .1c1<•1 ., 
n~c paralarla imdiye kadar · ınuv• ıe .,.. 

_m!!ı!"!şt!!n•·. !!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!"!"'!!!!'!!!!!!!!'!!!!!! z.ıraat. bankasında beyiye Üçte Şekip Abut beylcrın •azasi)' ef 
"' lLAN b l dik tayinlerine ve ~g•riY• "~ ,-~t 

ır e~nden birikmiş paraların . ı · tü••· ~ır 

S 1 Ah b . . lh h hepsı harp malu" ilen" ne dagr~ tılır polarındakı enıva .' . in tcrl1 I<" 
u tan met eşıncı su uku- b yao/i zaideyi 1>cytıy.esın ıbiııe v' 16) 

kundan: Istanbulda Mercan ağa ma ve U taksimden 20 Mayıs 1333 · · ın ce d ğı t "h" d · "b ve evraku defatır'.n deıll' ı 1, hallesinin U zunçarşı caddesinde 49 ar_ı ın en ı tı aren harp malı'.11- fa le ti müsaddika ıra• e ııu t>'P ~ 
numaralı dükkanda mukim iken 2 lennden vefat edenlerin yetim- kifine ve ıtı> 
Mayıa 1929 tarihinde vefat eden sa- leri de ölenlerin malUliyet dere ~~rr~:,:a~:v:~~=ten. icr;~:;~o:::ı 
atçı Evangclosun dükkanında mev- celerine göre istifade ederler. ;ıınıt .... ıf ı kemece karar ver _ yün'ev- ıer 
cut tamir için mumaileyhe tevdi e- Beyiye hakkının ve kişe kanunnamei ticaretın . f ,.eııd1~11,r 
d'.lmiş_ duvar ve cep saatlerinin sa- memurluğunun maliil Gazilere maddesi mucibince da•"' ,ııııl>' ,,ı# J 
hıplerı 22-6-1929 Cumartesi günü sa tahsisi hakkındaki 19 Teşrinisa intihap olunmak ilzre e i~ IJOP·~ 
at.< onaltıda mezkur dükkanda hazır ni 1337 tarih ve 166 numaralı bun işbu bin dokıızyü•u:u11cil 
bulunmaları lazım olup müracaat va kanunla buna müzeyyel 21 Şu- senesi Teınmu%lllluıı ,.,.ııtıel• 
ki olmadığı takdirde mevcut saatle· bat 1340 tarih ve 419 numaralı şamba günü saat ı:aınelitııı' 
rin terekeden addile muktezi mu- kanunun ve6Eylill 1336 tarihli nıahkemenin lflfts ın _. 

malu. m ol k l"l' · k · le•• ma ma u mı as enye muavenet he 

'ıı ıı k.,ı 



J!.i."arlarda 

1 rar var mı? 
tinenin 500,000 
1ra/ık zararından 
&demi malumat 
beyan ediyor 

.~Ukılmet, Petrol inhisar ida
ln ilk 7amanlannda, hazl-

500,000 lira zarara uğ
sını mucip olan bir muka
llteseiesi hakkında tahkl
Y•pmaktadır. 

'lıisar idareelle Neft sendikal 
Standart kumpanyaları ara
• aktedllmiş olan bu mu
tlenın gllmrllk, antrepo lf

blrtnci ve ikinci nevi flat 
1 husasatından bahis oldu· 

~e o zamanlar bu mukavele 
Ylsıte fark vlllyetlerl için 
laıı bUyUk bir mu -
1• ınunakasasının yarım ınll

llra zararla netlctlendltl 
nınektedlr. 

~llkadarlar halı:k1nda yapı
e '•hldkat heollı: bltmedltl 

ıı.. lı:ctumlyet muhafaza edil-
• "'leııır. 
• -~isar idaresi bu meatlı 

Uda ademi malftmat beyan 
lı:tedlr. 

~&bıkalı lbrahlm 
bıkaıı ltırahlm dun Knrı gum-
tilkıe bakkal :\hmet ef. nin 

lnına girerek öte beri çalar

hkavı ele Yermi,tlr 
. . 

. Çocuk çiğnenmiş 
1 lrir Sait \1-28•ı numaralı oto

"1rıhJJ Ecycmcıden geçerken 
•ıınctu :\lchıncde çarparak 

' 
1ıırctte yaralamı~tır. 

e 

lntilıar etti 
lılıkıigundc Rwıpa~a yokıı
lunda oturan 'c i~ bulmak , 
· tanhula ~elen ( :clibolulu 
~ilarında lbrahinı d. lıey
~ur~uıı "J..arah. intihu et-

1'tııdi-ini i~'izliJ..ten dolavı 
' -
ı...lıj!-ü zannc)lunuyor 

11elıparet H. kaglp 
1 

l ıinıcndufcriııde ~cfdütr~n 
' akkı hl'yin 'anında oturan 
arc han;m lki gün evvel 

. çıkını, ı e bir daha ır;örün
tir 

~ "vardan düştll 
1nıaJıalltdc bir hına inıa

tında .,:~lııan C:iımiişhanell 
'~nd:ı ı ln-:ın ~ metro dıı-
1 du:erek ua,ındaıı ae,ır 

• aralarıını 1 llcyop;lu has
iııl h.aldırılmııtır 

Beyni attı 
t.ı kalede ~ahin nıahalle>ln-
' t 'ı . -1 uran l) lanc~1 . ya~ın 

" ' j lkrıııL·t l>eı ecu,.Jıı vo-J " • 
" u~ rtıııa u.,:urıırken ;; 
"lkscklii(indck i setten diı 
~1111 ·1k'lıı1t•r 

·~·ekteden öldü 
h 1 Pıt J ..,, 1 ynı:ı·ı Hl(a nıa

• • t .. jnde ;;:ı ya;-ların .. la 
'•~,ıh.ta 1-~lp ,ektesiııden 
lı-

ır ıır 
rı 1hla yere serdi 

/ tı tun dcp<ı,unıla anıdc 
V;ııl:ırında 1 Jayri tram 

,ı· 'int ı;idcrkcn He1ikta~ta 
1} nanıında birile alacak 
r' h ilden ka\ c:ıırn tı.tn 1mu~· 

, "ıct elindeki ,ınl!;ı 1 fav-
11tınH indi•erck aı!;ır siı-

1. •lanıı,tır 
uı,,,--·---l'fo/u eczalar 

ll:ıı •n 1-(ekn cczalnrın 
~1 ttıı hulumır«ı inhi>ıır 

, •· ~il cLza,nrdaki bpır-
\ıııı mah.tadı• 
•J. 

rı ar hı karara it rnz <'t
er. 

in · arı mudur 
fıu u-.ta hır rr 
. ·ır kı: 

Zc 
ha• 

• ıt.tir ~"/.a arda b
ı n (t ">< resı alınır. 

0 11111 sefir,1 
ııat Rt , per 

~ -nızde R ıma· 

Memlekette 

lursa ta~lıcaları 
Yali Fatin Beyin iza~alı 

Bunı kaplıcaları infıab 11 haldedir 
ve ne yapılmak isleniyor? 

Bursa Vallel Fatin Bey, feh · 
rlmlze l'elmlttlr. Dlln bir mu
harrlrimlz Fatin Bey ile Bursa
da inşa olunacak asri kaplıca
lar ve muhtelll işler hakkında 
gllrUşmllştOr. Fatin Bey, kaplı· 
calar hakkında şu izahatı ver
miştir: 

• - Maltlmdur lıl, şirket 
550,000 lira ile teşeklılll ederek 
her tllrlU kanuni merasimi lkmııl 
ıdllmlş ve olboptakl plan, pro
jeleri dalrtslnde bir kısım da 
arazi satın alınmıştır. 

Yalnız henüz imtiyaz mua
mılesl hitam bulmamış ise de 
bir kaç ıflne kadar bu hususun 
da ikmali kat'iyen huvvel lı:arl
bıye gelmlftlr. 

Buraya şirketin aenevl içtimaı 
mOnasebetlle Vilayet hususi ida
resi namına müessis olmak 
Uı:re hıy'etf nmumlyede hazır 
bulunmalı için geldim. 

Ancak bu husuetalr.J rapor
lar teksir ve müessis azaya 
tevzi edllmedlti cihette içtima 
yirmi gün sonraya taltk edil· 
mlftfr. 

INŞAATIN BAŞLı\MASI 
Şlrlı:ıtin kat'I lı:ararı elde 

mevcut sermaye ile derhal ba
mamıann inşaatına başlaınak 
lee de, asri kaplıcaların henüz 
plln vı projeleri tanzim edil
medltlnden hey'etl umumlyecc 
verilecek karar Dzerlne inşaata 
başlanılmak için plan ve pro
jeler mlltebassısları vasıtası ile 
tanzim ettirilecek ve muteakl· 
iten inşaata başlanacaktır. 

MEVCUT SERMA YE 
- Mevcut sermaye kafi mi~ 
·- Tablt hayır. Fakat eveıa 

mevcut sermaye ile işe beflan
mak llzımdır ki, tespit ettirilen 
llıtlyaçlara göre noksan kala· 
cak sermayenin tezyldlne ka
rar verilsin. 

Binaenaleyh yukarda izah 
ettiğim vecihle mevcut sermaye 
ile bldayeten hamamların lnfa· 
sına başlanacaktır. 

BURSAVA SEVVAH CELBi 
MalOmdur ki, bir çok mas

raf ve fedakilrlık ile seyahat 
eden her lert her yerde. lstlra. 
batını ı~ter. Bu da muntaı:am 
ve her türlll lhtfyacatı lı:lfil 
otellerin vücudu il• mUmkOn
dllr. 

Esasen asri kaplıcaların ve 
otellerin vücude getlrilmul sırı 
bu hususla alakadardır. 

-~-••-+-- -
lkrıcal !peri --

Rusya1a i~racat 
- ·-

Ar~os ~ir~eli ~e l~AOO 
tilo ~eriJi almak istemiyor ..... _. 
Rusyıya mal gönderıuege 1alip hiç bir 

1ıcir yoL. 
•• 

Rusyaya Türk tacirleri tara
fından gönderilen son parti de
rilerin yarısı geri çevrilmesi 
ıızerlne alilkadarlar dün de ııu
kOmet nndinde tc~ebbUsatta 
bulunmuşlardır. 

Buradaki Ru• ticaret rnü
messllligi, bu meseleyi hallet
meğe salAhlyettar olmadıgı için 
keyfiyeti hUkOmetlne arzetmiştir. 

Oijter taraftan tacirlerin bir 
kısmı, mukavele mucibince Ar
kos şirketinin alması lazımgelen 

35,000 ı kilo deri için de müş
kllat çıkarıldıg-ını dlln hUkOmete 
bildlrmişlerdir. 

Tlc et odası, Rusların lhtas 
ettikleri ı.llylenen mllşkUIAttan 
mlltevelllt vaziyete hükOmetin 
vaz'lyet ettiğini nazan itibara 
alarak yeni bir tesebbllste bu· 
ıunmadığı IOzumsuz görmek. 
tedir. 

Bu vaziyet üzerine zarara 
ugrayan tacirler' Rusların, mu
kavele ahkAmına riayet etmele
rinin teminini istemektedir. 

Ticaret odasının, Rusyaya 
ihracı mukarrer son partiye da
hli emtiayı alakadarlar arasında 
taksim ve tevzi için vukubuiıın 
davetleri neticesiz halmıf ve tek 
bir talip bile çıkmamıfhr. 

Bu elbet, iktisat vekaletine 
bir raporla izah edilmiştir. 

Rusyaya gönderilen malların 
bir kısmının geri gelmesi üzeri
ne tekrar mal sev ketmek za
rarlı görlllmektedlr. 

