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.. ~!!.:Et;i..~ . f ınıiliz intilra~ah Buıün (l) Haziran_ ' ' 
't il ayık olduğu kadar ciddi- ,, 1 Gazinin en 

nedir, 
büyük 
niçin? ~e alaka ile bahsedilmedi. 

1ilt edenberi söylediğimiz veç
ı orta Anlı.dolunun bu viran 
Çorak noktasında, bir çok ak
.lığrnaz işlerin üstesinden gel-
. bir neslin şerefi ile müte

. P bir tarzda modem bir şe-
1tıışası bizim için en mühim 
a~t meselelerindendir. 

•1~ zahmet ve meşakkat mu
rnde ahdi ve siyasi Türk 
huriyetini meydana getir-

' 

1 
l 
' ' 

Mesai fırkası 
galip geliyor 
Hükumet fırkası 
mağlup oluyor 

i.~ sonra, bunun medeni ve 
'<(11 taraflanm ihmal etmek, Yavuzun teknesındeki yaralar kapanmak ilz eredlr. Bıı büyük gemımiz 
~refli, bu kıymetli varlığı ~== Haziran nihayetin~ havuzdan çıkacaktır. 

lngiltereden gelen ınaJOmata 
göre intihabat memleketin her 
tarafında yapılmıştu Reyler 
peyderpey tasnii edilmekte ve 
kazanao fırka namizedi meb'us 
ııan edilmektedir. Dlln öğleye 
kadar gelen ve elde edilen 
neticeye göre, me al fırkası 
muhafazakarlara naz ran eplce 
ileridedir. Anadolu alansının 
son bülteninde şu neticeler 
bildirilmekte idi: 

uvustai bir kalıp içinde 
~fazaya çalışmak manasız 
~· reket olurdu. Onun için
ı, cumhuriyet rejimi tees
'ttiği ve bunun merkezi An
dır denildiği günden beri bü 
!ürk inkilapçılarmın kabili 

tİiıeJ, temiz, rahat ve mun
~~ bir şehrin hasreti düştü. 

l\vrupalrlar gibi giyini
' Onlar gibi yiyip içiyoruz, 
~ibi düşünüyor, onlar gibi 
diyonız, onların medeni 

~l ııJarı. dahilinde onların ta
~ dukJan hayat şaraiti altın
~ıyonız, fakat daiına, her 
, ı ile sefil ve perişan bir 
~ dekor içinde ... İtiraf ede-

1 bu dekor içinde ne yap
~e şekil ve kıyafete girsek 
iileıne gülünç ve iptidai gö-

~ 'itten kurtulamayız. 
~dan üç. dört yrl eve! bizi 
~.: ziyarete gelen bir ecne-

~tc muhabiri, hayatına o 
İfti~htiınam, o kadar şefakat 

ar ile nezaret ettiğimiz 
lııc ~eıı1okrasisini şu yanın sa 

. 
1~tihza içinde hülasa et
ıste . . B' b ~ in.ıştır: « ır eyabanda 

'il tl~ınento.ıı 
~habirin bu cümleyi yaz-

"'- - den bugüne kadar şu 
."'lllda epeyce şayanı dikkat 
·r eserleri, meydana gel
~~F-~kat bunlar muayyen 
bıı Uzerine kurulmadıklan 
~lı6İin .Ankaranm manzara

• a~gı bir ecnebi gözüne 
~lı~nı garabeti göstermek-
~n Ulamamıştır. Yeni yapı

iilarda olsun yeni açılan 
•tad ' ~I' de ve meydanlarda ol-
tt a, bizdeki medeni has-

' ilYni istirabı çekmekte-

~ bun . . di ki od un ıçın r , m em 
· i h f~Yda, rahat ve güzelli
:ııı1~ ~ız olduğundan emin 
lı,..l>l&Uınuz müstakbel An
ı:'lş ilnının nihayet tespit 

li~lınası bize memlekete 
~n ~~diselerin en mühim

bırı gibi görünmüştür. 
)ı ! ~ı~~~ KADRİ 
~1 •1~A T MECLİSİ 
~~ 1 llıeclis bugün 
ı.ıı 4"&da toplanıyor 

I~ -''U ifsat meclisi bugün 
~ ııya İktisat vekili Şakir 
•''ltıı~ll&elfnde toplanacaktır. 
'~ ~ 11 Şehrimizden Vehbi, 
~~t~' Nejdet ve Basmacı 

~qlı, Beyler iştirak ede-

ıı....''ıı ."ll~ı~ 811t meclisinde "mem-
~'h tediye muvazenesi 

80lacakttr. 
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"•tı.ı, 
ıa Vazı11 

Yavuzun tamiri bitti 
•••••••• 

Geminin bütün yaraları 
kapanmıştır 

Yavuzun eylül sonunda 
Marmarada tecrübeleri 

icra edilecek 
Elektrik tesisatı en son terakkiyata 

göre yapılmaktadır 
ıtnhara, 31 (Milliyet)- Gillciihten gelen son malu

mata gilre tamiratı ikmal edilmek llzere olan (Yavuz) 
Haziran nihayetinde havuzdan denize indirilecehtlr. 

Geminin teknesinde mevcut beş yaradan sancak tarafın
dakiler kiimllen kapanmıştır. Halen iskele tarafındakiler 
üzerinde çalışılmaktadır. Gemide tamirat esnasında dördü 
mühim, biri de hafif olmak üzere beş yara meydana çık 
mıştır. 

Geminin elektrik tertibatı 
Yaraların belirsizce ve mükemmelen kapanmasından 

mada en asri tarakkıyat ve keşflyat nazarı itibara 
alınarak geminin elektrik tertibatına ilaveler yapılmakta
dır. Ru yeni liletler meyanında tahtelbahırların takarrübünü 
işaret eden ve top menzlllerlnln tasrihi için pek hassas 
aletler vardır. Almanyaya sipariş olunan bu aletler pey
derpey Gölcüğe gelerek yerlerine konmaktadır. 

Dört b11çuk milyon lira 
yeni elektlrlk tertibatı bir buçuk milyonluk bir masrafı. 

mucip olmaktadır. bu suretle yalnız tamiratı için üç 
milyon lira kadar sarfedllen Yavuza dört buçuk milyon 
sarfedllmlş olacaktır. 

Gölcilk bir tersane oldu 
Kflçllk bir tersane halini alan Gölcük hAlen yedi yflz 

elli kadar Türk amele ve lfcl ile flç yflz mıktannda Fransız 

memur ve müAtahdem vardır. Bunların meyanında müteaddit 
mOhendlsler dahi bulunmaktadır. 

Sellnenln tamiratı muntazam bir program tahtında cereyan 

Amele fırkası 115 muhafaza
karlar 74, L.ibernllar 13 • Dlger 
fırkalar 4 Geç vakıt ldıgımız 

bir telgrafta öğle vakit Londrada 
şu neticenin ilin edllillği blldiril
mektedlr. Mesai fırkasıl40, Mu
hafazakarlar 91, Liheraller 16, 
diğer fırkalar 4. 

Mesai fırkasının Uk netice-

Mesai fırkası reis ı AI. Maklona/I 

!erdeki bu ekserl)·etl dikkate 
şayan l>lmakla beraber netice· 
olu de ayni nispette olması, 
)'ani mutlaka hükllmet fırkası
nın maj!;IObiyeti ıa ....... değlldlr . 
Çünki Mesai fırkası en ziyade 
sınaylln temerküz ettiği bUyllk 
tehirlerde kuvvetlidir. intihabat 
netlcel'lnln en evel malOm ol· 
dugu v~ en evvel illin edildlj!;i 
intihabat daireleri de bunlardır. 

Umum mecllş 615 azadan 
mürekkeptir. Binaenaleyh henüz 
251 aza intihap edildiğine göre, 
daha 364 meb'us intihap edile
cek demektir, Dagılan mecliste 
fırkn vaziyeti şu şeklide idi: 
Muhafazakarlar 396, mesai fır· 
kası 160, Liberaller 46. Dlln 
intihabat hakkında lnglltereden 
aldığımız telgraflar şunlardır: 

Londra, 31 (A.A) - Sabahın 
saat üçünde intihabatın malOm olan 
neticeleri şudur : 

Amele hrkası 115 
MuhafazakArlar 74 
Liberaller 13 
Diğer fırkalar 4 
Muhafazakdrlar 1, Amele hrkası 

üç mlihim ameliye yapıldı 55, Liberaller i ' ve diğer hrkalaı 
Ameliye flç kısma ayrılmıttır. 2 azalık kazanmışlardır. Buna muka-

etmiştir. 

1 _ Makine, 2 - Tekne 3 _ Elektlrik aksamı, bil Muhafazak!rlor fiO, Sosyalistler 3 
Bunlardan en mühimi olan makine kısmımın tamiratı tamamen Llberaller 11, diğerleri ı azalık kıy· 

beımişlerdir. 
hitam bulmu,tur. işi çok ve kanşık olan tekne kısmındaki feall- Londra, 31 (A.A)- Şimdiye kadar 
yetin ikmali ise yukarda kaydettiğim veçh le kısa bir mUddet muhtelif namzetler tarafınd•n kaza-
meııelesldlr. Fealiyetın bu kısmı, şllpheslz tamiratın en çetin nılmış 215 azalık şu suretle ıevezzu 
safhasını tefkll etmlşt:r. Almanyadan perderpey gelmekte olan etmiştir 
elektlrlk AIAtının seflneye konması da bir iki ay sürecektir. Amele fırkası 120 

Eylül nihayetine kadar MuhafazakArlor 77 
Liberaller 14 

Yavuzun bu suretle nihayet Eylfll ııonlarında Marmarada Müstekiller 4 
tecrübeleri yapılacaktır. Şimdiye kadar elde edilen neti· 

Göleükte ,postane ve mektep telcrin ekserisi smaı ınmtakalarıa 
kesif nufusln şehirlere aittt. 

BoyUk bir amele kasabası ha· 1 Müddei umum! Slr Thomas ln~kif 
llnl alan Gölcflkte ihtiyaç s:sz::::ııı:mm:z:=:=:ı::::~:Bl 1 ile mesaı nazırı Slr Arıhur Steel 

nazan dikkate alınarak bir I Malland. ticaret nazırı l\J. \Villams 
mektep tesis edilmiştir. Bu mek- ve d•hlliye milsıeşaıı \1. llenderon 
tepte kız ve erkek olmak üzre magluplar meyanındadır. 

Komünist Saklaıvala, Battersea da 
kırkbeş çocuk okumaktadır. Bu- gaip etmiş ve yerine amele fırkası 
~Un bin iki yoz kişilik bir ka- nam7.edi kazanmıştır. 
ba halinde bulunan Gölcük gfl- Amele fırkası namzedi olarak 
nden gflne bllyUmektedlr. Bu intihabata Jstirak etmiş olan Başve-
eebebe mebni orada bir posta kilin oj!;lu Ollver Baldwin Dubleyde 
'H telgraf şubesi açılmıştır. muhafozak~r liberal ve komilnist 

raklplerlne galebe çaldığı gibi mu-
Yapılan imalilthaneler 1 hafazakAr müstc~ar William Hender-

l •onun amele fırkası namıedı olan 
Fransız firketl tarafından ame- oğlu da l!:nfild de kazanmıştır. Bir· 

fiyat ve inşaat için mflta· mingham intihap dairesinde Sir A-
aaddlt atelyeler vflcude getiril· Oölcllkte tersane/erin usten C'hamberlaln sosyalist namze-
mlş ve en son sistem makine- yapılacatı mahal dine karşı gayet zaif bir ekseriyetle 
ferle teçhiz edilmiştir. Elektırlk bitmek flzere olan Yavuzu ve galebe çalmıştır. 
alAt ve edevatının tamiri için feallyetl görmek flzre bu gün- Londra, eı " A. A. " ~- lntihabaıın 
de ayrıca bir atelye vücude lerde Gölcüğe gelecektir. en bariz ve en calibi dikkat noktası muh· 

B •• •• ı. l telif fırkalar tarafından kazanılan reylerin 
getlrllmiftlr. Şimdi de bir akkfl· UgUa ersane nisbelindc vukua gtlen btklenUmeycn 
mfllAtör fabrikası yapılmak Gölcükte tesisi mutasa11\1er tebeddüldlır. Muh;ıfazakAr ekseriyet heman 
flzerldlr. Bu fabrika limanın bir bllyUk tersanenin planları her tarafta binlerce rey farkı ite maglup 

olmaktadır . Şimdiye kadar dört kadın ln-
köfetılne inşa olunacak ve bazırlanmı~tır. Pek yakında bu tıhap edilmiştir. t.c.ndrn siıes: i ntih;ıp da· 

liman ilerde tevsi edilecektir. planın meyvkil fille çıkanlması iresl muhafazakar kalmıştır. Son intihapta 
F ı k ti ı Parlstekl Birnılnghamda ancak bir nzalık klZanmış ransız Ş r e n n maksadlle bir münakasa açıla· olan amele fırka<ı bu del;ı altı azalık elde 

mlldUrU M. Kokre tamiratı ll4ktır. eı"'ıırır. 
I 
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IJütün muamelat 
yeni harflerle 

Eski çek defterleri 
ve kıymetli evrak 

Bu günden itibaren hllkO· 
met dairelerinde ve şirketlerde 
arap harfleri tamamen kalkmış 
oluyor. Artık bütün resmi 
muamelı:leı;, yeni harflerle yapı
lacak ve arap harflerilc yazıl-

• 
eserı 

1 Cevapları neşrediyoruz 1 
Mehmet Ali Ayni Beyin ·cevabı 

"Ea büyüh eseri: Bize tefekkür hürri
yetini tereddütsilz teminidir,, 

Maarif vekaleti kütüphaneler 
müdürü H. Fehmi Beyin cevabı 

mış istidalar 
kabul edilmi
yecektir. Yal· 
nız şirketler 

meyanında es/ __ _......o- "En büyük eseri: Hakimı'yeti milliyenin 
ki cek def-
terleri ve dl- f i • il A d 
ğer kıymetli em nı ve anı ır,, ,. 
evrakı bitin- Baş muharrlrlmlz Slrlt meb"usu Mahmut bey tarafından ceye kadar 
muvakkaten memleketimizin en güzide edip, muharrir ve mütefekklrle-
bunları kulla- rlne gönde•llml~ olan mektupların cevaplan kllmllen alın-
nabileceklerse . mıştır. Okurlarımıza bilmünasebe arzetmlş olduğumuz üzere 
de yazılacak y:ız.ılann yeni harf- baş muharrlrlmlz memleketin ileri gelen güzldelerlne şu 
ıerle olması mecburidir. iki suali soruyordu: 

Devalrde ka~t defterleri hü- - Gazinin en büyük eseri nedir? .. Ve niçin .. ? •• 
IAsalarında eskı harfler kulla- B.u iki sual hakkındaki kanaatlarını yazan zevat mektup. 
nılmıyacaktır. !arını evelce tayin edilmiş olan müddet zarfında gönder-
yalnız, fezlekeler ve Adliye mek suretlle baş muharririmizin ricasını ls'af. etmişlerdir. 

zabıtları ( 1930 ) senesine 
kadar eski harflerle tutulacak Artık bu muayyen müddet bittiği cihetle bugünden itibaren 
ve sonra ı~ıenogran bu harf- cevapların neşrine başlıyoruz. Bundan sonra gelecek ce-
ıerln yerine ikame olunacaktır. vaplar neşredllmlyecektır. 

Altı aylık terahhi Cevapların neşrinde takip ettltlmlz usul bunların vürut. 
Veni harflerin gazetelerde ları sırasına göre tasnifinden ibarettir. Sıraslle gelmiş olan 

tatbikine başlandığı kAnunueveı cevaplardan bugiln evela Darülfünun müderrislerinden 
iptidasından beri geçen altı ay Mehmet Ali Ayni Bey ile Maarif Vekaleti Kütüphaneler 
zarfında Türk alfabesi umumi- müdürü Fehmi Beyin cevaplarını neşrediyoruz. 
leşmiş ve biliıa a eski harflerle Yarın Efzaylş Süat Hanımlada da Darülfünun müderris· 
okuyanlar arasında yeni harf- ferinden izzet Beyin cevaplarını neşrediyoruz. 
lerl öğrenmeyen kalmamı de- Gazinin en büyük eseri nedir ve niçin? .. suallerine Meh-

nile~ilir. met Ali Ayni Bey tarafındiln verilen cevap aynen şudur: 
Mılletk m~kte le~d~~!ah ha~:; İnsanı!l bu isme liyakat ve 1 mübalağa etmlf olacağımı '.!'.ann· 
hallu:aen mıı~rm ~ısmıo okuma· ıstlhk~kı ancak l~ir sayesinde- etmiyorum. , . 
ğa başlamış bulunmaktadır. dlr: Fıkrln mU,.teıt olduğu ke- Şimdi sua.lnlze geçıyorıım : 
Esasen devair ve şirketlerde mnlat ise hurrl- Gazının hangi 
tedricen istimal edile edile yeni yetıe tahakkuk eseri bllyUktar 
yazıya alışılmış ve bu ihtiyacın ve inkişaf ede-
daktilografile temini cihetine blllr. Fakat bu 
gidilmiş oldugu için tatbikatta ba"il hakikatı 
hiç bir müşkülat yoktur. teslim lçla pek 

7 elgraf ve mektuplar uzun asırlar geç-
DUn gece yarısından ltlba- mlş ve binlerce 

ren de postada eski harflerle mm ,.ehilleri ve· 
telgraf ve mektup kabul edll- Y 

memektedlr. Adresleri eski bar- rllmiştlr. 
ilerle yazılmış mektuplar iptal Bugün tema· 

ve niçini' Fnkot 
Gazi Hazretle· 
rinln lhy a kAr 

eserleri o kadar 
çok ve bunların 
her biri o kod ar 
çok bllyllktürki 
bu suallnlz in-edilecektir. şasile hayran 

U i t I ,.. kt l sanı hakikaten ar ç en ge ece,. me up ar olduğumuz her 
Hudut haricinde olup da sınıf asanmede· faşırtıyor. Bu-

arap hurufattnı kullanan yerler- niyetin, insanla- ounıa beraber, 

Ahmet Şakir Bey 

Karao//an çarşısında terzi No 15 

Ankara -

ra tefekkür hflr- Mehmet Ali ayni Bey yukarda arzet-
rlyetf te'mln edlleblldlkten son- 1 tlğlm mülahazalar sevklle hü
ra tahakkuk ettiğini her vak.it kUm ediyorum ki Gazinin aşkert 
mlllahaza etmelidir. Bizim asır- elyast, ilmi ve içtimai hlzmet
larca müddet her nevi teceddUte lerl içinde en yükseği bize te· 
husumet göstermek yllzUnden fekkllr hurrlyetlnl tereddlltsüz 

ad l · o"'radığımız maddi vo maoevf te'mln ederek önümllze bir şah-
Mektup res erınden bir numune "' h ı felAketlerl hep bu hıırrlyetten ra 1 meden yet açmıf olmasıdır. 
den gelen mektup ve telgrafiar 
da eski harflerle olurııa kabul 
edilmeyecektir. 

Ticari muamelilt 
Ticaret odaslle borsalarda 

da blltiln muamelAt ve beyan
nameler yeni harflerle yapıla· 
cakttr. 

ltalya lanareleri geli1or 
Şehrimize geleceklerini haber 

verdiğimiz ltalyıın tayyareleri 
ayın beşlle dokuzu arasında 

boraya vasıl olacaklordır. 
Tayyareler Pireye uğraya

caklar, oradan buraya gelecek
ler ve şehrimizden Varna, !{!is
tence ve Odesaya giderek tek
rar buraya avdet edeceklerdir. 

Gelecek filo ye'dl kısımdan 
mflrekkeptlr. 

Torpidolar da gelecek 
ltalyan bahriyesine mensup 

Bllatl, Kalatoflnl muhrip ve 
Manzamba ve Rurlane torpido
ları pazartesi gUnU 'ehrlmlze 
geleceklerdir. 

Ankaranın imarı 
Ankara. 31 (Milliyet) - An· 

karanın imarı hakkında jüri 
bey'etinln hazırladığı rapor 
c!ahillye vekaletinden hey'etl 
veklleye takdim edilmiştir. Da
hiliye vekAletl planın tatbika
tına dair olan layihayı hazır
lamıştır. 

mahrum olduğumuza atfedersem Prof. Mehmet 4li Ayni 

H. Fehmi beyin cevabı 
Hakimiyeti mlllyenln llAnıdır. 

Cumhuriyeti getiren saltanatı, 

hilafeti, teokrasiyi ve tderru
atını koyan hep odur. Tllrk ve 
alelumum Şark devletlerini ke
miren hastalıklan saltanat ve 
bllAfet mefhumlarında toplamak 
mllmklln olduğu gibi Tllrk inkl
IAbının olmuş, olacak her saf
hasınıda bunlann def edilme
sinde görmek pek yerindedir. 

Tllrkün, Tllrklüğfln, Türkiye
nin son kurtuluşu tasavvurlann 
mflfekki rclerin kaplayamayacağı 
bir rnuc' ı:cdir. Ancak Cumhu
rh·et gelrucmlş olsa idi daire! 
faside içinde bocalamak muka
dderdi. O oğursuz tarih ceryanı 
içinde bir gfln devlet yine ve 
muhakkak bir kayaya çarpa
caktı. 

irsi kudret, manevi kudret: 
hastalığımızın menbaı ancak bu 
mevhumelerdir. Bunlar ferdi ve 
m8ferl kudret ve iradenin ratı
bl ve dU,manıdır. Kudretler 
tevarus edilen, kablllyetler gö-

kten gelen bir memlekette her za• 
man Gazi yetişmez. Cumbııriyetı 
saltanatı obalara tevzi ederken 

Gaziliği de obaların kalbine ekti. 
Fani olan, fani olmayacak olan 
Mustafa Kemal veclzeıılnl ben 
böyle anllyorum. 

1 Blltün lnkilılplanmızı haki· 
mlyetl mllllyc:de ve onun teza
huru olan cumburlyetıe topla
nm. lnkllabımızın iki veçhesi 
vardır. Birincisi menflkl yıkılan 
lar, diğeri mllspetlı.I yapılanlar, 
yapılacak olanlar. Oç şey ya
pıyoruz, TUrkiye, Türk devleti. 
Tllrk mllletf. Birincisi son ikin
cilerin eseridir ve eseri olacak
tır. Tllrk devleti Cumhuriyetlir. 
Tllrk mllleti bence Türkçedir. 
Milletler dillerinden başka her 
,eyde vahtet arzedlyor. 

Eski saltanat tllrkçesl salta
natın arkasına dllşmıı, gidiyor. 
O her ka\'ml hoşnut eden bir 
ordu lisanı idi. Asıl Türkçe 
umumi idi. Kendisine mahsus 
bir yazı balketmekle Tflerkçe 
umumlllkten kurtuldu. Obanın 

dlll kaleme gelmemi' olsa idi, 
ıaıtanatın obalara ulel'tlrllme
•lnden, Gaziliğin obalarda dai
ma doğuşunu beklemekten bir 
'ey çıkmazdı. Bu mülahazalara 
bu kanaatlara ıtöre dlyorumki 
Gazinin en bllyllk eseri - Ha
kimiyeti MllUyenln temini ve 
ilanıdır .• 

Maarif VektJ/cti Kütüphaneler 
M/Jdttrii 

H. Fehmi 
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Zelzele.. omba atıldı İ .1• • t•h b . 
0 00 dUrUJOrSUDUZ; kapılafl luluDUZI Arjantlnde müt- l(libilde gizli sul ngt iZ IIl 1 a .. ~_İl_Il_ID_D_e_t_İCeSI 

Durma göreii; ~ni.Erkeklik hiş tahribat oldu kast tertibatı Masal fırkası e~~erlyet kazandı 
gôste:recek zamandır vm!u~~::. A::::iı::m~~-~~ku• :!1~~;1::~::~1~:=·::· :,~ Simdi ye kadar <597 ) meb'us intihap edilmiştir 

lilliJeliD 1 lrikuı: Z1 AYHAN ceıen zelzelede yırmıb., klff emir! olan Hablbıılldh ukert ıa- Bunla d 289 
P P 

lllmllttUr. taatı ieltif ederken kuvvetli bir r an ( . ) u mesaı" fırkasındandır 
- aşa. . . aşa ... diye hay- olduğu yerde durmuştu, Fel im Mandaza, 30 ( A.A,) - Bir 

kı la P kıla • lı kılı b" 1 kt k d · · lnflllk vukua gelmlftlr. Bir ne- • • nştı r. aşanın gı cı ır so u a ar eşıne yetışt zelzele oldu Vllll Reald• bir kaç M h f .
1 

d İki b' d 
1 

ter telef, bir çoğu vahim surette U a azaka"rla (139) J k k b ı e mev an verine gelmesi topu- . ıra er ka e kapısına do- telef ve mecruh vardır. r aza ı ay ettı"l . fı k sı , , mecruh olmuştur. Habibullah& er meSat f a 
na yürek vermişti. Tepedelenli ğru yürümeğe başladılar, zaten ( ' F'rnn.•ada bir şey olmamıştır. Bir toprak ise 129 ) 1 k k 
Felaketi kavraımyacak kadar kale kapısına ne kadar yer kal- yığını altında bir bomba bulun· _ aza 1 azanmIŞtlf 
avanak değildi tabii... ımştı? kapmm geniş demir ka- n b l H b' 1 JliJk.. ti arp Orl' arı mu.tur. a ıbullaha karşı b r ume n mesai çırkasından teşkil edilmesi muhtemeld' .. 

Evet, hiyanet tahakkuk edi- natlan nah şuracıkta kararıyor- y fesat tertibatı yapılmış oldutuna 
1

' µ 
yordu. demek kaynının söyledi- du, kapısının taş kemeri yarun- hükmedllmekt,dlr. Londra, 81 ( Milliyet) -/nglliz inti-1 Muhafazakarlar ise ( 3 J azalık kat1111' 

mı şiar ve [ 139 J azalık kaybetmişlerdir· klerı yaııın yanlış asılsız şeyler da da küçük bir kovuş vardı, bu Akdedilen itilaflar v. ı t k k habatı mesai fırkasının fam bir •O'•-ll• 
de~ıldi, dış kale e'1den gitmiııti. kovuş kapıyı muhafaza eden pı- az ye arışı neticlenmişllr. netle şudur: _,,,, · " Her üç fırka reisi de meb'us JntıbııP 

ebllmlşlerdlr. MuhafazakA.rlar bakı 1<al
30 

[ 18 J azalığın hepsini de kazansalar d:. 
mesai fırkasının kuvetlne sahip oıınayacl 
lardır. 

indi asıl marifet sıgmıp· ba- raşa bıyıklı Arnavutlara mah- münakaşa ediliyor Londradan bildirildi~ine na7.a- Ş Af imdiye kadar meclisin 615 azasından 
n hkları iç kaleyi kurtarabil- sustu, kovuş kapısı önünde bir Parls, 31 (A.A:) - Cumhurl- ran: g:ınistanda vaziyet çok [ 597 J si intihap edilmiştir. Bunlardan 
mekteydi, ya kurtulacaklar, ya kaç Arnavut duruyordu. yetperver Demokrat fırkası gr- kanşıktır:Jlaha Saki son muvaf- [ 289 ] u mesai fırkasına [ 250 J si muha-

,., aza ar, s era , lger (8 meb'us ta tla kılıç elde sonuna kadar da- Fehim Çami sevinç içindeydi, ubu tarafından gönderilmiş olan fakiyetlerine ra"men bir türlü f k- [50) ı llb ı d 
ya .a !ardı, her halde iki ihti- nasıl sevinmesin ki Efendisi M. Reynaud, başvekll M. Polo· nüfuz tesis edememiştir. muhtelif fırkalara mensuptur. 
malcıen biri ile karşılaşmak var· kendisine büyük bir emniyet careyl görerek bo,.çlara dair Ccncral , 'adir ifanın kuvvet- B ı dı Teped lenr k ı k ld ·· t · · ·· ·· d · u net ceye göre mesai fırkası [ 129] 

. e _ı ı ıcmı a ıra- gos ermıştı, onun e yürüyen Londra ve Va~hlngton ltilAfia- !eri gittikçe artmaktadır. Kral ık [ 
Mesai hrkası mecliste ekseriyet f1r1<a

91 

olarak kalacaktır. 
rak haykırdı: kardeşine dedi ki: rıoıo tasdiki hakkındaki llklr aza 

1 kazanmış 4 J azalık kaybetmiştir. 
- Bire ne duruyursunuz, ka- - Hey ... Selim, senin habe- ve niyetinin oe olduğunu sor- Emanhllnh Bombayda gazeteci- Llberallar [ 29 J azalık kazanmışlar, [ 19} HükQmetln mesai fırkası tarafındall ter 

kil edilmesi kuvvetle muhtemeldir. p1l~n mazğalları tutun! ihtiyar rin var mı? ben kumandan ol- muştur. M. Reynaud ya naza- lere bir daha Afganistana dön- azalık kaybetmişlerdir. 
adamın emir verdiği silahşurlar dunl rao M. Polncare meb'usan ha- miyecej!;ini bildirmiştir. • •• 
e:ı yüksek rakamla yirmiden zi- Selim güldü, hiç cevap ver- rlclye ve maliye encUmenlerlnln A.Iıaman.;yada 
} ade değildi. medi, kardeşi kos kocaman pa- mUtalaasını aldıktan sonra bu u i 

Şilahşurlar birer ikişer maz- la bıyıklı bir adam olmuştu ama ltllllflan tasdik etmek fikrinde- 1.1.aric ye nazırının 
ğallara dağıldılar, yalnız iki si- hala on yaşında çocuk saflığı dir. Mamıtfi meclis kl>rldorların· segahatı 
lahşur saray kapısında kalmıştı, taşıyordu, koca Y anya kalesi da yapılan bu beyanat batvekt- Berlin, 30 ( A.A) _ M. St-
bunlar: uFehim Çamiıı ile uSe- gittikten son~a kumandanlıg"ın letçe teyit edilmemektedir. 

P 
rezcmann salı günü Reichastag 

lim Çami~ idiler. ne manası vardı? arls, 20 ( A.A ) - Temps 

1 S g t 1 CÜ h rl 
hariciye encümeninde hazır bu-

kisi de Tepedelenlinin en ya- allanaraktan kapıya yanaş- aze es yazıyor: m u yet· 
km adamı oldukları için efendi- tılar, kapı iyice kapanmış içer- perver demokrat blrllt;lnln ta· lunmak mecburiyetinde olduğun
lerinin yarunda kalmışlardı. den kilitlenip anahtar deliğine dlller yapılmaksızın borçlara dan J\ladride icra edeceği scya-

Ali Paşa elindeki kuburu be- kurşun bile akıtılmıştı, aynca alt ııııaııarın tasdik edilmesi hati tehir eyliyecek ve cemiyeti 
. hakkındaki karan parlamento 

line sokm~tu, Kırım Hanmm kalın demir sürğü kollan da ye- mahalillnde ehemmiyetle mev- akvam meclisinde mumaileyhln 
kılıcına dayaniyordu, hele ney- rlerine süriilmüştü, işte Ezriil ı:uubah& olmaktadır. Sosyalist· yerine M. Yon Sehubrt kaim 
se, iç kaleye birşey olmamıştı, Aleyhiaselam gelse bu kapıdan ıer, bu hususta hükllmetten olacakor. 
ya Ağa gece iç kale kapılarını zor girebilirdi. lstlzahatta bulunmak niyetinde- Berlin, 80 (A.A) - M. Stres-
açtırınış olsaydı? asıl o zaman Aferin ... dernek kapılan per- diri er. mann ın Madride icra edeceği 
halleri duman olacaktı. kitmeyi olsun akıl edenler bu- / / 

B k t 
· A • emilik' 1 ksa . A man arın lhllraz kaytlerl seyahati esnasında Parise uğra-

ere e versın ga ac unmuştu, yo Hurşıt Paşa- s h h etmişti, Ali Paşa Fehim Çamiyi nm askerleri ellerini kollarını Parls, 31 (A.A.) - Almaıılar yarak u · c ac t ile görüşeceği 
yanina çağırdı, sordu dedi ki: ı;allıyaraktan içeriye ğirmiye tarafmdan dermeynn edilen lhtl· tekzip ediliyor. 

- Sen bu gece Ağayu gördün muvaffak olurlardı. raz kayltlerlnl ·bunlann Younc Piyasada esham ylJkseldl 
mü? İki kardaıı doğru muhafız ko- pllnına lthaU maksadlle- tetkik Berlin, 30 ( A. A. ) - Pa-

y assı ezaru okunurken. vu - · dil . d .. b etmekte olan murahhular tedl· - •• şuna gır er: ıçer e uç eş tı t elli d mi 11 riste mütehassıslar arasında ltlltf 
-Yanında kim vardı Ama t d b' J'{ •• .. ya D e ne ve e r yo ar · · · vu var ı, ır - asır ustu- teminatına mütealllk memnu- husulil Berlin- piyasasında blll\-

- Vallah Paşa, Elmas bonu! ne ~ağda~an birinin baş~a üşü- nlyetbahş bir formUI kııbulllnllıı mum eshs'mın yükselmesine bals 
- Elmas ~nu gece yarışma şmuşle!'di, muhabbet ediyorlar- mllmküo olduğunu mllşahede 

kadar kardeşı Selionun odasın- dı • t 1 1 dl olmuştur. 
d d d k d"' k d b' d e m f er r. I ay ı, eme ort saat a ar ıtme i Mühl bl ld .ınglitere kralı hastalandı 
cvel Ağarun yanında sen gör- m r maç yapı ı Lo d ~ı ( A A ) G 

du
··n' lLAN Parls, 30 (A. A.) - Beyncl· n ra '< • • - ece · ıı F 

1 
yan~ında resmen blldlrlldlJtlne 

-Elmas bu gece saraya o- _A_dliy_c vekal_eti huk .. uk iJleri m.U- m el ranıa ten s maçında Bo· göre sıtmadan muztarlb olan 
urarnadı biz Selfo ben hep be- dUrıyetı kalemınrle munhal otuz lıra rotra. 4-6, 6·3, 6·4, 6·2 ile Bo- lnglltere kralı eslrflraş bulun-
~aberdik'. . • maaşlı birinci sınıf mUmeyyizlik ile ussu ve Cochet 7-6, 4-6, 6-4, maktadır. 

· "be r ı b. · · f 7·5 ile Moldenhaver (Almanya) 
Tepedelenli dikkatle dinliyor- yırmı ş ıra maa~ ı ınncı smı t•t-k"k ı ğ kt b' h kukda galebe çalmıttır. 