Vaziyeti ;akından ögrenmif 
olan Rus sefiri M. Suriçln Mos· 
kuvaseyahatl, bu itibarla ehem
miyetli addedilmekte ve kendi 
alnlıı teşebbüsatı neticesinde 
ticari muahedenfn tamamen tat
biki temin olunaca~ı Unılt edil· 
"'ektedir. 

MICLIYE'I' 

Muallimlerinin 
llcretleri nasıl 

verilecek? 
• 

kabul tarihi , 1 tı 1 <l'l<I 
Orta derecedeki mekteplerin !ll'ke

rlik derslerini veron muallimlere •ıa 
gıdı yazılı olduğu gibi ücret verilir 

Bir mcktoptc uç ~ııııf ... ,. şub·ı 
ye kadar tcdri<at vapanlar avdı on 
bef lira., 

Bir mektepte beş ,,nıf \eya şu 
beye kadar ıedri-ı vepanlar ayda 
virmi lira, 

titr mektepte vedi .ınıf ıoyı şc 

beye kadar tedrı•&t yaı»nlara ayda 
virmi beı llrd, 

Bir mektepte un ve dıha fu7.ltt 
>ınıf ve ıa şubeye kadar tedri-•t 
vapanlara ·aydı otur be~ lirı. 

:\bdde 2 Yüksek mekterlerde 
askeri tedrisat yapınları ııdı kırk 
Ura ücret \erilir. 

Madde .i - Bu ücretler münha 
sırın tedrisat ve kamp 7.ftmınların·fı 

'e de\'am ettiklerı müddetler için 
l'erilir. 

'.'<!adde .ı l:lırinci ,.e ikinci 
maddelerinde yazılı ücretler. mektep · 
!erin merbut olduktan \'el-ıllederin 
1929 n13H senı: .. ı hütçe!crinin mı15 
Vt lİCret rıı..;ı~larındtı \"iki olacak 
eyyamı hali~t: tıtsllrruf1arınds.n "erilir. 

\l;ıtf<le ~ f 9i8 ;<rıc<i teşrini 

evvelinden itih1.reıı tcdri .. attı bulun · 
muş olın muıllitnlere m~~buk me'a. 
ilerine mukabil hirincı ı e ikinci mad
delerde vazılan nı-pedere ~ore bir 
ı.lcfıya. rn•h~tb olarak ikr!ml\ ~ veriliı. 

Hu lkrımiYeler 19.!tJ hütçe!'iııin 

4 LincU. maddede ~iı~tcrilen ta-.arru· 
fıtındarı mıh:ıoup olunur. 

\lıddc tı liu kınun hükm" 
l 9t<l m•lr senc•i nihaı cıine k&dır 
mer'idir. 

\h,lde -: liıı k;nun ne,ri 
tarihinden nıuıederdir. 

.Hadde 8 - llu kaııuııun ılık~· 
mını icraya Adliye; :Vhliyc. ;\lurit. 
Nafi:ı \'e iktı:,ıt ,·ekillcn memurdur. 

T~rbıgef bedeniye llampı 
/(i/go.~ta arılıyor 

Bu sene Çap•ıl•ki hoden terbi 
yesi kur~unu bitirt'l.!ck ulan n1uaılım 

J\cv ve 1 fıntmlırııı m:ılıJn1atını tı.:v..;i 

ve' ameli ;ıhıda ukıiye için .\lurii 
vekileti torafınd•rı bir kamp açılı~ık
tır. l\u k.nıp ı l'eınım.,da IGill» 
ci\ acındı l.i.U~:1t ,.~ hir av <ll"\ :tın 

edecektir. 
1'ıunp, lıe<lcn terhivt:'i kur:--u 

mudürü :-;izımcddin llifat bey tır:ı 

fından iıluc edilecektir. Kampa, kur
sun eski mc;1,nunlıtrı da i~tirak ı.-t.le 

lıileceklerdir 

Necip bey şerefine 
Hukuklalebeslnln ziyafet 

Dün talebe birliği hinasındı 
Hukuk talebe>i cemiyetinin rtl'ı !ah· 
tisi ol~n Ne~ip \li he'c cemi) et 
tarafını;ın bir ç:ty ıi' ttfeti 'crilmiştir. 

Zi~·afer ~·o" :-:amirni oimu~ 'c 
.\ecip ,\li ile' talchc ile uıuıı 

uzi.ldı,;a gürü~mt' "tur 

Adliyede 

Karikatür davası 
c:en1 g-azetesi ni n 

n1cselesi bitti 
Cem mizah mecmuası aley

hine açılan hllkOmetln manevi 
şahsiyetini tahkir ve müstehcen 
neşriyat davaları dUn UçUncll 
defa olmak Uzre g;örülmUş ve 
hitam bulmuştur. 

Gazetenin silhllıl Cemil Bey 
müstehcen ne~riyat maddesinden 
beraat ve diğer bir karikatür
den dolayı da mahkumiyet ka
rarı almıştır. 

Temyiz beraetı tasdik ve mahku
miyet kararını bazı clhotlerden 
nakzetmiş olduğundan muha
kemesi yeniden yapılmıştır. 

DOnkil celsede Müddei umu
mi Kamil bey Cemil beyin ade
mi mesullyetlne karar verilme
sini istemiştir. Maznun vekili de 
müdafaada bulunmut mahkeme 
icabını tcemrnoı etti ve Cemil 
Beyin ademi mesullyetlne müt
tefikan karar verdi. 

Ta11ass11r daı•aı.ı giirillecek 
Bir tanassur isnadından do

layı bir gazete aleyhine tıp ta
lebesinden Pakize izzet Hanım 
tarafından açılmış olan davanın 
rOyetlne Üçüncü cezada devam 

cedlleektlr. 
·-·-·...,__ 

Kibrit ve çaknıak 
l\ihrit inhi,ar nıııdı rll Tahir 

ke,kcp heı dul' .-\n Hntdan ı:t:I 
mi~tır 

Tahir 1\cı k~p h~ı- çakınıık vı: 

kibrit inhisarlKrının birle~tirilme>i 
dolayısılc hazırlanan tMlimHt•ıa 

meyi de g:ctimıi,tir. 

BU GÜNE BUGÜN .. 
Mübaşirin ayaz görmeyen se 

si korido;:da çınladı: 
- Hasnanıml .. Şakir efen .• 

diiii ! .. Ve akabinde birbiri ar
dısıra içeri girdiler. Hasene ha 
nun: Mübalağa ile zaif, müba
lağa ile çaçaron bir kadın. 

Şakir bey. inadına durgun, i
nadına asık suratlı, inadına siş

man ve iri yarı bir adam. 
- Ne dersiniz Hanım? 
- Ne diyeceğim efendim, bu 

güne bugün karısıyım. 
-İ~·i ama sizi bos:ıdığını söy 

itiyor. 
- Aman allahm1, bunu ken

di ağzile söylüyor, ha! . 
- Tabii keneli ağzile söflü

yor. 
--Şakir efendi !Hanımın ne de 

diğini duydunuz. «Beni boşa
madı, karısıyım.>> diyor. 

- Karım değildir efendim, 
hakim huzurunda tatlik ettim, 
kütüğe geçti, nasıl olur? 

-Bak hanım, hakim huzu
nında boşadm1 eliyor. 

- Bende bos.amadı demiyo
rum ki ... 

- Ya ne diyorsun? 
- Boşadı ama, sonradan tek 

rar aldı, diyorum. 
- İkinci nikahınızı kim kıy

mıştı? 

- Hasan efendi, mahallemi
zin imamı. Kendisi de burada. 

Hasan efendi geldi. Camcı 
mahallesinde, deruni Mehmet 1 
efendi sokağında bila numara-ı 
da ikam<:t ettiğini söyledikten 
sonra dedi ki : 

- Efendim, ben bu hanımı 
da tanırım, efendiyi ele. İkinci 
nikahlarını ııühut huzurunda 
ben kıydun. 

Şahidin bu su götürmez ifa
desi karsısında zevc, hakikaten 
afalladı. ·Kadının is~ sevincin
den ağzı kulaklarına varıyordu: 

- Gördünüz mü hakim efen 
di, dedi, ben size demedim mi? 
Hak yerini bulur elbette. Bu gü 
ne bugün karısıyım. 

Mahkeme icabını miizakere 
ederek Hasene hanımın Sakir e 
fendinin nikahlı karısı olduğu
na karar verdi. 

Vilayette 

iskan işleri ---.......... 
Dün müfettişler 

toplandı --- ~ DUn VllAyette Vafi Muavini 
fazlı Beyin riyasetinde iskan 
işlerine memur mOlkiye mUfet
tışleri toplanırıı~lsrdır. 

Bu lçtinıd :ı lskıln ve temlik 
işleri görü~!ılmtlştür. Temlik iş
lerinin bu ay nlha}etinde bit
mesi lazım ise de daha yüzlerce 
tekemmül etmemiş do~ya mev
cuttur. Bu itibar ile temlik işleri 
için milddct bu ay sonuna ka
dar degil, bitinceye kadar tem
dit olunacaktır. 

H. MEH"ET BEY 
iskan umu:n müdiirü Hacı 

Mehmet bey,ş.ıhrimize g-efmiştir. 
Buradan lzmire gidecektir. 

MAHAi.LE MÜHÜRLERi 
Himayei etfal cemiyeti ma

halleler ihtiyar hey'etlerl mil -
hOrlerlnl ucuz bir fiatla yapa
cağını mahallelere bildirmiştir. 

ZiYARETLER 
Mübadele komisyonunda baş 

murahbasımız Tevfik KAmll Bey, 
dün Vali vekili Muhiddin Beyi 
ziyaret etmiştir. ............. -

MÜNHAL MEMURLUKLAR 
Defterdarlıkta IO tebllg me

murluğu mOnbaldir. Musabaka 
ile memur alınacaktır .. . ··--

Tediye günleri 
Mallye vezne mildirlyetince 

yapılan tamime göre 15 Hazi
randan itibaren vezne tediye 
gllnlerl haftada Uç gUn, pazar, 
salı ve perşembe olmak Ozere 
tespit edilmiştir. iki bin liradan 
!azla tedlyat ~alı günlerl olacak 
mezkOr gUnde de parıt almak 

için evrakın muamelesini mutlak 
pazar akfamına kadar hazırla
yıp vezneye tevdi etmek IAzım
dır. 

Hii.~nü B.-ıjıma11a gitti 

l'etrol ı e ~eker inhisar mıi

dtiru ıtu.ıııı Bey tedavi için Hur 
>aya ~itmi~tir. 

Emanette 

.Banyolar 
Takımlı hanıamlar 
15, takımsız/ar 10 
kuruş ücrete tabi .. 

------
Şehremaneti deniı hamamları 
hakkında hazırladığı şartnamc
mu:iblnce hamamları müteah
hitlere vermeğe başlamıştır. 

Tarabya, BOyOkdere, Filorya 
Bebek, Beşiktaş, Kumkapı, Ka
lamış ve Moda deniz hamamları 
ikmal edilmiştir, Olger!eri de 
yapılmakta.dır. Sortname mııcl
blnce bu hsma'mıarııı umumi 
yerleri takımlı olursa f 5 takım
sız olursa to kurul' alacaktır. 

Husust y c r 1 erin fiatlarını 
hamam sahipleri tayınde ser
be<tlirler. Şeralıl sılıhiyelerl tam 
olacııktır. neniz hamamı yapı

lan yerlerde biri erkeklere di
ğeri kadınlara malı.us olmak 
llzere ikişer hamam yapılması 

mecburidir. Erkeklere mah8us 
olan kısma isteyen kadınlar 

glrebltecektlr. 