<lu, nasıl olur, gece Selfoyu dış ı memur u un~ me e ı u n 
kalenin teftişine yolladıktan mezun ve mem~rın ~anu.nun~a ya~ı- /randa 
sonra Selfoya kardeşi Elması 1ı ~vsaf ve şeraıtl saıre!ı haıı talıp
sormuş o da: Sarayda olduğunu lerın ~vrakı mUsbctelenyle muracaa-
te ınin etmemiş miydi? tları ılan olunur. 

Şu halde Fehim Çaminin bir Ticaret davalarınıda ruyete 
yanlışlığı olacaktı. Ali Paşanın mezun lstabul Asliye Mahke
maksadı başkaydı, gece Ağa ile mesi birinci Hukuk Dairesin
kim beraber bulunmuşsa onlan den: Müddei Millioto Şirketi ile 
sorgu süiile çekecekti. müddei aleyh Gala tada Nomiko Ha-

Selim Çami Paşarun yan ,[ !- nında Tahmi ve Tahliye Şirketi Mü
risinde duruyordu, Ali Paşa de- nında Tahmil ve Tahliye Şirketi MU 
di ki: !erinde mütehaddie 'atacak davasın-

- Git Selim, bana Selfo bo- dan dolayı mumaileyh Yusuf Efcn
nuyu bul, Elmas bonuyu da al, diye ikametgthı bilinemediğinden 
gel, ben bekliyorum. tebliğlt yapilamamıı olmakla huku-

Kaçakçılarla mllcadele 
Tahran, 30 (A. A) - Kaçakçı

lıkla ve hilhassa afyon kacakçı

lı~ı ile me~gul olan Hasra körfezi 
civarında mütemekkin "Kasch kais" 
J.:abilclcrl bütUn limanlarda gayri 
mc~ru ticarete kat'iyyen nihayet 
'ermek maksadile kontrolun 
takviyesi suretinde hllkömet tara
fından ittihaz edilen tedbirler 
dolayıslle, isyan etmişlerdir. Hü
kl\met, isyanı tenkil için asker 
sev ketmiştir. 

Sonra Selimin kardeşi Fehi- k Uıul mahkemeleri kanununun 141 

me döndü delikanlınm gözleri- ve ı43 uncü madJesi mücibince ili
nin eliflerine baktı, hayır, bu a- nen tebliğat lfasina karar verilmekle 
damda efendisine hiyanetlik e- istida aüreti kanunu mezkQrün latanbul Sihhi müeHeseler 
decek göz yoktu, Fehim kıp kır- 142 inci maddesi mucibince mahke- mübayaat komisyonu Riyaıe-
mızı olmuştu. me divanhaneaine talik kilınmıı ve tinden: Sıhhi müesseselere bir 

Ali Paşa: yevmi tahkik olan 17 Haziran 1929 sene için lazmı olan muhtelif 
- Haydı Fehim, iç kale se- azarteel günü saat on dörtte tayin taze sebzeye kapalı zarf usulile 

nin emrinde. Hurşitin askerini olunmu~ olmakla yevmi mczkO.rde verilen fiatlar haddi layık görül
yanaştırmiyacaksın anladın mi? mahkemede ispati vucut etmesi aksi mediğinden 3 Haziran 1929 Pa-

Selim Çami Selfo ile kardeşi- takdirde hakkında ğayap karan itti- zartesi günü saat 15 te pazarlık 
ni aramıya gitmişti. Tepedelcnli hu olunacağı ilan olunur. sitretile mübayaa edileceği ilan 
F_ehimle başbaşa kalmıştı, Fe- olunur. 
hım Ali Paşaya birşey söylemi- Berğama Asliye Hukuk Ha· -----------
Y?rdu. Paşanın gösterdiği em- kimliğinden: Berğamamn Duğan- Ticaret davalanın da rüyeti 
n~y.et azbuc;uk şey değildi, efen- cı mahallesinden mütekaideyni as- mezun latanbul Asliye Mahke
dı~ı ırzın~ nan;ıusunu hep kendi keriyeden Şevki Bey kızı Seadet ha- mesi birinci hukuk dairesinden: 
elıne teslımediyor demekti. nım vekili avukat Mustafa Fehmi Çengelköyünde Havuzbaşın-

Ali Paşa Fehime: Bey tarafından lstanbulda Şehzade da 23 No lu hanede mukim ve 
- Durma, göreyim seni ... batında Ankarali İsmail Efendi me- İstanbulda yeni Postahane kar

erkeklik gösterecek zamandır dreseai odasında validesi ş krUye şısında kam Erzrum hanının 
dedi, içeriye gitti, «Fehim Ça~ hanım nezdinde mükim Faik Ef. linc ikatrnda 5 No lu yazıhane
mi» az evel Paşanın istediği a- aleyhine Berğama Asliye Hukuk de komisyonculukla müştağil 
damları aramaya giden kardeşi mahkemeaine ildı.me olunan boşanma iken 29/12/927 tarihinden iti
" Selimin» ardından seğirtti kar- ve küçUk çocuk Ruhi için nafaka haren iflasına karar verilen ko
desi ilerde sallana aallana gidi- davasından dolayı mUdei aleyh na· misyoncu Mehmet Nuri Efendi 
yordu, iç kalenin büyük Demir mına çıkanlan davetiyenin mumai- masası nezdinde merhunatı bu
kapısı tarafına gitmekte olduğu leyhin semti mechule gitmİ§ olduğu lunan emval eshabinin 9/6/929 
anlaşılıyordu. bcyaniyle bilatebliğ iade edilmiş ol- Pazar ve 10/6/929 Pazartesi 

Böyle: iki elin bir baş için ya- duğu görülmü§tür; ilanen tebliğat günleri saat 10 dan 14 de kadar 
ratılmış olduğuntın ispatı ica- ifasına 1'.8rar verilmiş olmakla bu ke- hüviyetlerini isbat. ed~r v~~ki 
peden sıkışık zamanlarda araru- re yevmı muhakeme olarak tayin olu hamilen mahkemeı asliye bınn
Ian silahsurlar nerede bulunaca- nan 29 Haziran 1929 Cumartesi ci hukuk dairesi jtij komiserli
klar? ya kale kapılarmda ya da günU saat onda Berğama Asliye Hu- ğine müracaat ederek deyinleri 
mazgallarda. .• kuk mahkemesinde hazır bulunması bade.esviye merhunatı istir-

Feh'm iLrde kaybolmak üzre ve ya bir vekil göndermeai aksi tak- dat eylemeleri ve aksi taktirde 
· di Se- tirde muhakemenin j:iyab<-n ruyet merhunatı mezkfirenin bilmüza-

• it' olunur. 

Yunan/standa intihap 
Atine, 30 (A.A.) - Riyaseti 

cumhur intihabının tarihi , S 
Haziran olarak tes'blt edilmiştir. 

Çinde 
Rusların tevkifi 

Moskova, 30 ( A. A) - Muk
dendeki Sovyct baş konsolosluğu 
Çin polisi tarnfından Harbindeki 
konsoloslukta taharriyat icrası 

sırasında kırk Sovyct tebaasının 

tevkifini protesto ederek mev
kufların tahliyssinl istemiştir. 

Hariciye komiserliği Harbinden 
tafsilatlı mall\mat aldıktan sonra 
ayrıca kşebbüsatta bulunacakor. 

Shangbai, 31 ( A • A . ) -
Komünistler perşenbe günil bu
rada umumi bir kıyam vücuda 
getirmek maksadlle nevınldane 

mesai sarfetmişlerdlr. Polis inzi
batı temin edinceye kadar mühim 
hasarat lkıl edilmiştir. 

Kıymetli bir hazine 
Londra, 30 ( A.A ) - Mera

l~ten Dally Maile bildirlllyor : 
Habsbourg hanedanının "70,000 
lngiliz llrası kıymetinde tahmin 
edilen hazinesi bulunmuştur Bey
nelmilel bır hırsız çetesine men
sup olduğu zannedilen bir ltal
yan bu hazineyi, Fasta «Saffl. 
de bir musev1 tıcire satmaP;a 
teşebbüs etmiştir. ltalyan tevkif 
edilmiş olup mücevherat hali 
hazırda zabıtanın elındedir. 

Sırbıstanda 

Radiçin katili 
Belgrad , 30 ( A.A ) - Punlsa 

Raçlçln muhakemesine bu glln 
de devam edllmlş ve şahitlerin 

ifadeleri dinlenmiştir. Muhakeme
ye yarın devam edilecektir. 

Buenoı Ayrcs, 30 (A.A.)- Men
doza, San Luls ve Cordoba eyalet
lerinde şldd•tll bir zelzele olmuş 
domir yolu ve telgraf mQnakalltı 
nkır.u u am ıır. Tafsll!t oktur. 

Ajanslar mümessille:ri şerefine verilen 
ziyafette hariciye vekilinin nutku 

r Ankara, 31 (A.A.) - Hariciye ğlnlzden dolayı teşekkür ed ı ıı:ıtW 
vekili Tevfik Rüştü B. beynelmilel er m. müsmer oldutu n ıneııtle 1110 
mUtteflk ajanslar murahhaslan mllletler, ne kadar uzakta ce· rlnlı:e aramızdaki ııı:aınet1:,ı01: 
Şerefine ankara pelasta verdltf reyan ederse etsin, beşeriyet tUzel batıraalle avdet edec ffP' 
ziyafette bir nutuk Irat etmiş ve faaliyetinin tezahuratına ka111 llmnlyeslle kooğranııın şer• slft 
ezcümle demlftlr ki: lakayt kalamaz ve onlara hakiki ve hepinizin ve her bJrloiz\P dl 

lçtlmaınızı memleketimizde ak- ve doğru malumat vermek batlne idare! akdab edıyorıı ırİ' 
dettiğlnlzden ve Türk lnkllabının olan asil vazifeniz cihan efkAn mutealdben M RoY

1101 ıl b-'' 
tevlit ettiği yeni etkir! ııtren- umumlyeslnde icra ettiği tesiri ettiği cevabi nutkunda ı• 81rW 

mek ve az bir zeman lçlnd olsada hesene itibarile beynelmilel mu- retlerlnln dehasından ve e bb''' 
tekamuıumuzu en faal bir dev- nasebatın sıtlam esaslanndao rlnden bahııetmlf ve ıııu~;ı ıo~· 
resinde yakından takip etmek birini teşkil etmektedir. ~aa~=rl~e:~~~:~:!:~t;:.du~•tl" 

llzere merkezi hUkQmetimlze teldi· Müzakeratınızın bu sahada nl beyan etmlftlr. 
• • • 

Amanullah haniAfganistanı niçin 
terkettiğini anlatıyor 

Londra, S 1 " A. A. ,, - Sabık Afgan kralı Amanullah han 
mücadeleden feragat esbabını Bombaydan Dall maile telgrafla bil

dirmiştir. Smbık kral telg-rafında kendi menfeatı için milletinin bara
blsinl istemek aklından geçmediğini bildtrdikten sonra dlyorkl: 

Afganistandan çıkı~ımın kındebardakl kuvvetlerimin becçe 
Smkı kuvetlcrlne mağlup olmasına atfedenelr olduğunu işittim. Böyle 
bir Şey yoktur. kuvvtlerlm hiç bit yerde, ne mağlup olmuş, nede 
etmiştlt Kandehara ğiımemln sebebi kan dokülmcsine mani olmak 
için dl. 

Amanullah beçce sakiden: ~Sakiden bccee Saki ve haydutları. 
diye bahsetmektedir. 

Oı•manla:rın işletilmesi için 
Ecnebi g:rupla:r mü:racaat etti 
.. Ank~ra, 31 ( l\lilliyet ) - Memleketimiz ormanlarını işletmek 
ıçın mutcaddlt ecnebt gruplar hükömete müracaat etmektedirler. 
Gruplar ormanları son sistem asri tesisatla lşletmeği taahhüt etmek
tedirler. 

Horasan felaketzedelerine yardım 
Ankara, 31 C Milliyet ) - İrandaki zelzeleden müteessir olan 

Horasan feJAketzcdelerlne HilAllahmer bin lira teberrü etmiştir. 

Ank~ra, 31 (Milliyet) - Çorum cıvarında Hııtip kariyesinde sel
den muteesslr olanlara HllAll ıhmer bin lirayle yııdım etmiştir wSpo; .. ·•-•uNmN•N•N••nm--•"N""'N_, ....... u .... ___ ,.,...;,.,_, 

DünkO Fut~ol ve Tenis nıa~ları 
Altıno:rd'! 3, Hilal 2, lstanbul 
spor 8, Usküdar Q, Fener

bahçe 2, Vefa 1 
T_enis maçlarında Istanbul 4, lzmir 

yalnız 1 galibiyet aldı 
Dlln Taksim stadyomunda 

ikinci knmenln lld maçlle birin
ci kUmenln son mUsabakaaı 
yapıldı. 

Altınordu • Hllll maçı umu
miyeti• mütevazin oldu. Altı· 

nordD HllAlln lld aay11ına Uçle 
mukabele ederek galibiyeti aldı!. 

lııtanbul spor Oııküdara karşı 
kahir bir lıaklmlyet e'de etti. 
lstanbul sporun lehine kaydedl· 
llm ki bu sene seyrettiğimiz en 
canlı ve güzel oyunlanndau 
birini gllsterdl. lklncl kümede 
kendisinden sora gelen Oslı:ll
dan 8-0 mağlup etmesi ne 
derece mUe11lr oynadığını göı
termeğe kllldlr. lstanbul spor 
birinci kUmeye glrmegl tamamlle 
hak etmiştir. 

Vefa-Fener bahçe musaba· 
kası tamamen zevksiz oldu. 
Fenerbahç• Zeld, Sadi, Cevat 
ve Sabih ten mahrum olarak 
cenç oyuncularla çıkmıftı. lhtl· 

arlardan yaloız Allettln vardı. 

Her zaman iyi bir oyun ıılsteml 
tatbik eden Vefanın Fener kar
tısında canlı bir oyunla mu· 
vaflaklyeti limit edlleblllrdl. 

Fakat Fenerin her zamandan 
fena oynamasına mukabil Vefa 
daha fena oynadı. Birinci dev· 
re Fenerin penaltıdan yaptıtı 
birer gole Vefa da bir 18y1 

yaptı, ikinci devrede Fener bir 
daha yaparck z-1 maçı kazandı. 

Oyun hiç te memmnunlyet 
verecek bir tarzda cereyan etme
dı. iki tpraf ta fena, Vefa mu
haclmleri çok fena oynadılar. 

Lik maçlarının bu son milsa 
sa bakası dola yısile bir daha tek
rar edelim ki futbol bizde gittikçe 
tedenni ediyor. 

Tenis 
lzmir-lstanbul tenis maçlarına 

d!ln Tavn Tenis kulüp kortla 
rında başlandı. Dört singl ma· 

,ıoı 
1 Adanada yağlll~.rı 1.ı· 

Adana S 1 (Milliye) - N 
murlar devam etmektedir· 

ıtrpa ihracatı 1,11" 
Adana 31 ( Milliyet ) -1;ı,11 ihracı serbest olduğundan .::r tı<~· 

terclfu var. Buğday için • 
lenmektedlr. 'Jll'1'ıJa 

Orman mlldllrlerl ar- ,.,. 
Ankara , 31 " .. ~1~;{u ı> 

Konya orman mudüril <llsiY' 
Bozöyük mukaveld b~ı f' 
ormanları fen mernurıııgıt ··Jurı 

JllO 
rine Bolu merkez ort11811 rJi'· 
Nuri bey tayin edilııılşle tfl 
komünistlere lt8 rı~· 

Atına, Si, (ApoyeınatİJli); .,ı:t
kömetln komünistler tıaklcıP ~,o~ 
bat icrası için b•zıtiadığı dliıııll~ 
IAyibası ılMllİiste müzakı:t,• :. çı•"'• 
M. Venizelos, IA)iha sur.• til• eıl~ 
dığı takdirde bilkönıttiıt ıs 111 eıel 
ğini ve bunun bir eınniyet un ııı'; 

c bUO ,iıfl 
olduğunu ileri silrınllŞ v dnd• • 
rlne llyiha birinci tora• ./ , 
edllmi,tir. .,,--(/ 

Telefon i1cret/e 
arttı ,.ronol'; 

HllkOmetln Ist111bul t• ol • 
otomatik olması lçlıı !<-" Jd~ 

zd b ıınd•ll f" yll e on zam ug b•I tılf 
başlayacaktır. Bu ıaıJl t•I bO p 
deYam edecek ve şlr ı•1 

sene zarfında peyd~ı~o· 
tesisatını oıomatlk bal• ıuıı" 1(1 

Telefonlar otomaıfl< 0
111 ı:ılP' · 

habere memurlıınns uısu 1 

caktır. :zz?F~i~~ 
. nbııl bıv 

çından !lç!lnil Ista I!"~ ~ 
lzmtr, Dobl maçını ~~ ~~ 
kazaııdL BuKiln yapı blf C# 
maçtan sonra gallP şe ııJ!lr 
kukedecektlr. bııJııll ıe ,'ff 

Vaziyet diln ısran ~ &"_.. 
1 .;e .• t.--

dlr. Hatta pazartes oıilS'cı°" 
!eri yapılacak rövarıŞ İsc15'v ...ıli' 

hUC tefi e~" 
için lzınirin meş söYıerılll , 
Cironun geJecegl • .;P 
D!lnkll neraytç: 6_9 ıı• 1' 

Herri (lzmlr) 6-4. ~6 
(Istanbul) a galip 6 1-~ 

Suat (Isı.) 8-6. 4· ' i;ı< 
Yiroya (lzınlr) gallP6.2 bU~ f 

Şodvar (lst) 6-4. s/ 
(lzmlr) galip 4-Ö. 7 1? • 

Sedat (lst) 7 .S, ) t 1 
(lzınlr) galip d,..r (1,!16ıl 

Kolanel Bini ve ŞO tteııf 
7-:5 ile lcUçUlc \'ltO •• 
grllp .~ 

· Atletlzfl' ı~.ıl 
Dlln Robcr koleJI~~ ~;,.,.ı 

ttzm mUsabak•iaıı J:,.cel~ı~l ı 
bilhassa koşuların ( çırıı,,tf l~ 

il dl r il"· · "' 
yetle iyi değ d• elde -~.ıdf' ,.-
uzun aılamııda ıdlr ~· 11:'.'".ııı, 
metre ırllke111me ~ f~ 
rnnda1' 4$ sanı:tın• 

' 
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''MİLLİYET ,,İN ŞEHIRVE MEMLEKET H-ABERLERi· lstanbu-1 cunla günleri nasıl eğleniyor? 

-ıö~kto rlar Devle! demir yolları M~=;n :y lstan~ulun uzak nıesJtelerin~en : Bentler .. 
Deniz~e intilıar Ticaret yapmak 

hakkında vekalete 
miJracaat edildi 

Etibba muhadenet ve teavUn 

Boğulan adanun 
kinı olduğu 
anlaşılamadı 

})un "'at 1,-\11 da K.ı<.lı~öy._n-
<lcn hareke t c<le•ek koprıı ye 

Mınckte olar 'apurdJI' hen uz 
'inı ılduj!;. ı anla,ıta .ıı ·ıyun bır 
trkek kcnılirı denize ·ıtınıştır . 
iladi$e ı. zcrirc vapur durdunı 
laraı.. I; ıırrnrı : ıı:ık btL'n mi~ bede 
'lıu,·a\'fak ol,ınaınaını~ 'e mcç
but ;ıd:ım denizde kavholmu~
tur. Tahkikat yapılnıakt~dır. 

cemiyeti heyeti umumiyesl dUn 

1 
sab11h aylık içtimaını akdetmiştir. 

Cemiyete ıı;lrmek isteyen 10 
kadar doktorun azalıkları ka-

Türk Polisi 
il vustu r)"adan celbe dilen 
"-polis mütahassısı tetkl
~llt raporunu Emniyeti umu
llılye}e vermiştir. 
Mütahassıs raporunda türk 

Poıtsının dünyanın en mun-
1'lam polislerinden biri ol
~~t'unu zlltretmlştlr. 

Osman ile Mustafa 
~ cremi~inde (),nıaııla arkad~iı 
"/ \lıht:ıLı ar:1>1rıhı kaY~a çık
~'" < »ııı:ın lııı;akla :\lustaf:ıyı 
'~ır 'lirette "ır;ılamı,tır 

Bir et silah .tttı 
ija,koyık ~chrcmancli memur~ 

l:ırınd:ın \"nı derdı •le aynı 
~ . 
ahallcdc oturan lltırhanettin 

ley ar;ı,ıııd:ı e\ dki u:ccc ka\·ıı;ıı 
:.1knı1~ , c ,\,ını efendi Bıırhanct 
ı'n lıcı·e bır el ,ilah atını~ isede 
~tıadıir etnıenıi~tl. \sını efendi 
•~kında tahkıkat y:ıpılmaktadır. 

8akır köyde yangın 
"Qaı ır koyıımk mııtck:ıit bin
' lıa,ı llahir heyin evinden 
:n ı anu:ın ,-ık mı~ !-ede sim
"•rı 1 1 nııı~t ır . 

b Disiklette gezerken 
r •tıııtc- ı·:minc hanıma 1 lüsmen 

11t11111ııda biri lıisikletlc çarpa-
) ara lıını ı~tı r. 

b Haber ı•erdi diye •.. 
(l L~trdc kere,tcd . "ikoll gizli 
tinırakı vapan '>iko i'minde lıi-

d h:ıhcr 'ernıh. Dun ikbi ara· 
\. a ka\"~a çıknıı~ Ye ::\ik:o 
ıııt'•nla • 'ikııli,· ı hıı,ından yara-

1 "ır ' 

~- lta.~arıı11 otomobili 
•l·ıı· 1 
1 ' •1· an ;:.e,·nıckte ııtın l lasa-

'ln 1 itlarL,indı;ki ııtw:ıohill la· 
ı~n . 

'' ltn<l<· lıirinc t · :ırılnıı~ \c 'aJ. ' 1 rnı~tır. 

~ Öerıiz banyosu 
U~-ııtLdc gar,011 l-ııı:ıil rıhtım 

• 'c . 
" il: ··k'lnde u:czcrkcn dcııit.c 
İ~" c lıo~ıı' n:ık ızre iken 

.:ır-
ıı~tı r 

'.t t ilk llifal ile Ya11l 
G ıla '')'de Hifatb \':mi ara,ın· 
~ıl·ı ka, Kll .-ıknıh ve Yani , ıt·r , • 

' :ıtı ha:ından yaralamı~tır. 

~·c~f8·~io11/a ı•ıtrmuı 
1 iaı· "vıındı; :\izanıcddin Key 

~"' ı, " . .,,l~ 1 rııındc hir ı;ocııP;u hııs-
ıa • 1 • L •lll y:ıralan11~t1r. 

(j,ı. 1 ;~! ile ı, e/uııet 
it~ l haın•llard'!ı .\li ıc .\lch

ııı., ~;.Ka eımiılor 'e neticede 
~ll~kıma ile \lırmuşrur. 

v 1 ~rz Gücü 
ti <I"' 0 nümü tes'it 

~. ~dilecek 
n &un \ ----

' ' 11 J nkarada .\luhı[ız ıı;u<U -
1 rıı rn 

' •tııe 11 muna,cheııle parlak 
lu a- e ' t:rıleecktir 

' .... • 1 
~ '•u ıtkli! msr ıe baş-

aııaın._ 1rihçesı anlaulacak, 
•l rull JIG' Ye lto<U 

) h .,,,, • ve Retli. re<;,,i 
1 ek . 

·lrı 
ı lldııfııdn ·eyahal 

1 •ı si,l e ı t•kımı tu-
0 ta \ nado1 da 

1 C\ 1lı11a. 

11.!'t !;t'\ 1 1 

bul edilmiştir. 
Bir doktorun ticaretle iştigal 

ettig-i hakkında vukubulan mU
racaat teessürle karşılanmı,tır. 

azadan birisi bir hekimin hem 
tababet ve hem de ticaret yap· 
ma>-ı meslekl haysiyetle kabili 
telif olmııdıtını, esasen,doktor
ların,tlcaretle iştigali kanunen de 
memnu bulunduğunu söylemiş
lerdir. Neticede bu mes"eleııin 

cemiyetten ziyade Sıhhiye Ve
kl.letine alt oldugu nazarı dik
kate alınarak mes'elc Vekllete 
bildirflmlftlr. 

Cemiyete kaydedllcnlerln,te
avün ve sirorta sandığıoa da 
girmesi mecburi olduğuna ka
rar verilerek cemiyetin nizam
namesine 'u madde lllve olun
muftur: 

-Etıbba arasında vefat eden
lerin ailelerine yardım için teş

lı.11 olunan sandığa cemiyetin 
bDttın azaları glrmeıı;e mecbur
dur .• 

Vefat vuku buldukça hor 
azadan ikişer lira alınacak ve 
bu suretle ölen doktor ailesine 
(1,000) lira vermek mUmkUn 
olacaktır. 

Temmuz iptidasında Bursa 
kaplıcalarına gidilmesi takarrür 
etmiştir. 

Bu sene bir Anadolu seya
hat• tertibi de kararlaştırılmıştır. 

Bu seyahatın Eyllllde, An
karada toplanacak tıp kongrası 
dönUşUnde Afyon kara hisar 
tarlkile lzmlre gitmek suretlle 
yapılması muhtemeldir. 

Üç ay yaz tatili yapmak 
kararlle içtlmaa nihayet veril
miştir. --------Ubeydulla Efendi 

•• Ustada ikinci bir 
ameliyat yapılacak -- -

!'adılı muhterem l ' heydulluh 
Efendiye !(CÇ1:nlcrLk anıellyat 

yapıldı~ı yazılnıı~tı. .\ldıl('ımız 
malumata ı:< ırc ameli ı· at Dr. 
Behçet Stıhit her tımı'ından 
yapılmı~nr L'heydull.1h ~:fendi 
nin sıhhatı yerindı:dir Behçet 
Sabit heyin bir haha ya kadar 
ikind hlr unıcli yat daha yapa
cağı haber alııııııı~tır. 1 'adılı muh
terem l ' bcnlullah !•:fendi v;ündcn 
ı:üne İ) ile~mcktcclir. 

Kendbine lıir ıın evci diyet 
tcml'ııni l'deriz. 

Enıanette 

Şerefiye işi 
Karaköy palas mese
lesi Devlet Şurasında . - -

1':ıra\.iiy pala' bina ve ar><t 
sının >ahipkri ile Emanet ara
sında 'erelivc rc,nıı·ıdcn dolayı 

~ . . . 
ihtilAI çıkmı~tı. 

:'liesclc vııkında 1 Jc, let ~ııra 

sında ~öru~llleı:c~inden Emanet 
namına heyeti fenniye ıııüdıirü 

Ziya Hey Ankaraya ı:i<leı:ektir. 

Maliye müsteşarı 
gitti . 

Şehrimizde Mallya vekille· 
tine ait bazı inşaat iflerlle mof· 
"'' olan Maliye mUıtetarı Ali 
tuza Bey dUn Ankaraya hare
ket etmlttlr. • --- --
Hariciye vekilimizin 

ziyafeti 
Jtariclye vekili Tevfik RUştu 

Bey evelkl gUn Aııkarada Ha· 
riclye köşkünde bir çay ziyafeti 
vermiştir. Ziyafette meclis reisi 
Kazım ve Baş vekil ismet pa
,aıar hazeratlle vekiller, sefa
retler erklnı, Ankarada bulu
nan sellrlerlmlz, Muhtelit mU
badele komslyonundaki bitaraf 
uslar, şehrin ileri gelen sima
ları ailelerlle birl!kte hazır bu
lunmuşlardır . 

Vapurların yaz iarife.~i 
Bu ,.!:Unden itiharl'fl Se,ris(.'faiıı 

t\rjprü Kad1ko\' h.ıtund:ı. ) ı rJ, ti J [;t\ 
İ\ı.:dı: \ .\nadoı 1 lıa11lh11 hattında 

, ., , rifc:;: tııtbik. olı 1·u.: ıl ur. 

• 
Nafia vekilinin 

beyanatı 

Meclisin evelki gllnkU içti· 
maında Nafia Vekili dev 

let demir yolları teşkilltına alt 
!ayıba mUnasebetlle beyanatta 
bulunmuştu. 

Devlet demir y<!llarının lda· 
resi hakkındaki esasları göste
ren bu beyanatın en mUhim 
kısımları berveçlıi atidfr, 

Devlet demir yolları dev
letin çok para sarfeden bir mu
esse~csidlr. 

Sarfedllen pıtralarla mem
leketin mUstakbel muvaseleslnl 
temin edecek mesaide bulunu
luyor. 

Çok para sarfeden bir mU
essesenln usul noktai nazarın

dan iyi bir murakabe altında 
bulunmadığı zan ve vehmi gö
rUlmektedlr. 

Bu zihniyet o müessesenin 
o memleketteki istikrar ve lcııv
vetlnin scllmeti nokta! nan· 
rından ehemmiyetli bir zarardır. 

Halbuki devlet demir yolları 
te~kililtına alt eski bir kanunun 
ruhunda demir yollarının usulU 
muhasebesi muhasebe! umumiye 
kanununa tabi değlldlr ve demir 
yollarının muamelltı hesablyesl 
vizeye tabi dcjtlldlr gibi bazı 
fikirleri tırmalayan ve bugUa 
nahak yere bu mUessue aley
hinde bir takım ademi itimat 
fikirlerinin tevlldln~ sebep olan 
zihniyeti o kanun ruhundan 
bu tadtıatıa temamen çıkarmış 
oluyoruz. 

Recep B.:y bundan sonra 
bu yeni teşkili\! 14yıhası ile 
meclisi idareyi temamen kaldır· 

dığını hesap işlerine bir mura
kıp koyduğunu ıöylemiştlr. 

Yerli malı 
Tiirk ocağı bir 

moda çıkaracak 
lstıtnhu l'f'ürk o~a~ı azı:.;ı ~r;ısıntlı \erli 
kuma~lırın tı1aınınümünü ceınin iÇin 
yeni hir moda ilıdN ınm •l'ık ~orül

mekt,.dir. 
Oea~ idare heı 'ett hu h•lt• içinde 

bu ıııc,ele ile nı•~(ul olıcıkıır. 

Maarifte 
KiMSESiZ ÇOCUKLARA YU

RT BUGÜ ' AÇILACAK 
Kimsesiz çocuklara tahsis 

edilen Ayasofya medresesinin 
küşat resmi bugün yapılacak
tır. 

Yurda şimdilik kadın ve 
erkeklere mahsus olarak elll 
yatak konmştur. Geçinmesi
ni temin edip de yatacak ye
ri olma}"anlardan 10-19 yaş
larındaki çocuklar buraya 
alınacaktır. 

Yatak adedi ~ittikçe ço
ğaltılacaktır. 

Melımel Emili bey gilli 
ı,tıtnhul nııtıtrit' i~leri ve mck

teplcrlıı ıınııııııi \aziyeti hakkın 

da tetkikamı bulunan Tnlim 'e
tcrhiye hL· ıeti rei,i :\khnıet 

Emin Ye tefti~ heyeti reisi llıd

vAn '\ııfiz !leyler dlin .\nkıtrny:ı 

ın·dct etmi~lcrdi r . 

Umumi teftiş 

. \laarif ıııııfctti~lerı \nadolıı 

dahilinde unııımi lıir tefti~ se~ a ~ 

hati ~apınllk için cn1ir tdını"lardır. 

Galalasanıyda ko11ser 
1 )t"ın (~alata ... :..ray ıı~~..:in<lı: talcb~ 

tarafındıtn hir konser 'crilmi~tir ---4ııadolu baııllyö iicretlt•ri 
Hu~undc rih.ırcıı \nadnlu ban -

hyo hatnndı te•1zıl:\tlı L :ırirenin tat 
bikine ha~laıı•L·aktır ( c-cılcrde la · 

pll :tn ~(i n tl'nzil:\t \n:u.iolu \" ııka.;ın · 

da oturan lar İljill kola' !ı k olal'.~k , .c 
hilha, a <•rnhra haU,ı cd'.ıe<k cck 

J\a .. ı hü~iiktck i \e lli i .. taS\"ondan tıi 

nenlcr.:: ~iJ ı p ı.rc ı 11c hı .:u 'cr lmt: 
m e-.ınden ~ik:I.\ ·t edi l n ı l'k '• di r \Hı

dür i v ı:t i unı unı ı ) ·nin h ı.: o. ik;\\ <tlcrt: 
mc,· da ı hır:tı ı nı , rıc a.Aı ı rad·l onı ra ıı· 

larl.'a i.i ınıt ı. dil mcktt·dı r 

. --lra11 fettiketzt•deleriııe 
~ı:hrirnizdekı lranlı <'en~inler lran 

d:ıki zt!zeledc leidkctc u~rnyanl.ıra 

~000 lira ıcb<-ru dmi,lerJır 

içki düşmanları 
dün deniz gezintisi 

yaptılar 

Dün içki düşmanları Şir
keti Hayrlyenln 59 numara
lı vapurllc yeşil gün bayra
mını yapmışlardır. 

"içki düşmanları yeşll gün 
bayramımız kutlu olsun!.. 
levhasını taşıyan vapur sa
bahleyin sekizde köprüden 
hareket etmiş ve adalar ci
varında bir tenezzühten son
ra Köprüye avdet etmiş ve 
tekrar hareketle Baıtaz ha
ricine kadar gitmiştir. 

Vapurda içki aleyhinde 
tezahurat yapılmış ve limo
nata, şıra, ayran içilerek iç
kisiz çok güzel etlenlleblle
ceğl gösterilmiştir. 

Yeşil gün bayramı müna
sebetlle dün rozet de tevzi 
edilmiştir. .....,....,...,_ 

Tiirk ocağı lw111ıeri 
Otın Türk ocaı!.ı kon[ernıı> 

salonunda profesör l,kar,ellinin 
idaresi Altınd• hlr konser veril

mi~tir. 

Kararın refl 
ı·:yeke Ttırk ocaıtından kaydi 

silinen \"ehap Suhhi heyin ,\li 
karar heyeti tarafından hakkın

daki kırar rdedil<li~inden mu
maileyh tekrar Turk oca~ına 

kaydll k~bul edilmiltir. 

Şarkiyat kongresi 
1 !ark.ol ~arkiyat kııııgrası hazi

ran srınunM tehlıur etnıi~tir. 