Be11tlerl11 tnmiri 
Bentlerde yapılacak olan 

tamirat hakkında tetkik•tta bu
lunmak Uzre Emanet hey'etl 
fenniye mUdOrU Ziya bey dün 
bentlere gitml~tlr. 

Cerrah paşa paııiyonıı 
Cerrah paşa pavl)·onunun 

ikmali için daha 77 bin firaJa 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu tah
sisat tefrik edilmiş, çini ve saire 
gibi lcabeden bazı malzeme de 
Avrupaya sipari~· olunmuştur. 

Edirne kapı tramı•ayı 
inşaatı hitam bulan Fatih 

Edirnekapı tramvay hattının 
önOmUzdekl cumartesi gUnU kü
şat resmi yapılacaktır. 

Dllnıcflerl toplamaya 
111('11111 /' lı l' !/ (' t 

Dilenclierln toplannııbına de
vam edilmekte olup bu ise 2 
polis, 2 zabıtııl belediye m:·;,,uru 
ve 1 kom&erden mıır"ekkep bir 
hey'et tayin olunmuştur. Topa
nanlar Oaıt!t\çezeye gönderil
mekte taşralı olanlftr nıemleket
lerinc sevk'llunmaktadır. 

Eveikl glln köprü Uzerinde 
8 ya~ında bir dilenci !uz kaldı
rılmış ve yapılan tetkikat neti
cesinde bu ~ocuğun bir saat 
zarfında 31 kuruş ltl para ka
zandıjt'ı tespit edilmiştir. 

Y11goslavyada Tiirk 
enıliiki 

Ankara, t6 (A. A.) Dahi 
llye velılletinden tebliğ' edll
mlttir: 

\ Ull,"Osla\ \ adakı 'l"urı..: trııtıkı mc•." 
cJe~ı hakkında Hc-1µ,T:td eh;ilip,inıizdcn 
alınan t:ıhrir;tt \ t' tel~r~tln1n1L·lcrdı: 
denilirı ıı-k i · 

,.Ul{HS!:ı\ V;l hüki.ıllll..'tİ 1.;ıpt \C 

tc' 1.i etli len ar:11.i11in he\ eti uınuıni 
~e~i h;ıkkın<l;t mcll.;Ü~l·n:yı \.. ... ,. .. ııih·ı 

rile kahul ctmi~tir 

( ıe•ek hır l \c 'c )!;r c~;e 7. raat 
nazırı mc:-:\:lcnin hir :ın C\ \t•I h:ılli 
tar'tftarıl1ırhar· 1 larici \ r .~1.ırıntn '1tra' 
ttn ... n:attın e,·<lı:li t mctc1t.1p hu hıı 
~tt:'ta mi.ııckc,.,.t·t iptiJ.ar olıı ı:ıc1kur. 

~chidcrdekı cml:lk u.ı:~rine nıe\J.ll 
h:ı.ci r. ft:k o:ıınıı ıı-:rtır. \ııc:ık <;clıı:-!erL!c 
hilci1. altındJ hulun:tn (·ınl:ikin h:tl'l.İ· 
nin l"t:kki \ c ~Jtılr11a .. 1 için c.;h;ıhının 

'-''·elct· \ 'ugo ... 1~''"" ~ıdli\'l' n:.11.:trt·tinc 
ınüra·..:::at l'\ \·rnc·'cri \l' n11:ıkur ııı.:Ztt· 

retten k.:ırJr :ıİınalan u.;ııl itriha;.ı,: 
olunmu:. ıdi. go\ il· il\ l:trl'll :-tirlır11.:t.' 
mede k.ılan k;ınır i~tih..;~fi n1uamele 
..;inden teh:unız re, k:al:ltlt· ?.ar:ır ıll)f-

~ 

mck(c idi. 

El>ili~imiz t.ralmıl:ın ,·aki mute 
addi~ tc__..;chhü .. J_rin netice.;;1 ol~trak 

hundi.ln sonr:ı m('zldlr nnr.aınelrnin 

cml:\kin bıılundıı~u m•haldekı meıııu 

rini aidcsin1..:c \·apılnıa .. ı ve en1Llk 
s:.ıf':iplerinin htı -luretle n11ilklerinc 
tt':-.ı:thiip eylen1elen hu .. u .. und~ı teha 
mlla hir kolavlık olmak üzre al:l"a 
<laı mtmurlaril tcblı.~i ke\ fı-.cr 
edildigi hariCİ)c nazarcti t11rafın~lan 
elı·iliP;imizc hi!dırilmi;ıir. 

llinaberin Yuıı;o~lavrnda ~t·hirlerde 
cnıl:lki olanlar hu em!Akc t<«hup için 
ya doArudan doii;ruı a ve, a Hkıller 
marifetiyle mülklcrmin hulundııkl:ır• 
~ehirlerdeki mcmurın aide-ıne mu 
racıat edeccklerdır 

Matbuat kongresi 
Tllrk matbuat cemiyeti kon· 

gre riyasetinden: 
Bugün saat on Uçta akdi 

mukarrer olan koarre Pertem
be günll saat on ilçe tehir edil· 
ınlşllr. Aı:aat11 tetrlfl .. •I. 

3 

Ekonomi 

Kesif ziraat 
A\1rupa kesif ziraata 

doğru gidiyor 
ı 926 ekllen bujtday takası 28,0 milyon hektar 
I027 
1928 

• • 28,5 • • 
" • 28,5 • • 

Halbuki alınan: 
1926 da 327 milyon kental 
1927 • 34-t • • 
1928 - 375 • 
demek hektar başına randman: 
1926 da 11,7 1927 de 12,1 1921! de 13,2 
Bunlar, Avrupa kıt'asına alt son burday statistfklerl rakam 

!arıdır. Tetkik ile şu hUkmU vermeye temayül edebiliriz. Avrapa 
kıt'asında ziraat, dagnıktan kesile dojtru gidiyor. 

Bu çok elı~ 'Tliyetıi ziraat iktisadi mes'elesi kısaca föyle lı:ah 
edilebilir. Fena <l praktaa eyi toprajta değil, eyi topraktan tına 

toprağa ıtldildiglne ıtöre Avrupanın iyi toprakları ekllml~tlr. Fena 
topraga çok masrana geçmekdense, iyi toprağı kesif ( lnteaslf ) 
çalı~mak çok daha iktisadidir. 

işte, dar ve mahdut Avrupanın ziraat politikasının mubaritk 
fikri 

Bu llklrden, Avrupıa ziraat kredisinin bu&"llnkil şekli, Avnıpa 
ziraat iş te,killtının buglinkO şekli, Avrupa zirai lstlhllk melı:a
nlzmasının bugünkü şekli doğuyor. 

ı\ vrupanın, birbirine yakın şehirlerin k1t'ası olmaeı; köylerden 
ibaret bir kıt'a olmaması d•, l<rslf ziraat ilkrlnin ikinci elden 'bir 
neticesi olarak kaydolunabıllr. 

N. 

* • * 
(;üı 'ÜN İKl'ISı\DT H 1\l{EK'1~1'LER1 
'f Gümrüklerin leltlfl -

(:tirnruk ıını11111 rniıdiırü lh .. ın Hifat 
Pcı. 1-..tanhul ~hn~ruk ı.;f~ri.ıi c..~'r!~ 

ettn~:..ıcdir. 

\lur•1:ıift:\ hın Ru .. , a h tıtlut l(lıın· 

ri'ıkleriııi Lehi~ etnlL'k uter · ı,ı.raU-=· 

rıiz r.ıri~ile \apa..:,1*"1 .. e\ ';thıt •çı, 

f..,ı rtiS ~:tmhotu l13tırlan ını":-nr. li .... ;ın 
Bt\ lim:ınd.ı '-uınnık l':'~t:riııi ll't~ıı.. 

u;in ra.h"'i' edilen ~~1) nurnıntlt 1110 

türü:ı h'Jzuk o1duJ;n te,.pit· cdilınr.:"'i 

üzerine hunu ınııfıtıcı tahklh: ı;r ır· 

ınü~ttır. 

• iktisat meclisi azası- Ali 
lkti~.ıt mecli-.inı· f,ranhuldan i~rirak 
eden mütr·ha~_..ı .. Ltr <llln "''dtt rt!nt-: 
1e-rdiı. 

'fıl\. 11\llller gidiyor- De,lct 
httnk, .. ı tı::~i--ı içın tctkıl3.tta bulunan 
:\1. .\l ull<r i'<·~«mhe ~unu .\lmoıııa
~ ı ~ü.lctt:ktir. 

'fGl!mrUk tarifesi 
rı.ık ı~uifı;~inin tc~··inic\ cJ 
tatbiLı iı,;in Llzını Jricıı 

ya\.1lını~tır. 

'tni Ki.tın· 
iptıd:t .. tııJa 
•:mrlı~br 

H,ı \:tzh·rı d~ı.1,1..:ılt.· te~h.ıl!tı 

hlüte/errik H. 
Antika aranıyor - _ ...... _ 

Çcınherli ta!;i haiı-iyatı 
gen İ!-51 i yecek 

<;emhcrlita~ kaitlc>i ttr~fıııda
ki hafriyatta iki merdi\ enle hir 
dö~,ıııc meydana \ıkarılnıı~tı. füı 

dü~cm.:nin rn~ın cı clcc kaldc,i 
etrafında mcınıt bir lı:ıılı\:ı .ıic 

oklt:~u ıahnıııı ctiilıııd.tedır. 

Ç'enıberlira,ııı dıger <:ihl'til'rinde 

dL lıafriy:ıt• dcrnm rdileL·tk 'c 
r;ıbıı :ı,;ırııı mahiyeti n zaııı:ııı 

daha iyi aııla~ılac:ıktır. 

ıllefıhıihiit müze.\/ a(·ılacah 
:\l • lıtc!ir <iL v ırlcrc ' c sçnl'icrc 

ait r•ll.p muzc erde lııılt.naıı ınL'' 
kı\J..:ır a,-rıl:ılak 'e avrı lıir mıı 
zctk te~hir ul ınacah.tı. \lcskuk.ı.t 
nııızL·-i hazırlıki:ı; t de' :ıın ctmch. 
r.dir. l\ıı ihz:ıri mc<ai ynk•nda 

bitecektir. 

Papaıun ınüınessill 
l';ı p:ı n m ın" ıııc,,i 1i \ 1 un<cn )'or 

Re ıt:l pl.'ri't.·ınhc g-lin;i tlnınn.~ a 
ııide.:c k tir 

inhisar mcmıırlarına 
ikramiye ı•erilec·k mi? 
llun ak,am refih.lcrimizdt•ıı 

biri nw<k!rat in~barı idnre<inin 

menıı.;rlHrıııa hircr buı;ıık nıa•~ 

nıshecindc htr ik•amiı enin lııı 

hafta iı;inde nrilccci!;inf vaznıı~tır. 
\lu<liri unıunıi %ekı1i hL'I. 

her sc'le ikrnnıiyc ı erildiQ:lni 
fRk:ıt hu <ene iıl'nUZ lıc'li olnıa
dı.ı!1rı sı )\ leıni~tir 

Slı•rfsineh mii«~dele.~t 
tfaydarpaşayla Pendik ara

sında ve adalards devam eden ı 

sini ainek mucadelesl en faal 
bir devreye girmiştir. 

SUrfeler çatlamaga ba~ladı
tından faaliyet tevsi edilecektir. 
Bugünlerde umumi bir tefti' 
yapılacak vo arazisi dahilindeki 
çukurlardaki sürfelerl imha et
memlf olanlar tecziye edllecek
lordtr. 

te\·,..te lüzum gorültnemi~tir 

'f Veni bir şirket - Aıl•ııı 
th:~ttil.. ~irketı unvınile bir m'lvo·1 
~erın.:&) ~li h:r ~ırk et tc~lili için hu· 
kılrnctc mür1t:<Ult e-tH1mı~tir. 