Kongrav:ı u:ideı.:ek olan Kiip
rülüzadc Fuat Bey de o zaman 
gidecektir. ----flayLIBfl bursası azası 

ll•Y'"" llur'"" hı:yeti idare· 
sine iktisat 'ekilktirıı:c iki aza 
tayin edilecektir. .................. -

Varşm•a sergl8i için 
\" ar~ova heynelmild SCj\lstııe 

Tlitlın in hisar ldt1rcsi de iştirak 

edecektir. 
~l'r!(ivc i~is:ır idaresinin 

uçıinı.:ü ~uhc miidllru :\azmi ye 
fen ınıı~aviri \ ıı>ıır Ziya Beyler 

~idcceklerdir. ----Tiilii11 inhisar idarebinde 
Tutun inhisar idaresi bir le' a

zını \e 'evkiyat mlldürliıgıi ihtth 
etmi~cir. 

lltı nıiıdiriyı:tc Tr:ılıznn inlıi 

sar nııi<lllrii ;\hır:ıt lır\' tııyiıı 

edilnıi~tir 

/(ablte nıekiebl mez111ılan 
1':ıhilc mektehinckn hu sene 

2;) han ı nt mezun oln1u~tur 

l>ıın o hanımların hep'i ~ark 
vil;\yctkrindl' ':ızife ıılnı ı~lardır. 

Hnplsaııeieriıı <ieı•rl 

1 lapbanekr itl:ırelerinin \Llli· 
yeye dı:vriıll' lııı~ iı nderı itihıtrı-n 

ha~! anacaktır. ---
Bir konser 

l\uµ;ıın >:tat on 'ckizde (Y..\I. 

C.A. ) ı:emİ\ctinin BevoQ;ltı ~ııhe

siııde \lb . \lı , kolılHI t:ıralın 

dan piyano ile bir kon,cr veriiL'
ı:ektir. 

Eczacılar kongresi 
l .ehhatnın Pat.nan ~chrinde 

cyllılde topl :ın:ıc:ık lınııclnıilcl 

ccz: u.:ılar kı ı n~rc:-:ınc ~çzacıları 

mız d:ı i~tirıık edeı:el,t;r 

Maaş veriliyor 
l !Rziran n \ :1;1 .. J11rının rl' vziine hu 

gündcr. iLihar.:11 ha~ltna l'aktır, 

Devair/11 he8apları 
'-' ı:rı... ha nuna:.chcti lc hı.i t.Hı 

d.aırclcr h e'<.ı!' lar 11 ~ap :ııı nı~lardır 

1 ,. ıni hi tircmİ\ c, h:ıı ı dairerc 

dun de çıı lı:-nı dı r . 

(fiiııl'ii 'f'ıp kon(lre.~i 

L ÇJnCti Tıp ' "" r ,, <\'lül ipti 
tla ... ında \nk ı r .. tln coplaı.'l.:ıc:ı.litı r. Bu 
<lef.;ı i- i konKrctlt... frcıı~i. l-.11.:1! vt· 
kans~r ıne"'cleh~ ··i rne\ZU hah::; ula
caktır. Konır;ı e .~ ~un !OiJrc ~ektir, 

Bu mevsimde Bentlerin manzarasına 
doyum olmaz! .. 
~-~-~-~-.... 

Zavallı (13) rakamının bir daha günah~na 
gimemiz mukaddermiş ... 

Siz, çiçek yağmuru ne oldu- atlamamış. İşte geldi. Ve yaptı- Sultan suyuna bırakan arabalar 
ğunu bilinnisiniz? Bunu gidiniz ğı mühim tamirat hakkında iza- beklıyordu. Arabaların yanında 
de Bentler yolunda seyredeniz hat vererek bizi arabaya davet bir kaç otomobil de vardı. Anla
Her kıvrunında zümrüt tavanlı etti. Öteki kafile çoktan yolun dık ki Bentler, havanın biraz dar 
bir köşk manzarası alan bu yol, yarısını bulmustu: gın gibi durmasına rağmen bu 
sanırsınız ki sizi cennete götü- - Hadi bakalrm, dedik, gay- hafta da epeyce ziyaretçi topla 
recek yoldur. Birbirine kol atıp ret et de onlardan evci yetişe- mış. 
omuz veren asırlık moşcler, ih- lim. İşte Mahmut bendi. İşte ben
tiyar dişbudaklar ve yaprakla- Teşdik için söylediğimiz bu din önündeki gümrah çeşme ve 
rını göklere açılmış birer dua söz arabacıyı kızdırdı: işte setlerin üstünde bir sürü in
eli gibi uzatan çınarlar altından - Hayvanın haline bi,r bak- san. . . O sırada geveze bir gra
geçerken her taraftan salkım, sanıza ya .. Biraz daha zorlar- mofon, Merhum Valansiyanm 
salkım, darı darı, varak varak sam Bentlerden evci öbür düny- sözde türkçesini zırlamağa baş
çiçek dökülür. Sanki bu yesil a- ayı boylayacak. Yokuşa saldı- lamaz mı? 
ğaçlar başınız üstünde bitmez rınca beygirin dennansızlığı büs •Olan Z ıya ..... 
tükenmez bir zafer takıdır ve bu bütün kendini gösterdi. Evela « Mad•m cepte paran yoktu. nıçın 
dökülen çiçekler de sizi alkışla- hafiften iltifatlar başladı: girdin ahçıya ! 
mak için çapkın rüzgarın attığı - De ... h, heyt. . . Hadi oğ- Arkadaşım dedi ki: 
mini mini konfetilerdir. lum. · · · Hayvan takatten dU- -İyi ki içimizde Zıya ismin-

* * * şünce arabacı da eline kamçıyı de kimse yok .... 
Saydım: tam onbir arabalık aldı, dilindeki küfür çuvalının ı -Niçin ? 

bir zincir teşkil etmiştik. Fakat bağlarını çözdü: - Adeta alınacab:tık da on-
bu zincirin arkasına iki halka da -Haydi bre domuz, haydi ' dan .... 
ha takıldı. Bentler seyahatınde bre meret, hadi be kaltaban, di... Faka tçok geçmeden anladık 
bana yoldaşlık eden Sarıyerli hey! .... Hele şukü_r .. zarzor, yo- ki hurada çalınan yalnız gramo
dostum canı sıkrldığını gizleme- . kuşlarda, yayan yuruyerek, ara- fon değildir . Erip yetişmiş ha
di: i bacının «de he ... y !» lerine can- nım kızların kaşla göz arasında 

_ Hazır ol dedi nerdeyse l la başla iştirak ederek düz yola gönüllerini çalıp ormanın sık 
b

. k ·ı·k 'kar• • çıktık. Kemerin altından geçip dalları arasına karJrak oraya ka 
ır a Si 1 ÇI .• .. .. .. • 
_Neden? te Bahçe koyu arkamızda bıra· dar ardından koşturanlar vardır. 

~ Gönnüyormusun, tam on 
üç arabayız. Zavallı 13 rakamı
nın bir daha günahına ginnemiz 
mukaddenniş. Sultan suyunun 
beş on adım ilerisinde bizim ara
banının kayışı kopmaz mı ... 

karak altından sırıl şırıl sular Vaka şöyle oldu. Uç tarie çıt 
akan kestane ağaçlarının serin kırıldım hanım: top oynuyorlar 
gölgelerine yaklaştığımız za- ve bu arada itişip kakışıyorlar 
man arabayı durdurduk: Karşı tarafta üç afacan tetikte 

-Sen bizi bekle yarım saata bekliyorlar. Derken onlar da to-
varmaz döneriz. plarını çıkarıp oynamağa baş-

Bir kaç adım ilerde bizi !adılar ve bu sırada her nasılsa 
Artık bunu sen gel de tesadü

fe hamlet bakalım ... 
-~· ~ - ~ - ·-.- •• -- - - - isteyerek ve ya istemiyerek 

n l t nıat~ as - erkeklerin topu kuvvetli bir 
Arabacı cevabı kesti: 
- Beş on dakka çaresiz bek

leyeceksiniz. Siz, Sultan suyun
da bir kahve içinciye kadar ben 
de yetişirim. 

Arabacı sicim filan tedarik 
ede dursun, biz de Sultan suyu
na doğru yürüdük. Meğer ara
balardan bir kısmı, müşterilerini 
buraya bırakacaklannış. Suyun 
basında küçük bir baraka kur
m~şlar, kırk elli iskemle, beş o~ 
masa bulup getinnişler. Olmuş 
burası size aladan ala bir mesi
re yeri. Derken ağaçlar arasın
dan tıngırtılarla karışık bir ga
zel başla dı: 
• Buseler vadeylemiştin a~pkı hayra

f nına ,, 

• Lcblcrin hatta kefil olmu§tU bu ih ~ 

[sanına• 

- Allah, Allah ... Bu da ne
si? diyecek oldum. 

- A .•. dediler, bilmiyormu
sun. Burada her cuma ince saz 
var. Ak~am. geç vakitlere k.ıdar 
bu suyun başında az mı :««leh
ler kırılır, !_?U ağaclar ara~mda 
az mı köşe kapmaca oyunları o
ynanır, şu ye~il setlerin arkasın
da az mı mercimekler fırına ve
rilirdi bir zamanlar • . . Şu : ·olun 
ağzı dili olsa da söylese. . . Ya 
gece dönüşlerinin hali ... Büyük 
kemerin basından hir mes'ale a
layıdır kop~rdı. Her kes- kadın 
erkek, ellerinde birer kağıt fener 
kimi manda arabalarına boylu ' 
boyuna serilmis kimi yaylılar 
içine çekilmi~. mehtaplar yaka
rak, ~arkılar söyliyerek, arada 
hir aşka gelip silah atarak şu 
Sultan suyunun basında mola 
vermege gelirlerdi. Simdi de ge
zilip eğleniliyor, ama her kesın 
altında bırer otomohil. fırt ora- 1 
ya, fırt buraya .. Böyle yerlerin 
tadını gülüs ahenk, «ağır ezgi 
fıstıkı makam çıkarmalı ... 

Ben gevezeliğin arkası gelme
diğini görünce saatten istimıla
da basladım. İkide bir de çıka
rıp bakıyorum: Ah, ~u an.bacı .. 
Mutlaka bizi atlattı ... Yok, yok, 

ev e a ı şütle hanımlardan birinin aya
ğına çarptı. Az kaldı ki kızcağız 
düşüp bayılsın. 

Müessesenin 
bir tarihçesi 
hazır lanı yor 

-·-Devlet matbaası bu _sene 
feaallyetinl tevsi edec~ktlr. Ma 
tbaaya ilaveten yapılması taka
rllr eden yeni bina bütçede ta
hsisat olmadıj!;ından bu sene 
yapılamiyacaktır. 

Matbaada - Devlet matbaa-
sı tarihçesi _ namlle bir kitap 
basılmaktadır. Bu kitaba naza-
ran 1795 senesinde Halıcıoğlun· 
da t<sis edilen matbaa daha 
sonrıl Abdlllhamit tarafından 

sekiz sene kapatılmı' ve 1908 
meşrutiyet senesinde tekrar ku
şat edilmiştir. Matbaa bUyUk 
faallyeı devresine harı inkılabı· 
ndan sonra girmiştir.Matbaanın 
Avrupaya ısmarladıt;ı yeni ma· 
kinalardan iki devirli tabı ve 
Uç bllyUk tertip maldnası reı
miştir. Daha bUyUk makinalar 
gelecektir. 

Malbaa lise ikinci devre 
kitaplarının tabına baflamıştır. 

·"atbaanın bu seneki icarı 
geçen senekine nazaran çok 
fazladır. 

Devlet matbaasında. Maarif 
ve Maliye vekaletlerinin işler! 

yapılwaktadır. Matbaa harf ln
kıl4bından sonra millet mektep
leri için kitaplarda basılmıştır. 

Haftalık bir halk mecmuası 

ve halka mahsus kitaplar 
neşredilmektedir. 

ltatbaacılık mektebi 
Devlet matbaasında bu sene 

açılan matbaacılık mekıeblnden 

şimdiye kadar çok i)"I neticeler 
alınmı~ıır. Mektebin şubeleri 
olan bu mektebin 120 lalebesl 
vardır ve bunlar iki sene sonra 
çıkacaklardır. 

11\albaada :iO kişi idare IO 
kişi doğrultma ve çevirme 200 
kişi de muhtelif işlerle ugraş· 

maktadır. 

Avcılardan biri hemen koştu: 
- Ah ... galiba canınızı yak

tık ... Müsade edin d~ hir pansı-
1 man yapayım: 
Gi.ilüşmeğe başladılar. Artık ta

l nışmı şve hatta anlaşmış sayılır
lardı. Biraz sonra onları sık kes
tane dalları arasında ağyardan 
hali bir köşe seçmek için kol ko
la uzaklaşır gören bizim Sarıy
erli arkadaşın merakları depreş
ti: 

- On beş senelik avcıyım, 
1 dedi, daha böyle ustalıklr CC}'

l Iırn avı gönnedim . 
j Ben görmiyeli Bentler de e
. pey değişiklik var: Setler üstün
de gazinomsu yerler filan yapıl
mış. Şişesi bir buçuk liraya ol
mak şartile ala buz gibi bira iç• 
biliyorsunuz. Etrafta harıl harıl 
satıcılar dolaşıyor: 

-Dallara bastı. dallara bas-
tı .... 

- Fıstık üzüm, fındık içi ... 
- Türbedir bu mal. .. Tür-

be yemeli türbeden yemeli ... 
Hemen her kesin agzı oynu

yor. Daha durun bakalım, geze
cek eğlenecek, koşacak, terleye
cek, ve şu ağaçlardan birinin 
gölgesinde tatlı bir uyku çek· 
tikten sonra, otomobillerine bi
nip ver elini hacı ÜSIT'.an bayırı 
diyip Şişlinin yolunu tutacaklar. 
Bentlerin safası da esasen böy
le çıkar. Yoksa bizim gibi a
man vapurun saatini kaçınnıya
yım !• endişesi le diken üstün·le 
oturur gibi liÖyle bir cemenler 
üstüne yan gelip tatlı tarafın 
dan bir öğle uykusu çekeme
dikten orınanda dolaşup şu ha 
mm kızlarla beraber bir iki de
met dağ meneksesi, bir kaç kök 
katır tırnağı yolup toplayama
dıktan sonra Bentlere gitmekle 
gitmemek arasında sa nki bir 
fark mı var? 

M.S. 
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illi va MİLLİYETİN ECLENCELER1 san u 
rMDESI • MIU.IYIT. m 

i\lavıs JO'lO 

a as o eJ' etleri riJasetin~en: 
İstanbulda ve Büyükadada kadastro muamelitı ikmal edi

len mahallelerden isimleri aşada gösterilen mahallelerdeki 
gayrı menkullerin tamamlanna veya hisselerine mutasarrıf 
olanlara 9 Haziran 1929 Pazar gUnünden itibaren yeni senet 
ve planları bir tertip ile tevzi ve teslim olunacaktır. 

Türk sigorta şirketi 
KÜ HAVA 

en çc,k hararet 21 en az 
B !!Ün zglr hafif lodos 

! va < ks ri •eti e açık ola~ak 

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

Kadastro hey, eti şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır Hoca Paşa 

l 
6r.-..._, 

1 
2 
3 
4 

Şeyh Mehmet geylftnl 
l:Iubyar mahalleleri İstanbulda 

Acntesı ubu{llmayan ~ehlrlerde acente urannıakladtr 

Haftanın yazısı : Molla fenarl 
Telefon: Beyoğlu - 2003 

Ada hey, eti Yalı mahalleleri Bliyük adada Aılutbak ve sofra için ı ,. 
Meşrutiyet D R • Al,. 

Bu mahalleler dahilinde ğayn menkül malı bulunanların Margarin yağı T. asım l Anzarot 

• 

Bu kelimeyi taniyan içinizde 
ıek çok olmasa gerek, yazımı 
ıkudukça anlarsınız: 

Bu gllnkü yeni bilmecemiz DOnkü bllmecemlzln yukarda dere olunan tarihten itibaren Pazar ve Salı gönle- Dahili hastalıklar 
halledilmiş şekil rinden birinde lf>tanbulda tapu dairesinde ve Büyük adada MARGARİN:~=~ar,Jı•r~i miitahassııu 

Boldan 1ata: 

1 - Elbise diken (S) 
2- Bir a:ıamız (2) 

koy (4) 

Valde (8) 

içine ~rba 

Yukardan qa: hükumet konağında ait olduğu kadastro hey, etine muracaat besleylcl MARGARİN Tıp fakültesi 
ı- Aksi (4) Yuva (4) eylemeleri icap eder. bir gıdadır. 
il- Bir azıyı beden (il) Halk (S) Bizzat gelecekler nufus teskerelerini ve ecnebi tabiiyetin- sıhhıye vekAledyle Şebremanetinct muallim «İc; 00.de, güzel sev var ise 

ıklu şüılrunl» diyenlerden de
:ılim ama bu mısra pek zevkime 
:ider. 31 Mayısta « Y e§il Ay> 
:emiyetinin beleş gezmesine iı
irak etmemiş olmama rağmen 
çki içenlerden de değillm. Hal
laş ölümün 40 ismini bulmuştu 
cmda bir sürli maliimat vere bi-

8- Noıa (il) Menıedekl çocul• de bulunanlar ikamet teskerelerini ve hey, etten mukad- tahlll olunualc nefased an!aşıimıf Kadıkl!y moda caddesi .N 88 
emret (il) demce almış oldukları makbuz varakalarını ve fotoğrafilerini ve imaline müsaade ed!!m.lştlr. Müfit bir ilin 

,.__ Yemekte lftllı açan (6) 4- Aman dokunma patlar (5, henüz ita etmemiş iseler ikişer adet vesika fotoğrafilerini MARGARİNso!ra ve mutb 
8- Çuvalın büyt!tfl (5) S- Hı!ııın kardeşi (2) lezzet (3) birlikte getirmeleri lizımdır. yağı sizi mağşu KİRALIK DEC.İRMEN 
6- Nota (il) Hicap (5) n-:us ~~mızı ne ile açını? (5, Bu senedatın tevziatına Temmuz nihayetine kadar devam yağlardan kurtanr. Bir tecrübe Şarköydo ııahilde mangal kömilri-
7- İş görmeğe mıhsuı vasıta 7- Beygir (il) olunacaktır bu mahalleler dahilinde elde atik hüccet ve temes- kilidir. Her yerde ARSLAN yle müteharrik horspay ıisteminde 

k im markasına dlkkaı edlnız. f ı• ha' d '" h (4) 8- Ekmek (8) sük ve senet a ış olsa bile onlara istinaden bir güna mua- T ı l I l l B 6 1 1 ı • evaa r ..zımayı ız e.,.rmen e • 
8- Yarım (8) Kışın zined (3) 9_ idam eı (2) Kemtıuı mehf&- mele icra ol~nmayacaktır. Muamelatı ikmal edilen diğer IJ U D ı n n ven ve mutedil fiatla icara verilecek 

iriG~renlerde bir gazeteci arka- 9- Kapat (3) za!ı (2 Dünya (3) __ _ mahallelere.a!t sen.et ve planların itasına ne vakit başlanacağı ajiları llmltet ,ırketl tir. Taliplerin Yeni postahane cad· 
~ peyderpey ılan •e•d•ıl•e•ceıiıikılıtiii'rİİ.iılll•••••••••••••-= Jstanbul, Taksim Ayazpt~a deainde 16 numcrolu Yavuz Terzi. 

ölümüm 40 ismini bulmuştu olur. Bozanın memduhu Ayaso- Pederimde bu keyfile alude idi, • • • .- Telefon: Beyoğlu 222.1 - hanesi aahlbi ömer beye müracaat-

~1akkbıru söylemed~ikyık· z-tfi!rid'ı~ il~kbı~n- fya çarşısında, At meyddanıObka- an[f nnak hakir.d ~Alem mk ebş'rli~p,» Dev ı et demi nvollanı ve lı" - .. ---------·ı larr. 
ı. e u şayanı ı a ı " şında, Kadırga limanın a, - ren ce mon aın mu a ı » • C. .1. 

nevzuun intihabında isabet yo- çular başında, Aksarayda bulu- bir canım. Ahibba canlara ca- mania rı umu mı" ı" da"esı· nden ·• F l B 1 N l t denl~.tanbul Ticaret mudlıriyetln· 
ttu, şüphesiz ki daha şen ve hoş nur. Beııaz, üstü kaymaklı bo- mm feda edip şu zikrolunan mü • · 
>iri serlavha ittihaz ettiğim, zalardır ki nfişeden hayat bu- keyyıfat berayı hatırı yaran «sa- ı _ l laydarpaşa limanında sığlık kısmında oturmuş ve harap Istanbul otomobilci, şolör ve 
ıu ngibi ben de size ic;kininisim- lur. On çamçak içilse yine sekir fahaneı» biminnetimde hazır ey- bir halde bulunmuş üç mavna ile bir duba müzayede suretlle işçileri cemiyetinin idare heyeti inıl· 
erini saya bilirim, işte onlardan vermez, karın ağrıtmaz. Zira içi- lerdim, anıncün ismü resminden saulacakrır. Dünyanın en 1ıhhl ve en IJıabı iki gilnde vapılacakbr. B!rıncl 
~ri seslavha ittihaz .ettiğim, ne Kuııadası pekm(lzi ve üzerine keyfiyet istimalinden haberdarı- 2 _ Müzayede 20ı6 ·929 tarihinde saat 15 te Haydarpa>ada nefis çocuk gıda<ıdır. gün; 4 haziran Salı saat 9 dan !il iye 
Anzorot» ta avam lısamnd. a. dardn, karanfil, zencefil, hin- n., yoksa_ riya olmasını_ 10,.il • kadar Beyoğlu 13 ten 16 ıya kadar 

t 1 b " işletme mUdür I'> nce kapalı zarf usulile yapılacııktır. Kar ko .. d B b ~ k d iki el 
crakı» demektir. mdi ! Ey ta ı 1 distan cevizi nisar ederler. (şim- vallahil'azim - birinin lezzetin- a Y en e ebe a ar ve n 
!mu-irfan! Malum olaki: içki- di u satırlara dikkat buyurun!) den haberim yoktur.ıı Talip olaniar (loo) yüz lira teminat akçesile birlikte teklif gnııı S haziran Çarşamba saat 9 dan 
er meyanında «rakı» nın lyu- Hakı'r bu kadar «Alufte ve aşüf- Evliya merhumun, bazıları- mektuplarını müzayede tarih ve saatine kadar işletme mlldUrlli· 12 iye k""1tr Istanbul cihetled taksı 

.. d' unelidirl Belso ukluX- fr x.· mahallerin 13 de ve @aatten ıs e ıt ismi vardır, amma b. iz na- te» )erle meyhane, bozahane ve nın isimlerini bile okuyamadı- güne tev 1 e er. 6U en6ı 
3 D ba ile m al !hl !hal d ltlb ot Ü !tadar cemiyet merkezinde alAkadoran nenus olanları hazfeyledik: kahvehaneye yasdandım. Huda g"ım bu içkiler so"yledig"i gı"bi e- - u avn arın taı e en aren uz g n olanlann na:ı:an dikkatine 

k d reylerini vermek üzre hazır bulun· 
Rakı - Dem - Anzarot - alim, bu kutu bozasından, Mısı- vinde mevcut idise c;ok zengin zarfında gere cer e !imek ve gerekse parçalanarak malzemesi alın· Dr. Horhoronl malan llAn olunur 

Pırnık - İmam suyu - Arslan rın prinç sübyesile Kırımde bir koleksiyona malik imiş. Bü- mak suretlle nhum deniz ve kara mıntakalarından kaldınlnuş 
ıüdü - Antipirin -. Hac; - [Maksime( !) 1 denilen bir nevi tlin bunlardan tatmamış olma- bn!unması ve bu hususa alt bllcilmle rüsum ve tekAJlfln tediyesi 
~evak -.~üz - Ata '!3ey (At- bozadan gayribir şey içmek mü- sına ~eline~. madam ki ke?dim ve bilumum lşçlllk ve nakliyat masarifi ve saun alınan mallara 
naktan muş~ak) - İslırı;- Ce- yesser olmamıştir. Rahmı ma- aym ıddaadayım, ona da ınan- ve liman tesısauna arız olacak her tür!U hasarın mes'uliyet! alı· 
ıan.e -.1~kı-.~~y - Bade (~u dertlen müştak olalı me'kfılat, mak_tan başka c;are .yok. Ev~ıya- cıya aittir. 
kisı eskıdir) Tutun (buda eskı) b t "k f t t" nm ıçld bahsi zengın! Belki bu- 4 - M!ızayede neticesi tekarrür edecek sanş bedeli tallp ta· 
İc;me filine gelince onun de ~eşru ak,ahmu eyye a taJ.1. neb ud- na tekrar avdet edebiliriz, yalnız rafından derhal tesviye edilecek ve alıcının ıeminan nakdlycsi 

1 ktu . tun, ne ve, ne çay, ne a - b . . 1 d ğ' S 11 en k ld 1 .. kl 1 d d'J ktl nastar arı ço r. b k sahi ah şu eytını nak e ece ım. on ma arın temam a ırı masını mııtea p a e e ı ece r. 
İçmek - İşret etmCV. - At- an, ne _aşar, ne ep, nem hadıselere bıraz tevafuk ediyor: 5 - Oruı giln muayyen müddetten sonra geçecek her yevmi 

nak - Çakmak - Papas uçur- lep, ne pıyo~t, ne m~t, ne oarap, •Yare yalvarmağa bir kimse hicab teahhur için alıcı beş lira teahhur taım!naıını tesviye edecektir. 
nak - Demlenmek - Kafayı ne şarabı n .. p, ne şınap ne nar [etse heman• [ ı 1 
üssülemek - Akşamcılık et- şarabı, ne hurma şarabı, ne dut •Bir kadeh mey, kişinin çilmle hi- 1 'l'ANBUL VILAYE.TI 
nek-Çekmek-Piyizkaymak şarabı,nekarpuzşarabı,nekok- [cabm göttirilr. DEFTERDARLIK İLANA Ti 
'orta oyuncuları ıstılahıdır) A- nar şarabbı. ne u~le şarabı, ne Ya beş on kadeh olursa ne ol-
a beyi görmek_ Parlatmak_ epseme şarabı, ne ıslcme !l~rabı, ma~ siz d!işünün ! 
{utmak- Yuvarlamak - En- ne mavuze şarabı,ne bedenne şa FELEK 
aht etmek. rabı, ne müselles iarabı, ne mis- -------------

TEMAŞA 

Yengeçler opretl 
Sarhoş olmanın da ayn ifa- ket şarabı, ne fışfış şarabı, ne 

Jel eri var: fitil - kör kandil - nardenk şarabı, ne bozon şarabı, 
~ ,1 -Bulut - Çakır keyif - ne hemi! şarabı, ne rafni, ne gül- 3 Aydan beri hazırlanmakta olan 
{ yif - Olgun - Zil zuma - feş, ne horhka, ne kırta, ne sodı- Süreyya amatör opret hey"eıt evelld 
{or kütük - küfelik. na, ne p1onya, ne hardaliye, ne ~eçe Kadıköytinde ille dda olarak 

Butün bu istilahatı bilmeme ramazaniye, ne imamiye, ne tal- "Yengeçler. opretlnl tem<il-etıJ. 
a m n fakır bunların hiç birile kan, ne kurt, ne hazma, ne kı- Almancadan ad4pte edl!ınlş olan 
n •ı ·f deg-ilim. Tıpkı Evlıya Çe-. miş, ne bal ça, ne elma suyu, ne bu eserde prlmadonnt rolünil Leman 

ld bal hanım isminde bir Türk kızı ifa ebi r erhum gibi. ~ırası ge ı suyu, ne muptecel suyu, ne etmiştir. 
ı:. 0 u or..:m. Evliya Çelebi arpa suyu, ne darçin, ne kibrit Temgl]dı rol deruhte eden amatör 
0 .ı.:eki ;,e alaycı bir adammış, suyu, ne küydürme seyu, ne a- ardst!erln çok çılı~mak şartıle, inkişaf 
) r uncü Sultan Muradın Bağ- fyon, ne berşer, ne nuşdar, ne ederek muvaffak olıcaklan amit 

t fetb"nd n avdetini müteakip cevariş, ne mukim, ne Bayram- •e•d•ll•m•e•kt•e•d•ır.111111•~•-•••• anbu da b r alay yapılmış ve paşa hapı ne şar:ı.biyc benlik, ne İL -
• 1 tarı JUi esnafı 0 alayda kara peh!ivan, ne babı ü~şaki, ne Al\! 
, n ı; g çmişler. Evlıya bu habı şahı, ne hab~ rahikı, ne ha- 1.-1zmirde bulunan dört numara-

) 1 ·ye ederken uBozacı es bı safai, ne babı cıdaver, n~ ~a~~ lı j.a~darma mektebi efr~d.'.nın1·6·~29 
1 nı anlatıyor, 0 datıpkı be- şifa, ne habı .k~~: n~ macunu tarihınd~n 31/5(9~0 ~nu ğayesı~e 
gıb i;miş. Bakın ne diyor? kiikünç, ne macunu cıhanbahş, kadar bır senehk ıhtıyacı olan yuz 
nafı Boıacıyan '-Bunlar ne maciinü dilşat, ne maciinü Y~tmiş bin kilo ekmek ve otuz bin 

g dansından bir nevi kaysun, ne macfinÜ meş~'.• ?~ kılo sığırcti Haziranın birinci CU• 

ıo yaparlarki giiya bir kase macfinü felasi~e, .1!-e _m~~fin.u ~ın martesi gününden itibaren yirmi 
cıilabı hoşgüvandıF. Pek katı 'ıayeıı, ne macunu dılkuşa ıçtım. gün müddetle ve kapalı zarf uauliyle 

Zat maıtfları muhasebeclllölnden: 
Şehztde b••ı ıebll mcmurlugundan kadro harici olup muhasebem.iz kita

bedne tayin kılınan A!lriza beyin üç giln zarfında vazifesine başlamadıgı 
takdirde mustela ad edilece~i il!n olt:nur. 

Şrk Maalt hiiliısası 

lştiha, kuvvet ve sihhat lçln 
en müessir devadır. Bilumum 
eczanelerde bulunur. Umumi 
depoları Bomonti fabrıkası. Telef· 
on: Beyoğlu 583, ve lsıaıı bulda 
Ekrem · ecip ecza deposu. Tele· 
fon: l tanbul 7 . 

LOKANTA KÜŞADI 
2 Haziran Pazar gününden 

idbaren 

AŞÇI YUSUF HANDAN 
taraıından Tepebaşı caddesinde 
Hacopulo pa~ajında sabık Tango 
1ı rahanesl bu defa ( Kırlangıç ) 
nım!y!e küşat etmekte o!duğumd4n 
iokıntamızda her türlü yemekle
nmlz kemafissabık hadldl Halep 
ve hakiki Trabzon yağ!ariyle ne
fis ve sıhhi bir surette tabih 

edilecektir. 
Aynca Amberbu pirincinden ma· 
m61 envaı lran pi!Avlannın Tür· 
kıstan usulü özbek ve Türkmen 
pilAv!arının hususi bir surette ih· 
zar olunacağını muhterem müşte· 

r!!edmlze kemal! fahriyle 
arzolunur. Jlıır, nice kerre tecrübe için ma- B'lıama:llahi cali şu tadC't et- münakasaya vazedilmiıtir. 

<reme (peşkir) !ere komuş- tiğim meşrubat ve mükeyyefa- 2·- Mezkur erzak•n ihalesi Hazi- iLAN 
arsa da bir katra akmamış- tın hic; birini ağzıma almadım, ranın yirmi ikinci cumartesi günü Hr. Mp. Müdürlüğünden yabancı D kf A k • } 
r.ır. Ekseri ulema ve meşa- ancak «dilber lebi» ( !) macunu: saat dokuz buçukta mektepte icra dil kuralarma müdaviM nbitanın 2 o or . utıe 
ıh nu ederler (Şayanı dıkkat- na müptela olup sim hals hukka• kılınacaktır. Haziran 929 paıar günü icra edilecek Eleklirik makinelerıyle belsoRukluRu, idrar 
ır! Hamile hatun içse batnında dihanmdan devayı inşirahı saat 3.- Şeraiti öğrenmek arzu edenle- müsabaka imtihanı için ı Haziran darlııtı. prostat, ııdemııkttdar, bel gevtek

vlaJı tendürüst olur. Hamlini için kfilı kak, kimsenin haberi rin hergün öğleden sonra mektep 929 cumartesi günil mektebe müra- lllti dtt ve fitengiyl ağrısız tedavi eder. 
Udi! ı t. u"racaatları 1 KaıakOyde Börekçi fırını masında 34. az'ettikten sonra ic;şe sütü ok a ahı ok iken istimal ederdim. m r ye ıne m · caat arı. 

Fennin en son usu!l!e kat'! 
olaralı etlcl ve yeni be!soğulduğu, 

frengi, idrar darlıP;ı, bel gevtekllll 
ve mesane ve bilcümle kadın ra· 

FİAT OTOMOBİLİ 
Pek cUz'i bir zaman eve! 

esaslısurettetamirgörmüş m!ikcm 
mel vaziyette 512 modeli aln 

silindirli 25 130 beygir kuvetlnde 
bir F1A T otomobili mutedil 
flatla satılıkur. Galatada Kara
köypalasta üçUncU katta TABA
KUS şirketine müracaat edilmesi 

BiR KATiBE ARANIYOR 
lngillzce Stenografiye bihakkın 

vakıf ve lngilizceden Türkçeye ter
cümeye muktedir bir kAtibe aranıyor 
istedikleri maaş mlktadle tecrübe ve 
maltlmatlarının derecesini müş'!r bir 
mektupla (O.F.) rumuzly!e lstanbul 
posfahanesi 176 numaralı kutu ad· 
resine tahriren müracaat 

DOKTOR 

İZZET KAMİL 
Yeni ve eski bılsogukluğu, em· 

ruı cildiye ve frengi elektrik ve sair 
en son vesaiti fenniye ile tedavi eder. 
Bahçckapı şekerci Hacı Bekir 
karşısındaki apartmanda 1 · l /2 dan 
f>. l /2 ya kadar 

lstanbul Ticaret müdiırlyetinden; 

lstanbu! sakatçılar cemlyednln 
idare hey'eıi intihabı haı<lranın ikinci 
Pazar şünü Sütlücede Karaağaç cad
desinde cemiyet merkezinde icra ve 
saat 9 dan 12 ye kadar rey kabul 
edilece~ alakadarana iltn olunur. 