'f Koyun gelmet~ başladı
"'1 ırı ~unlerde f...o) un mu' areJıo ırt.· 
ını-:- 'L" fiarlc • dü~ınt".~e h:s~lını ~ttr 

• Tlrye~te sergisi için -
Tır~e-wdc ıçıl:ıco!, hcı nelnıllel ser 
gide te~hir edilecek 'l'urk ntahsulıtın 

rüsum ve cn<1,,.:trihı:n i:ttisna.;ı t3k,1rn.ir 
ctc ı.~; ticaret oda ... ını hıl<lirihnı~tır 

'f Buğday ve mısır C•\'.Cil· 
lrr·lc diişıne~e b;ı~lı1 an huıı,Jay ı o 
mı:-;ır ·ha.derinde dün bir tc\ clknf 
ha~laınıştır l 1mu miyetlt huhuh:.t 
üzedn<lı~ i"ler dur~und!.1r. 

'f Şeker inhisarı kadrobu 
1 )ün ~c"er 'l' pecrol inhi .. aı Jı.ıdfı>. u 
tehli;:. n1anm12~tur <lort memur açıL.t, 
k1.ln11':'lır. 

'f Peynir komisyonu 'l'rak-
~ a P~'ı:ircili~inin inkı~:lfı icin ıeşrk· 
k,uı edl'n koıni~) on hugitn top1·• 

nıt."'<t"cır. 

M. TroÇklye dair 
Troçkiniıı lıı!(iltercyt· ı:itııı~k 

uzcrt: te~ehhll,atta hulundu u 

yazılmı~tı. 

\ alı \ekili \ lulıiddın bey. hu 
htt>tı,t:ı nıalc)nıHtı olııı~dıgmı s ~y
Jcmi~tir. 

Senetsiz tasarruflar half
kında izahnanıe 

Tapu ve kadastro mUdlrlyetf 
senetsiz hazırlayarak tahkikatın 
ne suretle yapılacağı her bakfl 
bir tasarruf hakkında sued.: 
raptı esnasında ne suretle mu· 
amele yapılacağı hakkında bll· 
tlln teferruatı tespit suretlfı 

tapu memurlarının vazifelerini 
teshil etmiştir . Talimatname 
vllilyete gönderilmek Uztrıdir. 

Uiilhaııe mii.~amerelerl 
\azın ı.:dmi~ olnıa.<ı nuınasebetqr 
1 S ıı;undc bir ( ,jıllıane hastanc-..inde 
verilmesi murnt olan tılıhl mtı.a 

mcrcil'rc niha \'et 'erilmi~cir. 

1'erkos suları nlç/11 ke.<ıildl 
Üç fUn ev<!I lstanbul cihe

tinde terkos sularının altı "aat 
inkıtaa uğramHı kanalizasyon 
şirketi tarafından yapılan ın,a
at esna,.ında ve lstanbul clhe· 
tinin bir kısım mahallatını ta~
diye eden 300 m m ilk bir u 
borusunun isıtnat temelinin tah . 
rip edilmiş olmasından ve bu
nun vaktO zamanında şirkete 

alelılsul ihpar edilmemiş bu
lunmasından neş'et eylediği an• 
laşılmı~tır. 

liopenlıag kongre.\/ 

Bu :ıyın '2~ inde Kupcııh· "l ı 

toplanacak nlHıı hn c'•ııilel " 
pi•t11lu içkikr l.oııı.:re,irl' r. 
kirııt ınhi,ar idarc'i de ıştır·~ 

e<leL·~ktir 
lnhL-ar iılıı e ını 

mııfettı~lcr<k aı 1 

tem ·! edece tı . 

koıııı;rui · 
Cemıl Bey 

Tayyare <·emlyeli rP/ı:i 

Tav~a c L'cınhcti mtıdı•i 
um_ ııbi Rize neb u u Fuat hey 

.\nkaradsn ıehrınııze r;elıııi~tir. 

Yakında \Hupaya ı:idet<·ktır 
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~SP.J l'\lllESl 'MILLIYET.m 
f, lla ıra~ 19jlı 

BUGt~K HAVA 
Oun en fa7.la hararcı 27 en 

a ıo dı. Bugün rüzglr mıite· 

havvll t ecckıir Hava açıknr. 

FELEK 
NE ALDIN?! 

MiLLiYETiN EGLENCELERI SADIK ZADE BlRADER- ı 
LER VAPURLARI 

KARA DENiZ 
MUNTAZAM VE LÜS)J 

POST ASI 

Sakarya 

vapuru t • 
17 Haılranpazar eSJ 

günü akşamı Sll'ktıeı rıhtı

mından hareketle ( Zongnl -
dak, İnebolu, Sirıop,Sam~urı, 

İki arkadaş görüşürken tanı- Ordu, Kireson, Trabzon, 
dıklardan bir hasis geçti. Tam BugllnkO yeni bilmecemiz Dllnkü bllmecemlzla Sıırmene ve Rize iskelelerıne 
o sırada karşımdaki arkadaşım h il 
bir nükte bulmus onu anlatmış- Soldan eaga: a edllmlf fekli azimet ''0 avdet edecektir. 
tr, hoşuma gittiği için sordum: J Rev rerip yazılan fey (9J 1 ııt!.n~:r~!'! (~~at;a TafsilAt için Sirkecide Mes. 

- Senin mi? 3 lllq·emi~(S)ıebabı meşhnrdur(S) 8- Taze (3) adet hanı altında aceııtalı-

KEFELIZADE HAMDİ 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postası 
Büyük Liman 

Salı vapuru 
181 lazıran 

günü akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle Zonguldak, lnebolu, 
Gerze. ..msun, Ordu, Gires<in, 

Trahzon, • iırmene ve Rize f~kc

leJ~rinc azimet ve Mep2vrl, Gu. 
rek, Vakfıkebir, Fat.a, l nye 
iskelelerine o~rayarak avdet ede
cektir. Yük ve yolcu için Sir
kecide yeni handa 1 numrolu 
ııcenteslne müracaat. Telefon: 
lstanbul ll 1 O!I 

- Evet yalnız ilhamr N. Bey .5- Parç< (4) bir renk (4) Noksan (5) 1 ğına mııracaat . Telefon: 8 1 
den aldım tabii farkında değil! 7- Harp llabı(4)Rakıyle yenen(4) S- Muallim (4) nota (2) fstanmbııl 2134 e rı· '~ • ı· ft 
dedi. İşte o bey de söylediğim 8 Rumuz (4) ö- ~~ın sapı(.~) ••••••••••••1 d fi O 

~- Kala (3) L..lııiıımiı.-ıl.il.ı ... _ı .. 
hasis zattı. Sözün ya mz, sonu- 9- :enlik(9J 9 Coşkunluk (9, Bartln liiks ve sıiraı postası Merkez Acentas~ Galatı köprü 
nu işittiği için hemen dnrdu ve a•11111111111111111111uu11111111111~ ~111111111111111111111111111111111111. bışında. Beyoğlu 2;ı62 Şube 
sordu: ::"""""""A'""'"N"""'A"""'o"'o""'"L"""u""""""""'"' ===.- -=·=-- Elektrikle mücehhc-. muntazam acente!l: .'\llahmudiye Hanı ıluıda 

- Benden bir şey aldınsa :: kamaraları ve güvene yolcularına Isıanbul 2740 
ver, allah aşkına n uziplik et- §~ •• mah.·u. n~uhafnznh Aydın 
me ! :: :: nrnhAlkrı hoıt. l J l 3 1 k g Ô f 

1 a 1 P 0 $ 1 a il 
-llhim aldnn, kardeşim, il-~~ SiGORTA ŞiRKETİ ES ,~,'hapazu_.,rruıın Pazartesi (Mersin) vapuru 18 Haziran 

h.:m ! Onu bile verdigine tees- :: :: ·ıııı ı 7 de Sirhcı rıhtımından 
süf ederek çekildi gitti. Bir ha- :: Türkiye lt Bankası tarafından teşkil edilmiştir. :: saat 18 de Sirkeciden hareketle hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
sis arkadaşınız varsa ondan il- :: Yanıtın _ Hayat _ fiakUye _ Kaza _ Otomobil _ meı'ufiye- EE ( Ere~li, Zonguldak • Bartın, Kii~ükku) u, Edremit Burha-
ham alarak öç alınız! Çok tatlı :: Ei: A m:ı<ra, Kuruca Şii(', Cide) iskc· niye, ~ yvalıp;a l(ıdecek ve 
Oluyor ı. -.·:. maliye Sigortalarını kabul eder. ••• •• • . , d k 

le'crinc azıınct \ e anıet e ec.: tir. 'ö ·· kil · k 1 !erle bir MÜSAVAT AMA! :_._. Adres: 4 Uncu Vakıf han lstanbul :.:. cı nuşıe mez r ıs e e · 
r FHzln ıafailaı kin ~:minönü ı·k •ı ı " 11 cakt r Ağa oğlu Ahmet Bf, nin kızı :: Telefon: Jıtanbul 531 Telgraf: mtiyaz :; • ı te ,, tuno u.,a u,..raya ı · 

S . . .. .,,1111111111111111111111111111111111"" ~111ıı1111111111111111111111111111111. Rıhıım han 'l numaraya müracaat Gelibolu için _rnlnız yolcu 
ureyya H.mın ımzasını gar- ı1111111111111111111111111111uu1111" ~111111111111111111111111111111111111 j Telefon: 

2684 

~Ei;f;.~~~~:;f.;~ l~~,D~l.!~öl~~~ ~~~~~~!~,~!~!9.~!~~~!~, Ja•Y_E_L_K_E_N_c·i~.. alı;~r~z~·~k ~
1

k~;;ız. postası 
enale h b aHrnnız a fı ıdir; . ı~a bir ~enelik bir umum muayvcnat ,.e li>ıclerindc muharrer digcr ihti 1 \'AP UR LA R I (Ankara) vapuru 20 Haziran 

Y ll anım e en nın ım ı · · , ı · D ·ır ld · 1 pcr~emhe akşamı Galata nhtı-
za~mı «Ağaoğlu» ~·erine «Ag" a yk·a~t 'ı'eı td\·&Lımı umbıımıycı .-aırc erDı. ve, arku uınu?~n k arelı'kmbe~- la" deaı·z lul• YI ••r'ıl ııo•la•ı 
k "l' d h'h • ·ezıyes e ıger ~ua at \"C cz1,ııcı ı ç me tep ennın eza ı ır ı• • " ~ o o mından hareketle Zonguldak 
. ız~» şe •. ınkehtas 1 etmesıne senelik her nevi mahrukat vc ihıiyacarı saireler! Haziranın 19 uncu VATAN lnebolu Sinop Stmsun Cnye 
ıntızar etme akkımızdrr. . 

o DEC1LDİR? Çarşanba l\Unıi 'aat 15 ıe. ~h~c olmak uzerc. kaı,ıalı zarf uslllilc Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
D .. C - 1 -ı d b' d miınakasaya kunulmu~tur. 1 alıp olanlar her bırl !çın a) rı ayrı mev- VAPUR u Rize Hopaya ıridecek ve dö-

un aga oa un a ır ost- r ı · ·· b b ı ı k .. h "' 
la g·· .... k t;· b'l cut ~atmame ve ı tc erme gore u apın malt mııt ıı mıı uzere er 19 Ç b nüşte Pazar ı~kelesile Rize 
f , ".rudşurkien 

1
1r ':tomo ı .. geç- gün öyleden sonra mülga Harhiye pin:mnda vaki koml,yon kira- Hv.irarı arşam a 

;: ıc;ıDn e m 0 dugunu gonne- verine muracaat etmeleri ve komi yonca temınııı akçe,i alınamaya· Sürmene Trabzon Polathane 
ım. ostum sordu: cajtına binaen ttminatların behemmehal bir ~iin enci nıuha><:be gunü ak~amı Sirkeci rıhumın- Görele (;ireson Ordu Fat~a 
-. Apdullah Cevdet beye ben hcznesine yatırılması ve alınacak makbuzu teklifnamelerle birlikte dan hareketle doğru (Zongul- Samsun ·ınop .lneboluya u(tra-

zettım, omu idi? ihale için tayin edilen mliddetten bir saat evci komi,yonumuza dak, lnçbolu, Samsun, Ordu, yacaktır. 
- Görmedim? mııracaaı ve' tevdi etmeleri il~ olunur. Cir~n, Trabzon, ~urme \e 
- Yalnrz. her halde o değil- Rize ) ye gideceklir. l1llİl - Mersin siir'al poı~sı 

dir, yanlış görmüşüm? l'afsllAt için Sirkecide yelken ( CUMllL'RIY~:T ) vapuru 
-Neden? 