1 

terbiye tesiri ve atavik bir taas- yuna gelince iki adam selamla- değe alarak dar keçi yollarından rıldığını, ayaklanım arzusuzlaş-
sup hissi vardı. Bu hisler ve bu Ştp ayrıldılar. ~~eıken umuzlamın düşti5.lü- tığıru hissediyordu. 
te; ıayüller tekrar köye dönüp - Hoşça kal Hocam. nu, bacaklarnın pelteleşip can- Prens havladı. Tosun un atı 
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ö-y hekimi eski hayatına kanşnıca yeniden - Eyvallah çavuş! sızlaştığmı hissediyor, dert, sadık köpeğin sesine keyifli kiş-
kuvvetlendi. Sonradan öğrendi- * * * mihnet görmemiş demir gibi vü- nemelerle cevap verdi. Ve biraz 

Bllrhan Cahlt ği şeyleri tekrar unuttu. Eski Açıktan açığa babayeğit gö- cudunun koflaştığını, boşaldığı- sonra Tosun artık kendisi için 
nakine gibi işlmege başladı. Bu 1 - Kailm kısmının başında itikatları, temayülleri kuvvetlen rünmesine rağmen imam hafı- nı zannediyordu. bir muamma haline gelen genç 
öhne makine yeni bir şeytani- kuvvetli el ister, başıbo bırak- di. Doktorun ilimden ve bilgi- zm Jafl~n To~un un yüreğine Ev hayatındaki durgunluk, karısıru her vakitki yerinde aa
et daha icat etmege hazırlanı- ma, şöyle arasıra bir göz kulak den gelen telikkılemi kabul et- ötmez bır pehlivan yakısı açmış doktorun garip, alaylı tavsiye- kin, memnun ve hatta gülilmser 

yaı du. Eşekle bir baş gitmek i- ol, demedim miydi? mekle beraber imamın kürsüden tı. Delikanlı yeııil bir akşam ay- !eri, imam Hafızın keskin ve ma gördü. 
çin hayvanının dizginlerini sı- Tosun yeni bir heyecan için- vaız eder gibi söylediği kat'i dınhğına göfnülen ormana daim nalı nasihatları kafasının içinde Kendindeki fevkalade hale, 
ıı:an Tosun imamın sükunetini de kaldı. İmam yine ne demek fikirleri de yabana atamiyordu. ca mezbahaya giden bir koyun bir kaya parçası gibi yerleşmiş, doktorun sözleme, imam Hafı
görünce sordu: istiyordu. Bu işle onun arasında Hafız Apturrahman ona bir gibi boynu büküldü. Ormanın i- duriyor. Kavrayamadığı bu işle- zm nasıhatlarna Emine nin bu 

- Ya bu işe sen ne dersin ho ne münasebet vardı. Emine nin de arapça şey okuduktan oonra c;ine yayılan Ağustos böcekleri- rin üzücü, boğucu m;.ıamması i- sakin ve gülümser tavru da zam 
cam? hangi halinden şüphe edecekti. ilave etti: nin, dere boyuna dizilen kurbağ çinde bunalıyor, bütün bu sevi- molunca genç adam bu içinden 
İmam Hafız Apturrahman e- Ne zaman gitse genç kadını işi- - Erkek olan evinin, karısı- lann ince, kısa,uzun seslerni din yedeki insanlar gibi kendi ken- çıkamadığı işi kadere, kısmete, 

egin dizginini sola çekti. Şimdi nin başında bulmiyor mu idı? nın başına direk olur. Olmadı !erken derin derin göğüs geçire dine mırıldanıyor, talie, kadere hakka havale ederdi, kendi ken-
;ızengileri birbirine sürünecek - Bu işte bir şeytan parma- mı başına her şey gelir, bu böyle rek kendi kendine mırıldandı: söyleniyordu. dine: 
adar yanyana gidiyorlardı. ğı var gibi geliyor bana çavuş. gelmi§. böyle gider. - Hey Yıırabbi Yarabbena, - Zalim felek, başıma çile - Hey yarabbi sen bilirsin, 
San kirli kaşlarının altında Sen doktoru moktoru bırakta Ve davasını kuvvetli bir arap nedir bu kara yazım. verdi, ne bahtı kara adam mı- dedi. Sen bana akıl, sabır ihsan 

caybolmuş gıbi görünen mavi beni dinle. . . Şöyle bir hafta on ça ile nihayetlendirdi: Bu, onun hayaunda ilk duy- şnn. . . et. 
ipil gözlerini Tosuna çevirdi: gün bir göl! kulak ol. sonra gel - Himmetürrical, taklaülci- duğu iztirabın ifadesi idi. Ateş Ve hırsından yolun üzerine Emine sanki bir çay davetin-

- Sen bu işe inanıyor musun bana. • . bal. . yağmuru altında, kalçasını şa- doğru sarkmış böğürtlen dallar- den yeni gelmişti. Ayağında is-
'>e çavuş, dedi. Hiç senin gibi Tosun asker ocağında gozü Çam ormanına kadar bir şey rapnel parçalarnın delik desik et nı koparıp atarak küfür ediyor, karpinler, sırtında ipekli mavi 
dama öyle şey olurmu? acılmtş, pişlsin, olur olmaz eye konuşmadılar. İmamın tırıs gi- tikleri zaman felekten bu kadar dikenlerden kanayan parmakla- bir elbise vardı. Saçları munta-

- Ne bileyim ben oldu işte! inanmaz, mert bir dellkanhydr. den e§eği bir iki defa anırdı. acı şikayet etmemişti. rnı yün kuşağının kıvrnnlama zam ve yilzli bir çiçek demeti 
' ? Fakat blittin bu yarım ve iğreti Tosun un ııeğe ayak uydurama Şimdi akşam serinliği çöken siliyordu. Yeşil yuvaya gelirken gibi idi. 

· • · • re bo- engin çam ormanında atını ye- bu akşam ilk defa ne!f'esinin kı- Tosun genç kansının bu iti-

lstanbul Ticaret müdüriyetinden 
lstanbnl Htmamcılar cemiyednin 

idare heyeıi intihabı Haziranın üçün· 
cU günU Beyezıtta Sahnnçlı Handaki 
cemiyet merkezinde icra ve saat l ~ 
ten 15 e kadar rey kabul ediJec<P 
al~kadaıana ilAn olunur. 

İstanbul altıncı Hukuk M•~ 
kemesinden: Karabet Mikael)' r· 
Efendi tarafından Samatyada 1'• 
baba Köşesinde iki yilzlti çeşıJIC .;; 
kağında 16 numerolu hanede ınOI<' 08 
Madam Maryam Mikaelyan aıeylı' ·i 
ikame olunan feshi nikah ""~~;. 
zrmninda müddeialeyhaya ber•Y~,
bliğ göderilen iıtida teblig ılı!l et 

• ·1<afl1 beri Zahnna mumaileyhın ı . ·tı· 
Kahinin meçhul olduğu mahale•ı1:0• 
tiyat heybeti ve mübaşiri ~era J<Tll 
dan verilen meşruhatan anla§ılı!ll' ri 
biltaleb hükuk usulti muhakem•1

' 
1 . 'le° 

kanununun 141 inci Maddesı 111 r 
b. ıı· ı hl' . . lıJfS ınce an te ıgat ıçrasına l< 
verilmiş ve tahkikat gtinU 01818

8
• 

Tayin Kilinan 17 Haziran 1929 l'd• 
zartesi günü saat 14 de mahkeme 

, • fll8 
hazır bulunması ltizilmu tebhg 

1 
kamina kaim olmak üzre il§n ol~..;.. 

yete 
Ticaret davalarını da ru hkB" 

mezun İstanbul Asliye ~ad ııı 
meai birinci hukuk daireıın e J· 
Müddei MİLLİOTO Şirketi ile ın 

bal« daaleyh Şişli de Meşrutiyet nıa 11 
sinde Nişan s9kağmda 55 nu':'3;:,. 
hanede mtikim Çau9zade AhınC d~' 
Beynlerinde mutekevvin alacalı el 

'dd · 1 b ikatıl vaaından dolayı ~ü eıa ey 'ttlğİ' 
k!hını terk etmesı ve nereye gı .•• 

b"le "'" ne mechul bulunması hase ı •' 
· sına maileyhe i!Snen tebllğat ı~ra 19z9 

devamı tahkikatta 25 Ha:zırarı si· 
pergembe günü eaat on dörde ıntıııı•İ 

• e va lak bulunduğundan yevını v ,ııl 
mczkurde mahkemede ispati vtı aP 
etmesi akai takdirde hakkında ğı>'.,,. 
kararı ittihaz olunacağı ii!n oıııo 

=--- ,,ı 
nah süslü halini ilk defa şa> 'ııv 

' 'detl dikkat buldu. Emine eskı ·ıııe 
kadar süslenmezdi. 1skar::~ ııl 
dolaşmazdı. Onun kasaba . ef' 

dığı d!iz ökçeli kaloşl~ gı:ıaıı 
dl. Boynunda daima ta nı~ f.>1! 
dığı zaman verdiği Uç ~ı;ıJtfl 
yerdeyi taşırdı. Bilekl~rı 111ıı 
İzmirden gitmezden aidıgı a 
bilenkleri eksik etmezdi. Jııfl 

Şimdi gene; kadın bıın131 at 
hl b. . . t kınıyor yalnız g • ç ınnı a • aaJıtl" 
sünde, kalbinin !istlinde rıl•' 
taze bir çieçk bulunduruY.~ğı 
Onun kasabadan alıp getı 111ıe 
top top basmalara makas fi' 
atmamıştı. Hala Nev Ed?seıeri 
nrmfendinin verdiği elbı di 
giyiyor ,onları bazen tarrıır 

11
e ,ı 

yor, değiştiriyor fakat onıı 
dığı toplara el sUnniy~rdıl~)']I 

Tosun genç kadını Yl!'e ri iılf 
süslü görünce ga~ lhf:!Y\re r 
tan ayağa kadar süzdil. 011 
marn Hafızm yüreğine dert • 
sözlemi hatırlayarak sordıl.i; 

bi trnBI"" 



MtLLlYET CUMARTF..SI HAZiRAN um 

WOODSTOCK YAZI MAKİNELERİ 
Bir yazı makinesi almak ihtiyacınd·a iseniz ucuz bir makine alıp daima tamir ihtiyacı karşısında 
kalmaktan ise yirmi otuz sene bila arıza hizmet edebilecek sağlam ve çelikten mamul bir makine 
almalısınız. 
WOODSTOCK yazı makineleri kAn1ilen çelikten man1uldur. Hem Türkçe hem ecnebi lisanlarını 
yazmak için beynelınilel klavyeJi makinelerin f iatı 220 liradır. İzahatlı Türkçe kataloğlarımızı 
talebediniz. 

Veklll umumi: Tllrklge Otonıobtl Lastik ve TraktlJr Şirketi, Beyoğlu lstilıJAI caddesi 18~ 

5 

EREVDE BULÜNMASI3 MliHlM~ VE -, 
KAT'İYE ' LAZil\I KIYM ETLI İLAÇ YELKENcil --KEFELIZADE-HAMDI 

VAPORLARI 
Kara Deniz Postası 

AFirE~i µf9'U.Mi~ 
SİNiR ZAFiYETi.ADEMi iKTiDAR 

VE NEKAHAT HALiNDE OLANLARA 

NORO·FO JiN 
nıUstahzarı pek te;;irlidir. Bilümum eczanşıerde 

VAPURLARI 

lzınir ıür' at postnı 
Lüks ve f 
seri smetpaşa vapur 

2 Pazar günü saat 
Haziran tam 15 te 

Galata ~~:~~;Jzmire 
hareket edecektir. 

TafsilAt için Sirkecide yelken
ci hanında kAln acentasına mü-

I DE HRıı SIZLIKL~RI ':~.,,~'.:; ·~;.,':1~":1om 

. .ı\t&LJl(ŞİLİKveYAN.MAIAl\ltiDA 
C.\Şf' ) !ıı. ----------·---::sm::------- ı SADIK ZADE BİRADER--{ ( SOD O• ~ASTRl N • lstnnbul Emvali metrOke mlıdilrlyetinden: No Nevi LER VAPURLARI 
U U z D J fl Seınıi M•hallesl Sokagı KARA DE NIZ 
1'1Usf ahzarıp EK T ~ Ô 'R l / Kadıkny Caler•ta ı.o::.::ıa ş.~;d~erı t!ukerrer c;~t m~:ş~çe MU1'TAZAM VE LÜS)I 

Kıymeti mubammene..ı P O S TAS 1 

la UZ Mi~ y~ RALAR BAiada evnfı muharrer mu bahçe Köiklin 13850 lira bedeli muhammen 1~~e kap•İ~k:rı~f;;ı. I0-6-929 Sakarya 
l'I ~ \~ \..9'R .\ N TAN l! Ç 1 BANLlf R D JI ~·e=;ıem~~~ı ııf:z~e~~ruf ~~Y:a~ut~~e~e ba~~:'~~t~bi~~k::~:1:'·me~~~lera~ş~~~isy~,:;:ı:~~~i:~50 

2 
v::

1
:

0 
pazar 

~~h•m• .~ !~~ ~~!~ oc! .... ro. • Emlak ve eFaın ~ankası lslandul ş~esinden Et:~:::!:l~:: 
Kiralık emlak Ordu, Kireson, Trabzon, ~ 1'alsrada: Bursa Setbaşı Se!Ahettin bey, Trabzon şifa, Sivas şifa, 

k da_na Mustafa Rifat bey, Konya, Mustafa Cevdet bey eczsnelerlnde, 
·llıır Margonato ve Samsun mlittehıt ecza depolarında. 

\'iJAyetlerde acenta aranıyor: Bahçe kapıda MAZON ve BOTTON 
tl.'1 
-..:_deposuna müracaat 

rınıu·_ 
~ 

il 

Kullanı~ı suhhuletli, ma,rafı nispet kabul etmeyectk ~ 
derecede az, uwn seneler tamiri ihtiyacından vareste, gerek _: 
deniz ve gerek kara motorlarının en mükemmeli hiç şüphesiz ;:--

«Nö yf eld Könke» motorlarıdır. ~ 
'fek ve çift silimlirlı her talep cdılccek kuvvette motor s._ 

~li -•/ m olunabilir. 
ekili Umumi: Tilrkiye Otomohll !Astık ve traktör şirkrtl 

~ 1 Beyop;lu İstiklal caddesi 168 mnm 
~il~ Türkiyada ilk Avrupa seyahatleri~lll!§ 
s -
~ Pake vapurları := 
~ ~ l'ake vapur acentası Türkiye muhterem halkını seyahatlere § 
~ •r._,tıtabilmek üzre Istanbul-Pııris ve lstanbul-Pari:; - Londra § 
~ ~ tnda seyahat seferleri açmıştır. Bir familya dahi olsa her § 
~ biıtııan seyahate çıkabilir. vapur, tren, oto, otel, tercüman, ~ := 
~ et iicretine dahildir. :Ylüddcti seyahat S4 gündür. Fazla § 

1~mmu,1111,,nıınıırıiııllıilliiilli11uıtıiüiini11ıılnnnıı.i 
tanbul sıhhat ve içtimai muaveent 

~ıııı müdürlüğünden: 
~ıq Yeti Tıbbıye azal daimeslnden Dr. H. Rizn beyin Cağaloğ-

J \liidiirtyet kalemine müracaat eylemesi ilAn olunur. 

1 s~ALKekDAKTfI~Öm! DERS~~Est 
ı ltr ırk 'd 
'4 tün •cı e Şahin paşa oteli karşısında Dervişler soka~ı No 1 ~ 
~ 'lleı0t 9·20 ırasında arzu edilen .aatlerde hanımlora ve htyleıe eS1slı 
tılıı Ue Uiı dahilinde ve muhtelli markalı yazı makineleri üzerinde müsait 

<lig; •yda daktilo ö~ıilerek münasip vazifeler teminine delllec 
gibı makine ile yazılması matlup Türkçe, ~·ran<ızca, lngilizce, e 

Almanca yazı işleri de kabul olunur. 

I J -
' '~ın ~brika!n. bezaran ıandallvelerl umumt MtıŞ depo•;Tstanboldıın 
h ·~~ı d !Unda 46-47 numara~ Joz. N. Aclman telefon lstanbul 2409 

r, ıııu epoda envai çeşit ~rde ve döştınelik k•dlfe hare ve fmt•z 
k ' evvı ı nır, perde mister, ttil; keıen perde, önl!ler; maroken 

rnı m•slf irin ve 1 ~ lalar ile çocuk lwyolalan fahri-

Eesııs numarnsı Mevkii Bedeli icarı senevisl 
Lira 

Surmene ve fiize iskelelerine 
azimet ve avdet ederektir. 

2 C:alstada Sirkeci iskelesinde mezbaha müfettişliği altında 18 No garaj 
9 Galatada kireçkapıda erzurum hanı müştemi!Atından diikk!o 

800 
276 

Tafsil~t için Sirkecide Mes. 
adet hanı altında acentalı
ğına muracaat . Telefon: 
1sıanmbul 2134 13ti Mııçkııda si!Ahhane caddesinde kahvecilik mahıılll ·150 

140 ., ,, karşısında gazino Mahalli 400 
157 Beyoğlu Şişli Meşrutiyet mahalll'sinde 780 İlan 
Em!Ak ve Eytam bankasına ait ba!Ada muharrer emvalin birer senelik bedeli !cari şeraiti atiye ile 

müzayedeye çıkarılmıştır. 
Hll~fı nizam getirilmesinden do

layı zabt ve müsadere olunan 18 
çelcı kestane çubuğu 6 haziran 929 
perşembe günü ihale edilmek üzre 
miinyedeye çıkanldıj~mdan tnlip 
olanl•nn Yenikapı orman ldare<ine 
müracsatları il.in olunur. 

1 - müzayede müddeti 6 llıızlran 1929 Peışefubc giiniine kadar olup ihale muamelesi ycvrnl 
mzkfirda saat on altıda icra olunacaktır. 

2 - müzayedeye iştirAk etmek arzusunda bulunanlar 
bul şubesine müracaat ermt'lldirler. 