ALTINCI Bu .. vu· K ci hanında kAin acenıasına mü- 18 Hazlrnn alı 12 de Galata - O otomobile binmez! 
FELEK Tel. lstanbul 15 15 rıhtımından kalkarak çar~anba 

T A 'YARE P 
1 YAN GD~ u ;aba hı lzınire -varacıık 't' o Ergene hun ı NAiı\\ VAPURLAR! günün ak~amı lzmirdcn kalkarak 

Gu"zı"de edı·bı·n İ SİN Antalya,.A,laiye,ı\lcrsinel(idecek 
6 • k 'd J J T d d ZM R • :rtIER 1 po>tası Ta~ııcu, Ana mor, A!aiye, Anıal· ·· "d • incı eşı e emmuz a ır , 

guzı e eserı ADANA \·:ıparu 27 "' tznıire u~rayarak v:eıecekrir. 
Gfiz' e edip Vakup Kadri Büyük ikramiye: Hazırnn 

acyın ıı e ııeket1n muıarekede • PERŞEMBE e;ünü akşamı ıadanja pos1ası 
geçirdiği esaret seneleri esoa- 200 000 } • d (.\larmara) vapuru Sah, Cuma 
sında ne~retmi~ oldu"'u heye- ' ıra Ir 'irkcci rihıımı~d~n hareketle ) P Ç 

Y ' " (Kocaeli vapuru azar, ar -
canlı ) azılan toplayarak OO 40 OOO 30 000 90 OOO J" ()() ( Çanakkale, lzmir, Kulluk, 
Erı:-enekun namı altıoda ve bir Agnca .50,0 ' ' • • .,, ~anba 9 da idare rıhtımından 

O 000 1• / k ik i / 100 000 L k"'' Bodrum, Rados, Fethiye, .~n-klıap halinde bP.stırmlştır. Vakup ı , ıra ı ram ye er ı•e , • mu aıB hareketlc Mudanya Ye Gemliıte 

Kadri .s,eyin 920 22 zerfında Bu keşı·dede cem'an. 33 ()()() talya. Alı\iye ve :\!er ine us- l!İtlip l!;Ckc~ktir 
ne rettığ bu yazılann zcvku • , rayacaktır. Fazla taf:ih\t için 
heyecanı hiç untulmamı•tır. - h · · ı· b 

Onun için güzide edibin bu numara kazanacakttf Galatada Site Franscz hanında t azıran pazartcsı ra zon 
rUzeı kitabı acı bir devrin tar!- 12 numarada acenteli,,ne mü- birinci postası yapılmayacakur. 
hi olarak ve dalma heyecanla racaat Tel. Hcvo"lu 104 l 1 ı ı 
olrnnacaktır. •••••mııC:"c:•mE:ıllii Banka muamt atı ve usu li 

Okurlarımıza bu yeni kitap- ınuzaafove vakıf "40~ lira 

! ~.ı:di~:de~~;i;ı'mt:ı''S!~iı!rk~·: Devlet ~emir yolları ve limanları umumi idares İH~Hn: ~1Jtbak \'('sofra için nıııa~ı a;l! alacak bir memura 
••mu da sevinçle haber verelim M . ğ ihtiyaı,: vardır. Talip olanların 
k. Q ld ·'ibf 922 d bU Uk idaremize !uz~ınıı nlaıı '"10 1,000, "'ı bin r ın milden ktlıl'll· argarınya l ı g z e c.. n en Y ya~ı yirınid~n aşaj!;ı, otuz beş· 
Tllrk zafer.ne kadar fntlfar et- nınun mlinakasası i' temnıU/. 1929 p:ı1. r ;;iinıi •aat 1 tı da \nka· 
mlş kıymetli yazılan da yakın- rada umumi idare bin:ısınıia ıcra edik~cktir. \lünakasaya i~tirak l\IA RGA RİN ıcreyağı ~erini ten ) ukarı olmayacaktır. Bu 
da böyle kitap halinde çıkacak- cdeceklcrin teklif mckmplannı ,.e tcrr. natı mtl\ akkatlennı mezkur tuıan sıhhı vt ~eralti cami olanlar haziran 
tır. tarihte saat (15,30) a kadar umumi id.ırt ,_·azı i. !eri müdtirlu"iınc lıe<leııci l\IARGARİN nihayetine kndar bir kıt'a fo-

ı " hlr gıdadır. 
Istanbul kinci Ticaret mah- vermeltri lazımdır. 'ralipkr munaka><ı ~armamclcrinl (250) kuru~ ;ıhhlye Hk.Uctiyle .'ehremanetince toğra! ve vc>aiki hamilen mu· 

ll!-!!!!!1----... ---~~ I Şehremaneti ilAnatı 1 Ecnebi men1leketJere 
Elektirik fiatları giden tüccar ..-e 

Şehrmanetinden: ikinci üç aylık sevyahlara 
devreye mahsus olmak üzere Ban~ô ·Kommerçiyale 
) ani Nisan, :\Javıs ve Haziran 1 J 
ayları zarfında elektirik şirketinin ta yana 
abonelerine furuht edeceği elek· l-;erıııayesi 700.000,00o 

(Jhti\,'al akfe ı: tirik kilovat fiaunın ı 7,25 kuruş 
· · d 540.000,<XY> .iret) 
uzcrın en te>pit edildiği ahalll TravP-llers (Sevyahiıı 
muhtcremeye !!An olunur, -;ekleri) satar 

* * * Liri, fr:ınk, İngiliz liı ' 
,ehrı·mauctındcn: BilAhare h veya clolan frank olara~ 

tanbula iade edilmek ıızre taş· ~atılan im çekler . aycsııdc 
raya göndcrikn çuvalların aynı ııereye Hitsenir. pammzı ke 
şehirden ve lızaml üç ay zarfında mali eııuıiyı:ıtle ta~ıı· vo lı• 
iad edilmek ve bidaycten du· ezamaıı ı~tPı,cııiz dıiıı\';UıtJI 
hull)e mudiriycıine müracaatla her taı afınrla, ,eJ•ırıle. ,1 ıet1· 
ve,ika alınmak şartilc hini iade· ı·ıdı>, vapııı-laı·~l:ı lı ııleı ı\' 
de rc,Jmdcn ı•tısna edileceği • 
ve bu ~arılardan her hand hiri- bu çekleri P-ll kıwıik fı'ılij! 
nin noksanlığı halinde tarifesi için nakit nıak~ıoııırl;ı k 1 :ı· 
mııcibince re~ım alınacağı iJAn vlıkla i'limal l'ıldıiliı.·iıııZ. 
olunur. l'ravellers çekleı ı lıakı~ 

* * * Şehremanetinden : Emanet 
matbaasında mevcut bulunan ve 
bir ~ene zarfında teraküm ede
cek olan kağıt kırpıntılan ~aUI· 
mak için açık müzayedeye kon
mıı~tur. Taliplerin şartnameyi 

giirınek için her gün ve müza. 
vedeye girmek için de Hıalc günü 
olan , Temmuz <ı2n Paınrt~I 

ıı;tinıı le' uım mudıirliıjı;(inc gel
meleri. 

* •• 
Şehrcmanetinden: itfaiye için 

liızumu olan 40 çift rakorla ~O 
lAstik nçık mıınaka. aya konmuş· 
tur. Taliplerin numunesini ve 
şartnameyi görmek için her gün 
ve münakasaya girmek için de 
ihale günıi olan 8 temmuz 929 
pazartesi gunU levazım müdür
lüğüne gel mel eri. 

Erkek vücudunu 
cilzelle,tlren 
Roussel 
Kemeri 

-' BedenlniD ta.-
celıtr. 0--ıt 
bir mas&S tulrlle 
z:ıülınr. Husuif 
l&Jytkl 'fe aıkosu· 
ını••lwlldydlp· 
J<l mukavim ol· 
man haKblyll ar
n olundugu b· 
dar uayabllmell 
1&ycılndı her iki 
tarafıtcmamendo
IJıılıur. Sizi gcnçl<f'lnr. Vllcudıın•H 

)'Um""'1t •<" ııJcl&flW. 
Blıut tc,rlflnizde veya sipulf vtr
diginlzdc karnınızın kutru· belinizin 

lıtil11nı wııı-ro ll• blldlılnlı. 

Yeglne s.atlt mahallh 
Parlstekl 

~ 
lıtanbul fubeıi : Bey~luıııla 

Tünel mevkiinde , H' it 
1·1ıd 6 Uradan ıtibuen. 

Kendi keendin ıraş olmak zevk· 
lidir. Fakat ter ve ıaze kalmak 

için meşhur iskambilll 
PoK.ER TRAŞ BIÇAÖI 

ahibindeıı başka kiın,oııdıı! 
kulnaamayacağı lıir ~ekıl ~ 

tertip ve ihtas eılilıni~tiı. ' 

.ooYÇE ORYtN r BANK 1 Tesis tarihi; 1 Q06 
Mücssisleri; Dresdner Banlı. 

1 A, Şafhnzen er Bank, J'rtl"' 
asyonal Bank For Ooyçf~~ı 

idare merkez~ Berlin 
~ubeleri; lsıanbul, lzmır, 

Hambur~ 
Calata kısmı telefon numrOSU: 

Beyoğlu; 247, 248, 984. 98~· 
lstanbul l<ısmı telefon nuınr" 
O; l~tanbul; 2842, 2843. 

Deposn, lstanbulda tiifİI" 
ııümrüğü, telefon numrosu, 

lsıanbul 3227. 
Bilumum hanka muııııel•~ 

'ıcJ' uno ve hususi k•'8lar 
8racur. 