Bahçekapıda EmlAk ve Eytam bankası Istan-

Beyoğlu Sulh mahkemesi icra dan itibare onbeş gün müddetle 
aindan: Aliye, Vasfiye, Kerime, mevkii müzayedeye vaz edilmiş ol
Halide hanımlarla Kemal, Münip, ! duğundan ve ihalei kat'iyeninde 
Atayi, Vehbi ve sman beylerin ve 15/Haziran, 929 Cumartesi günü sa
İspiro efendinin şayian ve müştere- at 15 de icra kılınacağından yüzde 
ken mutasarrıf oldukları l:leyoğlun- beş zam ile iştiraya talip olanların 

da Kamerhatun mahallesinde Tepe ve daha ziyade malümat almak iste
Başı Caddesinde 16, 18, 20 numara- yenlerin kiymeti muharnminci mez
larla murakkam ve kırkbin lira kıy- kurenin yüzde onu nisbetinde Pey 
meti muhaınmineli maa dükkan Ru-/ akçesini müstashiben 929/2836 numa 
vayal oteli namile maruf binanın tah ra ile müracaat eylemeleri ilan olu
tmdaki ufak dükkıin ki Saatci (Di- nur. 
mistokli Hiristidi) efendinin tahtı -C-,i-b-al-id-e-·ı-·.-ş-is-ke-1-es-in_d_e_m_u_kı_m_ 

isticarındadır. Boduruın katını teg- iken elyevm ikameıglhı meçhul 
kil eden kısımda ve Yalağı ve Ter- bulunan dejtirmenci Yorgl 
kos tcchizatını havi muhtaCJ tlınir Elremidi efendlye 
ve harap bir mutbab ile muntazam Istanbul icra dairesinden: A-
Avrupa kari tuğla döşemeli geniş ve nastas Paskalidis efendinin mahke
tulani Salon biçiminde ve ayrıca mci temyiz dördüncü hukuk daire
üç küçük dairci şamil müskirat ima I sinden istihsal eylediği 7 Mart 929 
!~~nesi ve ~Donas Vay~~is) efen-1 tar'.11 ve 896/1565 N umerolu il~ mu
dının 30/Hazıran/929 tarıhıne kadar 

1 

cibınce tahliyesi mahkumun bih Ha
ha mukavelename tahtı isticarında- raçcı Mehmet bey mahalleıinde fe
dır. Ve Otel kısmını teşkil eden bi- ner ve çıkmaz sokaklarında kain 42/ 
nanın cümle kapısından girildikte 14 ve 72 38/4-0 atik 14/62 16 cedit 
Geniş mermer taşlı merdiven ..., ze- Numaralar ile mürakkam arsaların 
mini mermer taş ile mefrÜs ve dahi-1 tahliyesine mütedair bulunan ve in
linde iki mermer sütunu havi geniş- dettemyiz tastık edilen 7 Mart 929 
ce birSalon ve yekdigeri dahilindeze tarih ve 896/1565 Numarolu ilam be

minleri Tahta, keza geniş bir Salon rayi infaz dairemize tevdi edilerek 
biciminde iki odadan başka daha k:ü- namınıza tastir kılınan ve mesarifl 
çük dokuz oda bir Büfe bir mutbah muhakeme ile tahliyesinin icrasını 
ve bir Hal! ve ikinci katta iki Hali amir olan ihbarname ikametgfilıını
bir Çamaşırhane ve ittisalinde geniş zm meçhuliyeti hasablle tebliğ edi
ce ve Çimento döşemeli bir Tarasa l 1emediğinden ilanen tebligat icra
ve oniki Oda bir kiler, ve üçüncü sına karar verilmiştir. 
katta iki hali onaltı odadan ibaret 1 Tarih ilandan itibaren nihayet bir 
olup odalar her iki katta koridorlar- mah zarfnıda daireye 928/6469 tica
la yekdigcrlcrine muttasıl ve zemin· ret Numarosile bilmüracaa meşarifi 
!eri muşambalı ve arka cihetten Ha- muhaekmeyi tediye ve mecuru tabii 
lıca nezareti kfunileyi haizdir. Bina ye etmediğiniz ve ya tehiri icrayı 

kagir vo Terkoı ve Elektirik techi- müstelezim bir diyeceğiniz olduğu 

zatile mücehhez ve dahilindeki ah- taktirde dermeyan cylemediğiniz 
şap kısmı yağlı boyalı duvarlarr na- taktirde giyalıınızda mu;ınelatı ic
k!Jlı ve ikinci ve üçi!Q.cü ata çık- raiyeye devam olunacağı malQmunuz 
mak üzre iki taraflı ve aynca her olmak ve birinci ihbarnamenin teb
kata mahsus servis merdivenlerini liği makamına kaim bulunmak üzre 
havidir. Kabiliyeti taksimiyesi olma 
masmdan naşi bilmüzayede furuhtilo 
şuyuun izalesi hakkında mahkeme
den sadır olup kesbi kat'iyet eden 
nam mevkii icraya vaz olunmuı ve 
kanunen merasimi iptidaiyede bili
fa mevkii müzayedeye konularak 
muayyen olan müddet hitamında yir 
mi bin lira ile talibi ohtesine ihalei 
eveliyesi icra kılınmıştır. lbalei k:at' ..... ..... d • 

ilanen tebliği keyfiyet olunur. 

Fransızca dersleri 
Rlr matmazel tarafından hu

sus! Fransızca dersi vermek 
isteniyor. Arzu edenlerin cumar
tesi günleri 11 den 12 iye 
kadar Sirkecide IJora,anciyan 
1 !anında ıiçüncıi katta 27 nume-

.... r .. tır 

Istanbul mıntakası maadin 
miihendisliğinden: 

Eekişchir vilayetinin i\.lihalıçcık kıızıısının Kavak karlyeslnde 
kA!n olup mek~uf bulunan Krom madeninin, 

1 - llk sene zarfında eski ıımeliyac yeniden ııçılınak ve bu 
lma!Atın l / I 000 mikyasında muntazam imalat haritası ve bundan 
maada bütün sahanın 1 /5000 mikyasında topop;rafik ve jeolojik 
haritası yapılmak ve bu harita iizcrine jeolojik tetkikat netayicl 
gösterilerek işbu netayice göre bir fen raporu tanzim olunmak 
ve bu neticelere göre lma!At prcıjeleri tanzim edilmek ; 

2 - ikinci seneden itibaren senevi ıısğart SOOO ve !fçlindi ~e
neden itibaren senevt asğart ( 4500) ton cevher çıkarılarak yüzde 
( 10 ) resmi nisbl ve bunun yüzde altısı nisbetlnde techizat tertibi 
verilmek: 

Tetkikat devresi için 
1 O kilometrelik yolun diizelmesi için 
Nakliye, Kamyon, tulumba motör V. S. 
Ebniye ve imalılt 
Sermayei mütedavlle 

20000 
20000 
300UO 
50000 
30000 

180000 

Ceman (180000) l!ralık bir Türk anonim şirketi teşkil edilmek 
ve teahhüdatı teıninen Milli bankalardan birinin ( 9000 ) liralık 
teminat mektubu verilınek şartlyle mezkfir maden talibine !bale 
edileceğinden taliplerin 23-6-929 tarihine müsadlf Pazar g;ünü saat 
15 şe kadar kapalı çarfla l.ktısat vek!letl Maadln işleri umum mü
dürlüğne müracaat eylemeleri ilin olunur. 

• • • 
Eskişehir vilayetinin merkez kazasının Taş tepe karlyeslnde 

kAln olup mekşuf bulunan Krom madenini işletmek üzere : 
r - teşkil olunacak ;irketin a. p;arl sermayesi ( 120,000 ) Ura 

olmak, 

2 - ilk sene zarfında eski ameliyat tathlr edilerek işbu amell
yann 1/1000 mıkyasında topograflk ve jeolejlk muntazam harita
lariyle bütün imtiyaz sahasının 1 / :'iOOO mikyasında kezallk jeolojik 
haritası tanzim ve bu haritaya ayrıca bir fen raporu da llAve ve 
bu ilk S<'lll' 1.arfında asğarl ( 1000 ) ton cevher çılı:armak, 

3 - ikinci senede asp;arl (3000) ve bunu müteakıp senelerde 
( 7500) ton ıısjtar! olmak üzere cevher ihraç ve yüzde (IO) resmi 
nisbl ve mezkôr resmin ·;. 6 sı nlsbetlnde techlzat tertibi tediye ve 
milli bankalardan alınmış (6000) liralık teminat mektubu ita edil
mek şartlyle talibine ihale edileceğinden taliplerin 23 / 6 / 929 

tarihine müsadif pazar günü saat 15 şe kadar kapalı zarfla lktısat 
vekaleti :\laadln işleri umum müdürlülüğüne müracaat eylemeleri 
ilan olunur . 

Devlet demir yolları 
idaresinden: 

... 
umumı 

13,6,<129 tarihinde münakıısası yapılacağı gazetelerle llAn edilmiş 

olan kalayın münakasa saatından itibaren yirmi dört saat zarfında 
katı kararı verilerek keyfiyeti ihalenin telgrafla müteahhide bildirile 

Buyuk Lıman 
2 ~~~:ı~n PAZAR 

günü akşamı Sirkeci rıhtımında 
hareketle ( Zonguldak., lnebol 
Gerze, Samsun , Ünye, Fat< 
Ordu, GlrL-son, Vakfıkebir, Tra 
zon, Surmene, Rize \'C '\lapav 
lske lelerine azimet ve a\<l 

edecektir. Yük ve yolcu için Si 
kecide yeni handa 1 m•mrol 
acentesine müracaat. Tel don 
lstanbul 3105 

Merkez Acentası; Galata koprü 
başında. Beyoğlu 2362 Şube 
acentesı: Mahmudiye Hanı altıtda 

lstanbul 2740 

Antaıya postası 
( lnebolu) vapuru 2 1 lıızlran 

Pazar 10 da Galata rıhtımından 
hareketle lzmlr Küllük Bodrum 
Rados Fethiye Finike Antalyay 
gidecek ve dönüşte mezkfir 
iskelelerle birlikte Andi!li Kal
kan Sakız Çanakkale Celi -
boluya uRrayarttk gelecektır. 

TBABZOI BIBINCI POSTU/ 
( ANKARA ) vapuru 3 

Haziran Pazartesi 12 de Galata 
nhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Riz 
Hopaya gidecek ve dönüşte, 
Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon , Görle, Glr~son , 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayıınılı: ~lecelı:

tlr. Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Bozcada - postası 
(Gelilıolu) vapuru ı Haziran 

Cumartesi 17 <le idare rıht

mından b.•rcl:etle (~diholu 

r...;p,cki Çanakkale lnıroz doz
cadai a giJ,.;d, ye ı.,'uı.:ıkkal.! 

L~p:.dti C.!ibolü}d ı..Jr .. ı .. .-a:. 
gdcı.:.>.tır. 

• •!'f!liı• _ ''eKi~ •ii•'~' ~"s'~·ı t'.l.:J •. I '! ~ t.. ... .. ~ ft. _ _.. 

(1'urı)ll) '"I u;u 4 , lıı1.iraıı 
Salı l '2 d.; Ga1aw nhtıuıın<lırn 
hard, . .;tle lzı.ıir, .\ııtaiııı, lü.u)e 

:\1arsine '<lcc~k ', Taşucu, 

Ana mor, '.laiye, Antaly•, 17.'!Ji• 
1 uıtrayanık l'clecektir. 

postası 

E.le>.triklc miıooıhe:ı muntaza 
kamaraları ve güverte yokularm 

m:ıhsu.s müfcrrah Aydı 
mahrıllcri haiz 

3v~:~n Pazartes 
saat 18 de Sirkeciden hareketi 
( Ereğli, Zonguldak, Hartın, K 
ruca şile) iskelelerine oğrayara 
(Cide) ye azimet ve avd 
edecektir. 

Fazla tafsilAt için Bahkpaza 
Helvacı sokağında 3 numaray 
müracaat, Telefon: lztanbul 353 

NAiM VAPURLARI 

lzmir postası 
Seri, lüks ve muntazam olan 

ADNAN ,;.a;:~~~ın 
3 üncü P AZARTESl 

gunü 16 da Galata nhaınından har 
ketle ( lzmlre) ve Ça~•mba gün 
lzmlrden lstanbul• hareket eder. 

Galau Gümrük korşısınd• Sit 
Fransez hanında 12 numnr•da LJmu 
mt ıcınıılığına müracaaL Telefo 
Beyoğlıı.: 1041 

Piyanko müdiriyetiden: 
(12) kalem krrtasiye ed 

vatmm pazarlık suretile 2 H 
ziran 929 tarih Pazar günü sa 
on dörtte piyanko müdürlüğü 
de müteşekkil mübayıat kom 
yonunda yapclacağmdan ver 
cek olanların pey akçelerile m 
kfir komisi ona müracaatları. 



CUMARTESİ 
1 Haziran 1929 

Dua Stadyumda Fenerbabçe ile Vefa takımları arasluda 
yapılım maç in tlbalanndan 

- f_ -

Berlin 
Familyal 

Konduit Enteriyör 

~~jmJS! 

flNSiNE 
Jlilliyct 

Dün TDrlı: Ocağında yerilen alafranga konserden 
bir intiba 

- f __ _ 

BİN SÖZ 
BiR RESİM 

HllAll Ahmer cemiyeti tarafından tertip olunan dUnkU 
deniz tcnezzUbil ı yeni operet hey'etlni& prinı• 

donnası Lem'an Hanım ,,,. 
=--

• A vrupanın en muazzam 

SITROEN Fabrikaları 
en rahat en ınükemmel techizatı ve en 

idareli olan altı silindirli 

OTOMOBiLLERiNi 
TAKDiM EDER 

AL Ti SiLINDiRLI 

Türkiye Sitroen umum acentesi : SARICA ZADE ŞAKIR 
Revo((l1:1 İstil{lal cHddesi Anadolu Han No 199 Telef on: B. 0.1194 

wmmı - - - ·- --
c -
FRAı 'SA HüKÜMETİNCE MUSADDAK 

' •rınclliğl kazanan 1<11danın şişesi yalnız 

İki misli tenekesi yalnız 75 gayet n1ükeın-
11el ve iktısadi ponıpası yalnız 75 kuruşa olan 
.. fidayı tercih ediniz. 

Flida 
Tahtakun. u. sinek, iHı,inek, pire, bıt, karınca, arı, ıruvc, 

kırkayak, öruıncck, hayvanat ve nebatat ıızerindckı hiıtun haşa 

ratı H böceklen kat'iyen imha eder. insanlara: \'Ocuklara., hay\& 

nara, n btata z ıran dokunmaz. Tc iri kat'! vı: emsaline nn7.aran 

ıla1'a rnuc •r \C fı:ın }811 )"' :p da'ıa ucu .. dur. I~kc yapmaz 
kolu u !atıf \C <ıhhid:r. llA · \ ' ceza dcpı>ünda. -.. 

fotoğraf makinasıyle levazın1atını almağı 
unutmayınız. 

Kodak makinaları ve filimleri ile 
VELOX kağıtları 

Alaminüt fotoğraflar için 

"Ninuteros" Kartları 
kullanınız. Her yerde satılır. • 

Yüksek Mühendis mek-
tebi mübayaat toınis10n11n~an: 

\lektep hına ının mevcut aksamında tadilat icrasilc nıuhtcrik 

aksamının yeniden inşası 27 :'llayıs 929 tarihinden itibaren 18 
1 lazıran <l29 tarihine _kadar münakasaya vazedilmiştir. Teminatı 

ınuvak .. ata ( 5700 ) liradır. ~lunakn ayn dahil olmak arzusunda 
bulunan inşaat mutcahhitlcrinin bu bapta mall'ımat ııhzeylcmck ve 
münakasa a uit ro ram mukavelename -artııamc 'c resimleri almak 

FUAT 

SAÇ 

Saçların 
dökülme -
~ini men· 

eder -

AL TiNCi BÜYÜK 

TAJJARE riJANG~~u 
5 inci keşide 11 Haziranda.dır : 

Büyük i.kramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca : 25,000 15,(XX) 12.cxx> 10.000 liralık 
ikramiyeler ve tO.CXXl liralık bir mllkAfat 

Bu keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

Hora Fişekleri 
ııer' Ziraat müdllrlerlle çfftÇ 

Bu seneki le}1Zli bereketin 1ı11· 
lıca !milidir.Tarla faresi ve k6'!d' 

edlr· 
bejl;ln lmh•sına yeg.ı.ne çar 

Oepc.su; Yeni postahane • rf 
PEHLIV,\N ZAOE S" 

N. 16 • 

=------...-,~e9' d · siıııl ır 
Istanbul İcra aıre ıfl' ı 

Mahkfunbih deyin<Wn dolaY' 1.ııi . 

"'' ·~· cuz ve furuhtu mukarrer rırıtt1 

yatak, yorgan, yastık, kıışt 1 ııa J 
kurutmağa mahsus makırıe, ııolı"j• 
caınli dolap, baskül, rrıaııa• 929 ı,r ~ 
iakemle, kasa ve saire 91 6 

1 0~Ô'. 
hine musadif Pazar gürıü ııa• çcs<"j 
itibaren Çakrnakcilcrdc ııalı3 tilfi 1 ır 
si sokağında 8 numaralı kU§ )ıt ol~ 
rikasında bilmüzayede furll e'if1' ıı" 
nacağından talip olanJarırı ~ır ( 
vaktı mczkGrda mahaJirıd• e"/lt~ 
lunacak mcmurına müracaat 

!eri ilin olunur. 

.-- KİRALIK 
KÖ K ş . di~tl' 

25 oda Ona köy Taşıı:ı•;,pıır • 
büyük bah, m nL8r• '-r.ıefC~ 
ıramı•nya uç dakik•· 

lleyoğlu 1 ~66 