A. Ntimune hastınesi ser ıaliJ' 
betlnden; ı' 

Hastaneye mukıazi ( l 63) ~.ı 111 
eczayı tıbbiye ve (50) parça RO~~~ 
malzemesi ile ( 800) metre p•~ 
(l 500) metre Amerikan bezi, ~ 
arşın~ sarınlık Amerikan bez~ ( ~ 
mtıre pijımalık kumaş, (2500o) • ~ 
tülbent, ( 120) çift terlik (200) 'ffe. 
tire çorap, ( J 20) adet havlu. (~l 
peçete, (30) adet çinko küve~ (. t/J 
adet bardak, (150) adet ıilrabı, (l(i"' 
madeni kaşık, (250) adet çlnkO ıı· 
ba tası, (2~) adet çini yeıne~ J 

ba~ 11 Hazlrap 929 lariltind~ı· 
Temmuz 929 Pazınesl gününe 1~ 
dıır 20 gün müddetle ayn ayt' :ı,ı. 
münakasaı a konulmuştur. TalıP n" 
!arın şeraitini öğrenmek " .. nii~~~ 
!erini görmek üzere her gun ~ 
sonra Hastane 1. l\11. ve ınu'. ııı"' 
ğine ve ihalesi için de 1 1 en' ı" 
929 Pazartesi günü saat ( 2) de fil~ 
minatlıriyle birlikte komisıon• 
racutları ilin olunur. / 

Jst, altıncı hukuk mahl<~ 
den: Nazire hanım tarafından !"'' 
Mustafa Paşada Hobyar ma~tl 
de tulumba ıokağında 26 nu ıJı ı 
hanede mukim Abdullah efe~<'!' 
leyhine ikame oluna boşama . ııe" 
zımnında müddeiyenin istid••:,~ r 
yi tebliğ müddei aleyh Abdıl\,ıı r 
yi tebliğ müddei aleyh Apdııl ,ıl'~ 
fendi ye gönderilmiş isede m.•~ ~ 
heyeti ihtiyariyesi ve mübaŞ1~ı~ 
fından verilen meşrubatta ı_k .;' ~ 
hının meçhuliyeti bildirilm•Ş ; ı1 kemesinden: mukahilirıdc An karada malzeme dair' inı.!en. 1 laydarga~ada 1 !aydar ıahlil olunarak nel1<eti anlaşılmış hasebe müduri"etinc nııirac.ı-

M .. fl. A p f d' 11 ı ! 1· ı ·ı· 1 · ' ile uaş olmalıdır Taklitlerinden u ıs vram enso e en ı pp~a ma.,aza>ınt an trt arı~ N 1 ır er ve imaline müsaade edilmi ıir. atl.arı. 
elti ( celp hukuk" usul muhakern_ fl"pı 

• tı' d la ki 1 ~ •akınınız. l O adeıli aımış kuruş-
zımme n t; a ca 1 o up usu- p 1 11 1 1 .. ~ ";ıJ "~- "n nn :1\-'L' DGARtNsofra ve muıh~k 
len kayt ettirmiş bulunan esha- os a e nra evazıın IDUuUı U U ı; tU\ yağı sızı m•ğl'u, ı.tanbul mahkemei asliye birinci ı~;iı1.L;~~~~ 1~r~~~ar~:'buıc1a bı matlubun tespiti düyun için !f va~lard•n kurtarır. Bir tecnibe hukuk dairesinden: 7- Şubat-929 ta- AK llEK:\l.O \"~~ ,~:RIKI 
tayin kılman 22 Haziran 929 1 - miihayaa olunacak 80 bin atkı lıcş nevi por>dcn fincan kafidir. fler yerde ARSLAN mar- rihinde mahkemece iflasına karar •ııııılıiıiiilllİİıiiıiıiiıiiiiiımiııiiıııiıiiiiliiiiıı .. 
Cumartesi günü saat 14 te mah kapalı zarf usulilc münakasaya kunulmu~ıur, ka..<ına dikkat ediniz. 
kemenin iflas odasında bilcüın- \1 - 18 Al(ustos 26 tarihinde mLinaknsası icra kılınacağından TÜRK MARGARiN 

k .>· 1 k ı ki f l · · d' yaj!;ları Limiut şirketi le vesaik ve müstenidat ile bir- taliplerin ~armam<" alma için ,im .. ı( en, · apa ı ıc · i name crını tev ı Imnlıul, Taksim Ayazpasa 
likte hazır bulunmaları ilan olu için d.: mczkQr tarihe mü•adif Pazar ı:ünü saat 14te btanbulda yeni Telefon; He.,ogıu 222:1 
ııur. stancdc miıba ·a.ıı komisyonuna muracaatlan 

verilen Galatada Voyvoda hanında kayt ve kabul edilmi§ olan alacakla
mukim alektirik alat ve edevatı taci rın 23·Hziran929 tarihine müsadif 
ri Alckııandır Varington efendi tara Pazar günü saat ondörtte birinci hu 
fmdan teklif edilecek kongordato- kuk mahkemesi iflas odasında hazır 
nıın müzakeresi için defteri düyuna bulunmaları ilan olunur. 

nununun 141 inci madde•• p~ 
kunta ilanen tebligat icrasın~j '/ 
verilmiş ve yevmü tahki1<31 1,ıt~ 
Jul 1929 tarihine müsadif 1'3' ,,ıl 
günü saat ondörde talik J<ıl•~~# 
makta yevmü mezkürda m•\~ 
ha.ır bulunması lüzumu teb An 
kamına kaim olmak 1.ıre •

1 

nur. 

-dedL ıar nedir~ i§te onu takdim eı.fe::-- tekrarctmeye lüzum-yol<-:-tki sana karşı derin birmerhamet bil kullanamazsın. ~"ı· 
Dedi ama, tuhaf, gene gözle- rim Cicim Ali! İster kabul et, se.nedenberi biliyorum ki bu, duymaktayım. Kozmetik· kaş- Ben gittiğim için at _Y<, 

rimin içine bakarak içini çekti. ister etme. Kabul edip etmiye- böyfedir. Başkalarını sevdiğin larma baktıkça sanırım ki göz nna dadandın ve beP ~ııı 11şl 
Acaba. . Cicim Ali! Söyle, ceğini beklemeye vaktim yok, gibi beni de seviyorsun, beni bebeklerimi bir çift akrep otalı- için hayvanları metetU11;eı ~ 

acaba kıska. . . . sus! Alt tara- yemeğe iniyorum. sevdiğin gibi başkalarını da se- yor. ki koskoca ata «ne gıı J!ll• 
AKA GÜNDÜZ fını söylemiyeceğim. Belki Hay- MEKTUP veceksin. Bu bir suç değildir. Sürmeli kirpiklerinin arkasın rak!» dediğini unutmad ııı.ııı 1 

- Paşa kadm ne demek? ı hallesindeki tahta eve gittik. ret beye karşı haksızlık etmiş Çapkın kızdan Cevat beye: Gençliğin yürümek mecburiye- dan hakan gözlerinin pınarcık- Tenis turnuvalarında_ ı.ıi' 
Ş Y ' k 1 d U 'syO .:1' - ey. anı .. Akraba olma Zeynebi kaldırdı . Soba yanı- olurum. Bir çok şiirden sözler ve fel- tinde olduğu yoldur. arın a g ya birer küçük dina- !arımdan çıkmıyaıı vı 11ıı, 11 

dan, akraba gibi olmak. Biz ak yordu. Zeynep çaylan pişırdi, Dağıldığımız vakit, kafamın sefeden fikirlerle dolu bir mek- Ne benim, ne hiç bir kızın, mo var d~ bakışlarına sun'i bir zün var: Terli kızlan t~i' i~ 
raba değiliz, fakat bir akrabalık- gevrekleri kırdık ve saza başla- içinde bir şey vardı: Sazını se- tup. . . bu hususta senden hesap sonna mahmurluk vermek için durma Hergün aklına gel_~ıı rııııll 
ta s' .ıe (Yenge) diyorum. Paşa drk. sime uyduran vecitli ve temiz Onlar ne senin hislerin, ne ğa hakkı yoktur. Henden evci dan işliyor. resi söylersin. 'lir guı~ ıer' 91 
bu demektir. Köy delikanlısı vecde gelmiş- köy çocuğu. . • kendi fikirlerin. Onun için bu kimi seversen sev. Senden Ha- Ruj sürülmüş dudaklarından rim, dedin. Muh~rrır 

- Fakat ben evli değilim. ti, Ben Bozlaklara, deyişlere, Cicim Ali! toplama avansları bir tarafa bı- rem ağası sadakati beklemek a- çıkan resler o kadar zaif ki pa- dum. . oııııtP 
1 - Zarar yok. Ben de evli de- türkülere başladıkça delikanlı Şehir kızlan köy çocuklarına rakalıın da kendi duygularımız, kıllı bir kızın harcı değildir. ravana arkasından dinleyen, bir - Arasıra bir 1101 ,ş ı.ı~ 

ğilim. çıldınndığına şa yor ve bu şaş ve §Chir çocukları köy kızlarına kendi düşüncelerimizle karşı Denaizliğin bu kadarını hem- veremli kızın tazallümlü sesini mek için bizim matbaa} p.ıı~ 
Yerlerimize dönerken masa- kınlığını saffetle ıtiraf ediyordu. yaklaştıkları vakit daha başka karşıya kalalım, velev çırçıplak cinslerime reva göreıncm. isidiyorum zanneder. Dediler. Bir l:ıaşka g•ııı 

0 mıza davet ettim. Arkadaşlarla Ankara kalesinin sivri ucu bir inkılap olacaktır. olsa da dostum. Sevgiden dcğan izdivaçlar o Ellerin o kadar yumuşak ki dan mühim bır ko111ıs}' ft~ 
tanıştırdım. Ne kadar saftı. Hay morardı. Arkasında bir de sin- Bir gün, evlenmek denilen Daha samimi ve daha hayat- kadar enderdir ki biLim gibi ta· her sıkışımda icime korku gelir, çin döndüğünu soylediıı'r 
ret bey çok sevdi. Hikmet Şev- cabi kor peyda oldu. Sabah o- kombinezona girmeyi aklıma tan değil mi bu? lisizlerin o nedretten pay alma- parmaklarını cıtırdak kırma- rada sordum, bur .. ya Y9 
ki dedi ki: luyordu. getirecek olursam, mutlaka bir Beş buçuk sahifelik mektu- lan mümkün olmaz, yıın diye. fa bile gel'lıemişsiP- .;et ~ 

- Delikanlı! Sazını şimdi a- Bir aralık Hayret beye sor- köy delikanlısı ile evleneceğim. bun hulasası !iu: Sana lakayt olmadığıma ge- Futbol maçına yeni kıravatı- Bir gün borsada epe 
labılır misin? dum: İşlenecek ne güzel mevzu ı Sen beni seviyorsun, ben aa- lince. Bunu gUzel keşfetmişsin. nı göstermek için gidersin. ku geçirdi~ini anlatı ıırfl" 

- On dakkayn kadar. - Köy çocuğunu nasıl bul- Bu çocukta da her tarafının na lakayt değilim. O halde nı- Sahidir, ben sana lakayt deği- Kayık yarıslanna bej vesto- senin Büyükada~ak 0};~rt ':ı 
- Anlaşıldı, madem ki sabah dunuz? bir parçası eksik. şanlanalım. !im. Fakat bu vaziyetim bir gö- nunu sormak için gelirsin. dar Madam Lartı e fJôrİ e . 

layacagız. Buradan alay malay Hayret bey delikanlının om- Bir çok (Çapkın kız) dan bir Bebek ruhlu d0tıtum, hadi şu nü! işile de münasebeti y~. Teyzenin sözüne bakılırsa ço dar Madam Larttk til< il 
Aka'ya giden zuna vurarak: çok (Tam) delikanlı yetişebilir. üç nokta üzerinde biraz laf ata- Doğru ve son defa konuşalım, cukluğunda bisiklete bile bin- ni bizzat Madaın • J,..<ı~ı 

Yirmi ıiakka so•ırtı Da~ ına K end lndar mükemmel. İhtiramatı faik;un mı diyor- Jun. Sen beni ııe"irorsun, bunu ben seni tanıdığım ıı;ündenberi. memi in. Şimd; elbette otomo edt•t 

iZ 
Yazan 



\! SİMDESTADYOJ\1~ ARK1\SINDA 
- ı ycdır r i tedrisat devresi temmuz iptidasında ba~lıyacakur. 

t• l ı ı :ırct ı;dini;ı, , .e proı'.!:ramını isteyiniz. Tel: B. O. 2.'i08 

İlan 
Sirkcci-Edirnekapı arasında. 37 numaralı yeni bir hattın 21 1 laziran 

'arihindcn llibaren. zirde muharrer seyril sefer torifcsi dairesinde, iş

'Ye kü~aı cdilccc~i muhterem halkın nazarı ımlAına i!An olunur, 
'1ıııvav hattı Trenler arasında Jlk trenin ha· Son trenin 

1 ~ fasıl•: dakika reket saati hareket saati 

6 12 • 
6 13 

12 
17 
17 

detti .. 

'liauma.nn 
.. 

6,24 
5,50 

23,44 
23,10 

En sağlan1 
( Cern1anya) bisik

let n1akinesi 

••• 
Bu makineleri. 

görmeden ma
kine almayınız , ı ıaklı lt'SI 

ıı 

1
'ktiJo mektebi; Maarif ,- eı.Aletinin ruhsatını hai7. olup ikinci devre 
~1•bc kaydcdilmego ba lanmıştır. Galata, Btiyük Tunel ! lanı altında 

•ro, Nııumann mıtl,azası . 

~~~m!Sııııt:::;ı;1'1111mlısı:ıı:lllm!El:!ma:J .. mı::m:;• ... 

'ıDE HAllMSIZLIKL~RI 
"t(LER ~ GAZLE~I 

~\şKi tl LJl(ş i Lİ K ve YANf"AIAl\lttDA 
( sooo-OASTRI N) . 

~ahzarıPEK r~·ô/RL/Dlfl 
ı.> ı Yaz mevsımı münaaibetiyle aalo· 

l _) ........ . . .. -... v • ebekte numuz yalınız pazar gunlerı oglege 

ır~ıı~ sg hıf hgne i kadar açik _o~u~ öğleden sonra kap~-u l ulll Un • 1ı 1ıuıunacığını muhterem muşterı-
\b • !erimize ilin eylerim. 
lııt~ıtln en mutena yerin- t Perüldr Salonu FİKO 
)' ru bahçesi olan Salp f . . . . 

1ısının moblliyell bir i 1 tanhu! ~kin~ ııcnre~ mah~eme· 
h~hk sinden· Muflıs Keork Rıttcrın unyon 

~t olarak kiralık- s dlp;i intihabı işbu haziranın ondo-
ıııek isteyenlerin biz- kuzuncu cırşamba gıinü saat ondörtte 
ta Bebek mUezzlal icra kılınacağından alAkadar eshabı 

MiLLiYET PAZARTESi 1 7 HAZiRAN, 1929 

Yeni otomobilinizin 
tekerleklerinde kullandı
ğınız lastikler her hangi 

marka olursa olsun 

ihtiyat olarak yt 

FORT 
DUNLOP 

• 

lastiğini bulundurup 
kullanarak tecrübe 
ve neticesini mu -

kayese edini.z. 

F_abrikasının umumi deposu: 

lstanbulda Yeni Postane arkasında 
BAKER Hanındadır. 

Posta kutusu: lstanbul 468 

Nevi :\levkil Rakkamı Ebvıp Ziraı Kıı-meıi Evsaf ve Eşklli 
Atik 

Klgir bir bap Kuru çeşme cıd - 54 
düklcln desinde 

" " ., 
" " 

~4 

• " .. " • 54 

" " " • • 52 
• • " • 52 
• " 

,, • 54 
• " .. ., c t• 54 
• " " " .. 54 

Arsa 
" " .. .. 54 

KAgir hane ile Beşiktaş Sinan paşa 
tahnndald birbop mahallesi Taş iske· 
kAgir dUkkAn le ·okaj!;ı 

lratlı arsa clyevm Orıakli) Divan yo- 127 
komür deposu lu caddesi 
.. " " " " 

128 

Cedit Arşın . T. 
70 38 

71 /( 38 
70/4 35 
68 38 
66 38 
70;'6 88 
70/3 :ıs 
70/5 35 
70i2 1932 

6 44 

IJ8 27.59 

136 1400 

Lir• 
1000 Czerl 

demir 
1000 " 
1000 " 
1000 • 
1000 " 
1000 • 
1000 " 
1000 ,, 
5796 

galvanizli saç ve kepenkleri 
!storlu bir satıhlı 

" " " " 
" " " " 
" " " " 
• • • • 
" " " • 
" " 

,. 
" 

" " • " 
1 .500 Fevkani iki oda bir halA bir balkon 

ve methali ayn olan kAgir bir bap 
hane. ile ıahıındoki bilA milştemllAt 
kepenkleri demir istorlu bir bap 
k:lgir dükk:ln 

27.5()() Bill milştemll~t · ~atlı kömür deposu 

145(J(I 

l\Agir dOkk :ln Galata ı eni cami Fe· J2J 121 21 4000 

lratlı arsa olup dahilinde iki kat 
tan ibaret kAgir iki oda ayricc 
depo mahallerini müştemildlr 
Tahtında hirbap dükkAn ve dükk:l· 
odan çıkılır birinci ı·e ikinci katlar· 
da birer odo ve üzerinde nı;fı k•p•· 

rmeneclıerde 

Tahtında dük· 
kanı müştemil 
k!gir aparıımoıı 

Galata Arap camiHe. 
zarnn sokağı 

5 3 
:> 

lı ve nısfı diğeri açık daraçayı hsvl 

5 :\1. ;) IOI 15000 Bodrumda bir mutbak bir lıcl:l bi-
5 rinci katıa bir methal teş döşemeli 

bir koridor ikininci katta iki oda bir şofı bir helA üçüncü katta üç oda bir sora bir lıalA bir sal.ah kırmızı döşeli 
açık draçadan ibarettir. dükkAnın arkasında aynca bir lıölme dtikUna ait mutbık urdır. 

Abdülhamit efendi zevcesi muteveflve Fatma hanınım uhtei tasarrufındı olup terkesın;n tasfiyesi zımnında 
mevkii müznedeye nz"olunan balAda cins \e kıımu \e eı;a[ı rnire>1 muharrer gaııı menlıılAtın ihale! kaı'iye 
müzayedesinde talip zuhur tımemiş oldı·sur.dsn onbcş gün müddetle müzryedeye vazledılmiş '" emlAJJ mez
ktlreden ya' ız Beşiktaş Sinanpaşa mahalleSi Taşiskelesi soka~ında 6 atik 44 cedit numaralı kAgir hane ile altın· 
dakl kAgir bir bap dükkAn 740 liraya talip zuhur eımlş isede haddı !Ayık görülırediginden •nın da < nb<ş gün 
müddetle temdiden mevkii müzayedeye konulmuş olmakla talip olanlsrın \C fazla malılmat almak isteyenlerin 
ballda m_uharrer emlAkin hizalannda muharrer kıymeti muhımrrenelerinin yüzde onu nisbetinde pey akçasını 
müsıashiben yevm ihale olan 7 temmuz 929 tarihine müsadif pazar günü saat onbeşıe Beşıktaş ikinci sulh 
hukuk mahkemesine müracaatlan ilAn olunur. , 

1 EMVALi M ET R U K E i LA NA Tı I 
Semti Mıhallesl Sokagı !\o ·evi hazineye ait nısıf hissenin 

kıymetımuhammenesl 
atik cedit yıldız namile Lira 

Beyoğlu kAtip :\lusta!a caddei kebir 83-1-3-5 1-3-~·91 mmıf sinem• 25000 sekiz taksitte 
çelebi küçük parmak kapı 9.1 9~ 38000 mefsuh bedeli mukarrl 

'\lüşıemilaıı; KAgir ve iki katıan ibaret olup caddeye nazir olan kısmında iki odası vardır 11 locayı uzıın 
genq mübeyyen sinema salonunu ve aynca ınıireyi havidir ve iki hald<ı Yordır. 

Balada evsafı muharrer sinemanın nısıf hissesinln38000 lira mefsuh bedeU mukarrer lle6/7 /99.9 ıerlhlne müfldtf 
cumartesi günü saat 1 ~ de pazarlık suretile icrayı müzayedesi mukarcerdir. Taliplerin teminat makbuzu veya 
muteber banka mektuplarlle emvali metruke satış komsiyonuna müracaat eylemeleri. 

* * * 
Semti malıallesi Sokağı 'o Nevi tamamının kıymeti mulıammen i 

tahtında iki dükklnı lira 
Beyoğlu Süruri Mehmet efendi Emin cami 3-5 milştemil apartman 20000 sekiz taksitte 

l\lüştemilatt bodurum katile 7 kattır bOdurum htında kapıcı odasile 8 adet kömürlük vardır. Birinci ve 
6 ncı daireleri üçer oda birer sandık odası birer mutfak ,.e birer hal! 2, 3, 4, ve 5 ncl daireleri 6 şer oda 
birer mutlak birer hal:l ve birer banyo ve elektrik ve terkos suyu tesisat ve tertibatı yardır, aydınlığıda vardır. 

Baltda evsafı muharrer apartmanın bedeli sek.iz taksitte ödenmek üzre 20000 lira bedeli muhammen ile ve 
kapalı zarf usulile ~ 7/929 tarihine mümlif Salı günü saat l.'i de icraıı müzayedesi mukarrerdir taliplerin 
bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu nisbeıinde 1500 lira teminat akçelerile veya muteber banka mektuplarile 
-.mvali metruke SATIŞ komisyonuna muracaaı eylemeleri. 

lsıanbul ikinci ticaret mahkeme· 
sinden: Dördüncü Vakıf hanı uhnn

dakl sıhhat ceza deposunda senet 
hallye haziranının 22 ve 23üncü günU 
aaat onda bllmUzayede ecza vesaire 

lstaııbul icra dairesinden; Bir borç· 
dan dolayi Galatada yüksek kaldınm· 
da lüleci Hendekte langozl hanuıda 
4 numarada mahcuz ve satılması mu· 
kırrer hane eıyası 20i6/929perşembe 

müza ede 

Beyo~lu orman muamelat me· 
murluğundanı 

Beşikısşta mazbut 73 çeki yaş 
mqe odununun beher çekisi 22;; 
lfuruş bedeli muhammen lle müzı· 
edede olu tali ri · 1 o 

EllEt~l~R 
Blral ELBiSE PiBHlliSI 

Galata Karaköy Poğaçacı fınm 
lttl~allndeki mahalleblcinin 

üstünde 

Hanım efendilere : 
Pardesüler (kaşa) 

her renkte son moda 

14 ! liradan itibaren 
2 

Pardesüler (crench-coat) 

bej ve llcivert renklerde 

2 2 ~ liradan itibaren 

Muşambalar (ıpekll) 

her 131 liradan 
renkte 2 itibaren 

Beyefendilere : 
Meşhur Manderberg markalı 

(ıren th · coat) tan bej ve IAcivert 

Pardesüler 

24 1 
- liradan itlharcn 
2 

Spor kostün1leri 

16 ~ liradan itibaren 

lngiliz k t ·· l 
biçiminde os um er 

14 ~ liradan itibaren 

çocuk için lngiliz biçimi ve spor 

kostümlerip.~~.r~~~ar 

6 ~ liradan itibaren 

Pantalonlar (kışı) 

her 6 1 llradan 
renkte 2 itibaren 

Caketler 

Blö rua ve gri 

12 ~ liradan itibaren 

Caketler 
siyah, lılciverı ve gri alp.kadın 

6 ~ liradan itibaren 

ısoıarlaına ~oslüoıler 
3 O liradan itibaren 

taksitle de n1uamele 
yapılır. 

AD,ER 
YAZI MAKİNALARI 

1 
1 Haziran hulQI etti 

Her muamele mecburi olarak 
yeni harflerle yazılmalıdır. 

ADLER 
YAZI MAKİNASI 

Vvrupada 1898 senesinde ilk 
imal edllen bir yazı makinaııdır. 
Şimdiye kadar bütUn dünyada 

380.000 ADLER MAKINASI 
satılmıştır. Anadoluya 2684 mı· 

kinı gonder•'. mişt r 

ADLER 
Maklnasının hususıyatl 

harflerin müvazi vuruşudur. 

Bu fabrikamızın ihtirası olmak 
itibarile başkaları tarafındsn tak· 
Ilı edilemez. Bu ssyede fazla 

kopya çıkarmak mümkündür. 

ADLER MAKıNASI 
EK DAYA~lKLidır 

ADLER MAKlNASI 
EN EYİ BiR 1\-IA

KINADIR 

Anadolu için tali Acentalar 
aramaktayız. 

Bir Alman miltehıssısı tdareal 
altında Istınbulda her(ilnı maki· 
na tamiri için bir tamlrhsne kü· 

şat etı!ğlmizl tebşir ~ylerlz. 

Adler makinalarının 
baş acentası 

RİŞAR VOLF 
Gılatada Voyvoda hanı 7/ IO 

Galata posta kutusu 447 

I:= = TlYATRO ~ 
VE SiNEMALAR ......_.... ............... 

Süreyya opretı 
Bu akşam Kadikliy ! Jale tivatrosunda 

saat 9,30 da 

:\luhlis . ebahadd n beyin en son 

«: eri Mon bey opret 
Orke-ıre \l. Kopoçclli 

İNSAN ÖLDÜRMEK HAKKINA 
MALİ'K Mi? 

Son zıımanlarda bir çok ml!naka~ata sebebiyet vernıi~ olan lıu 
meselt: her türlü iztirabattan ari rahat lıir hayat geçirmek istiyen 

insanlar için ~yanı ehemmiyctrlr. Ahkamı diniye insana be~erl 
olsun hayvanı ve ya nehatl obun her hangi ziruh mevcudatın 
hayatına dokunulmamasını emreder. 

Halbuki ınsan daima gerek hayatını gerekse malım imha etmek 

istlyen bir takım hapanatın hücllmlarına maruz olmaktadır. En 

çok vefiyata sebep olan hastalıkların ekserisi ve bllhasea yaz mev· 

siminde müthiş tahribat ika eden emraz hep haşarat vasıtaslyle 
sirayet eder. Bir Amerikan fenni mecmuasında okuduğumuza göre 

ha~aratın beşeriyete ika ettikleri fenalıkları nazarı itibara alan mem

leketin en büyük rüe~an ruhaniyesl bu be~eriyet dü~manlarına 
biaman bir mücadele açmak: ahkamı diniyeyc mugayır olmadıi(ını 
ilan etmi~kr ve bu hususta en mües.~ir çare olmak üzere Flitoksu 

tavsiye eylemişlerdir. Zira flitoks hem öldür(ır hem de güzel bir 
rayıha neşrtder. 

Evkaf müdürlüğünden: 
l\IlKDARI CiNSi 

KlLO 
500 Sadeyağ 

2000 pirinç 

Fıkara imerctlcrine liizumu olan ba!Ada muharrer iki kalcrt 
erzak aleni münakasaya vsz edilerek Temmuzun omıçüncli Cumar

tesi günü saat onbeşte ihalesi icra edileceğinden talip olanların 
~craiti anlamak üzere hergün lernzım idaresine ihale günüde idare 
t·ncumPnine müracaatları. 

Posta ve telgraf levazım ve mebani mü
dürlüğünden : 

ı - Ankara telsiz istasyonları için • 12,ooon kilo makine Vf! 

yatak yağı son bedel haddi !Ayık görüldüğü takdirde 2 Temmuzda 

ihalesi icra olunmak üzere alen! surette münakasaya vazolunmuştur. 

2 - Talipler bu baptaki şartnameyi görmek ve okumak için 

her gün ve münakasaya iştirak için de tarihi mezkurda saat on 

dörtte Iatanbulda yeni postahanede levazım, mebıinl müdüri ·etinde 



BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Dahlllye yekfll Şilkrll Kaya boy teltlf ıoyahatına çıkarlarken DOn Hukuk talebeıl cemiyeti fahri relılert Necip Ali Cağalotlu bırıncı ilk mektepten bu sene mezun olan 
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Bir mendll nakhnmek için tabii 
-== Bir çanta almaztnnız. = 
1000 kllogramhk bir yUkU nakl için de 

-== 3 tonluk bir kamyon almayımz. = 
1000 Klg. neti hamulellk C. 4. 

811r.,... ke111ıoneuert va .. 11 •O•r· 
lıldalll nakllj... .. eden dU11J8nın 

en tdarell araba~orıdır. 

Her IOrlU lhtlyacattnızı temin edecek 
' ="'uhtelH ••kllde karoeerl mevcuttur.= 

) 

Nakliye vesaitlnlzl, 
lhtlv"\-:ınıza göre 
- iu .. . ı ap edln!z-= 

Türkiye Sitroen umum acentesi : SARICA ZADE ŞAK 1 R 
Beyoğlu İstiklal caddesi Anadolu Han N~ 199 =Telefon B. O 1194 

·.· ............ ••·•······· ............................................. . • • •••• ·~· ••••••• ·.·~ •••••• ••• •••••••• ı ~-· • . c+ ...................... ·~ ... ·~·.. • . .... ' -. . . ' ... . . . . . ' . . -· .... ,_ .•. . ... ~""' .,_.,. ...... . 
• Turk ocakları Merkez Heyetinin büY.ük eşya piyangosu 
30 HAZ 1 RANDA ÇEK 1 LE C·E K T J R 

1 • ·-'{~ • 

• dJ.~-~ r ' • -
r .. ~·;~· A~\ı,,\ ..... • ... """f:..-:' •• ' Biletlerinizi almakta istical ediniz. 
Orman ve erazii takfiJe nıü~ürlülün~en : 
Allmduğ:ında Sultan çiftliği civannda mandıra yanındaki vakfa 

üt çafılıkadan kat ve nakli edilmek üzere 220 çeki hatap 29 J lam· 
tiran 929 Cumartesi günü saat on beşe kadar müzayedeye konul
muştur rnlip olanlıınn Jstanbul Evkaf müdlrlyetinde onnan ve arazi 
ıd:ırc'ilne muracaat etmeleri . 

*. * 
Kasımpaşada bıiyük piyale mahallesi cıvırında ve Okmeydanı 

vakıf ara.d~i dahilinde bulunan Havuz başı nam mesire mahalli üç 
..ene muddetfe 6 Temmuz 929 Cmmartesl günü saat on beşe kadar 
niızaycdeye vaz edilmiştir talip olanlann l~taobu\ Evir.af müdüriye
ınde Orman ve ıırazl idaresine müracaat etmeleri . 

• • • 
Ukmcydanı vakıf arazi dahilinde cadde kenannda bulunan ve 

llazml reis.. Arnııvut Ali ve Recep ağalann filzulen işgal ettikleri 
tahminen 25 di\nlim arazinin iıç sene müddetle icarı 3 temmuz 929 çar
'jllmba gunu saat on be,e kadar müzayedeye konulmuştur. Taliple
rin lstanbul Evkaf müdüriyetinde orman ve arazi idaresine mura 
lR't etmeleri. 

• • • 
Kınahadada mevt-ut taş ocaklarından çıkarılmak üıre on bin 

metre mi' dp taş 6 temmuz 929 cumartesi günli saat on bc,e 
el r ıruzayeckye konulmuştur talip olanların 1 tanbul ~:vkaf 

mudiıri yetinde orman ve arazil vakfiye ida~esine moracaat etmeleri. 

~111~ Türkiyada ilk Avrupa seyahatleri~lllJJg 
§ Pake vapurları § 
§ Pake vapm acentası Türkiye muhterem halkını seyahatlere § 
:= alışnrabilmek üzre lstanbul-Parls ve lstanbul-Parls- Londra := 
§ arasında seyahat seferleri açmışnr. Bir familya dahi olsa her § 
:= zaman seyahate çıkabilir. vapur, tren, oto, otel, tercüman, iaşe § 
E bilet ücretlne dahildir. Müddeti seyahat 34 gündür. l''azfa = 
i.,,,,,tililliiılrır,,ııimlırııiıllıi·ııiuliiııiilııiüiiııiillıt1111111.i 

Operatör DOl{TOR 

HALİL SEZAİ İZZET KAMiL 
ASUR MF...MELER1 Y ,nı ve eald belsoğukluğu, em

rızı cildiye ve frengi elektrik ve sair 

fistül ve sıracaları en IOn vesoltl fenniye Ue tedovl eder. 
ameliyatlı ameliyıısız elektrikle Bahçekopı şekerci Hacı Bekir 

1 
tedavi ve bilcümle ameliyatı ıcra I kartısındaki ıpartmando 1·1 /2 dan 
eder, saat 1 · 7 Divanyolo Acı _&_1_/'d....:..J•_ka_dar ______ _ 

.... Hamam N. 20 ~- Adanada kAin bir taktlrhane 

Doktor A. kutiel için rakl takıırı san·auna bihakkın 
. 1 "'·ktu"'• ki vakıf bir efendi aranıyor. 

Elekltnk nwınne.erı}le be soo;" o;"• rat 
darlıRı, prosıaı, ademııktidar, bel gevtdt- Galatada Zülfaris sokaj:tmda 
ıııı; dit ve tirengtyi •ıtr•sıı tedavi eder· Lacivert hanının 1 nümero.suna 
KaialıOyde BOrekd lınııı IUuaıda at. 

Bııvlet Denıirıollan ve Umanları lınuıni Mü~ürlüğüo~en: 1" 
Reisicumhur Hazretleri tarahndaıı. halkın tenezzühü için açık bulundurulmasına mU•acfş bil~ 

mu~ olan Gazi çlfllğlne gldüp gelecek yolculara 14.6.29 tarihinden ltlbaren ve yalnız yaz aıe.-f('l•fO) 
Guma ve tatil günlerine mahsus olmak üzere Ankaradan Gazi ve Ahlmes,ut lstasyonlarıııa ~ 
yüzde elli nlsbetlnde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh kıtarlınnın tahrik ettirileceği alıallyi ıııubte 

ilAn olunur. 

Tenezzüh katarlarının tarifeleri berveçhl atfdfr. 
AZİMET 

Ankara Hareket Saat: 
Gazi .. " 
Ahlmeı'ut Muvasal • 

AVDET 
Ahlmes'uı Hareket Saat: 
Gazi .. ,. 
Ankara Muvasal .. 

l 0,211 
10,36 

MuvasaJAt 

10.46 
10,58 

ı :ı,o? 

15,23 

15,48 

16,-
16,28 
16,40 

.....,Mübadillerin nazarı dikkatine•• 
Evrakını verlptc tlmdlye kadar mal tcfevvUz etmcmı. olanlann halı: 
vı menfaatlerinin temini için her türlil teshlltt göeıerlllr. 

Adreı : lstanbul Emin önU. lzmlr ıolca 20 numarada 
Huaıı T liılln 

17,10 
17,20 

Muvualit 

17,32 

17,44 

20.38 
20,48 

Muvasa!At 

21.-

21,12 --"" 
'ub'tll'"'.w 

ZA Yl SülcymıniY• ;ıp •?. 
aldığım askeri ve ıJ<adll bflkll'd 
Yenisini çıkartacağıındaıl iı' t4 
mamıştır. L&stlkçl IJilS•~J5 1 
mıgazasında müs~ın 


