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lç aydanberi Tamirat komisyonu e sa 1 1 rk as u g un 
rı.ıe çalışıyor. Hala bir neticeye • 

zaferini tes'it ediyor 
• dr. Mes'elenin ehemmiyeti 
•ıııdur. Efkarı umumiyemizin de 

ciddi bir alaka ile takip ettiği
~Phe yoktur. Çünkü Tamirat 
tleainin müspet ve ya menfi siı

t neticelenmesi. devletlerin siya
~naseh<:tleri üzerinde çok mÜ· 

~·•'.rler yapac~ktır. Ta'."irat me-
1nın uzun bır tarihı vardır: 

· 1'tter evvela bütün laarbın masa
~n; Almanyaya ödetmek istemiş
~ Loyt Corç, Umumi lıarbın so-

ka dar harp masraflarını Alma
a Yükleteceğini fırkasının pro
. na koymuştu. Mes'ele hesap ve 
lcaıa inkılap edince, anlaşıldı ki, 

ııı.taarifi tediye etmek değil, mik-ı 
. 1 ifade edecek rakkam bile bul- Loll Cor(' "(!JS~~liğ/ fethedebiliriz,, diye locas111ın IJnünde 
&ayrı kabildir. Bunun üzerıne, nutuh söyluyor ı :! kendi fırkası için rey /sf1'Jor! 

·~ devletleri •Tediye kabiliyeti> A-
8 

M f 
. tııe ric'ate mecbur oldular. Alma m e e 2 9 u a a • 

n tediye kabiliyeti hakkında ' 

,~~!"":~:a~:~~!ün:a:ı:~:;d::;.:- zakar 252, Liberal 51 
· 1trce süren müzakerattan sonra 

.Ytt Almanyanın senelik tediye 
11Y•ti ölçülebileceği, bununla 

· htr uzun bir istiklal ıçin bunu 
~htr uzun bir istikbal için bunu 

lntihabatııı neticesi Fransa
da hemen tesirini gösterdi 

Unun için Davca planına göre 

'-ııya, gayri muayyen bir müddet • Son gelen dikkate şayan malumat .. 
Senelik taksitler verecek, esas 
Yenin miktarı mevzuu bahsol- ınglllz lntıhabatının neticesini dün yazmıştık. Dündenberl 

gelen haberler bu nlsbetl detlftlrmemlştlr. Esasen kat'i 
ı11 Caktr. netice elde edilince de nlsbet değişemez. Çünkü mütebaki 

' Almanya, bu esas dahilinde 16 azalttın hepsini de bir veya diğer fırkaların alması 
bıı~ •enenin sonuna kadar tediyat- fırkaların vaziyeti üzerine bir tesir yapamaz. 
~ 1un_du , Fakat Ren muntakasmm 
,Ytsı ortaya konunca, Tamirat oon kaydettiğimiz gibi, intihabat mesai fırkası için bir muzaf. 
1 ferlyettlr. Fakat bu muzafferiyet kat't değildir. ÇOnkU mesai 

ıoı' •sinin esaslı surette halli fırkası hUkOmet teşklli için lazım gelen nlsbt ekseriyeti temin ede· 
'a tarafından ileriye sürüldü. memfştlr. Mecliste 615 aza vardır. HllkOmet tefkll edebilmek lçlo 
~niçin toplanan Paris konferan- bunun yansı olan 308 meb'us lntlhab ettirmek IA:ı:ımdır. Bu vaz-
~-llı.lizakeratından anlıyoruz ki, lyette hUkOmet bafına gelmek için Mesai fırkası Liberallerin yar
""• 1 dımına muhtaç olacaktır ki bu yardım elde edilse de kuvvetli bir 
ti . e ede azimet noktası yeniden bllkOmet teşkil edUmlf olmaz. 

11Yor: Almanya İtilaf devletle MuhafazakAr bUkOmete gelince bunlar daha fena bir vaziyet· 
Arnerikaya olan borçlariyle tedlrler. Bir defa şimdiki ekseriyetle batta Llberallerln yardımı da 

· _laııın yıkılan mıntakalarını ta- olsa iktidar mevkllnde kalamazlar. MOtebakl 16 a:ı:alığın ile; tanesini 
~lin lazımgelen meblağın yekü- daha elde ldcblllrlerse o zaman mesai fırkasının vaziyetinde olll· 
.... ktarında tediyatta bulunacaktı. caklar ve Liberallerin yardınır ile bir iktidar meykiinde kalablle
:;ı kabulünden aonra ycnıden ceklerdlr. 

bir sarraf P.azarlığı Jıa.~ladı. su arada asıl muvaffak olan fırka Liberal fırka~ı olmak gerek· 
ny tir: ÇllnkO Llıt.rallatla yardımı olmadan hiç bir f,rka iktidar 

"' •· .a t.abii olarak yükünü hafif-... , t me~ kllne gelemez. Bununla beraber Liberal fırkasının yalnız 
Q •atıyordu. Buna mukabil ti

. 1. ••IetJeri de fazla koparmağa meb'us .intihap eillrebllmesl Lloyd George için elim bir mağlu-
,ı~ blyettlr. 
Q Otlardı . Paris konferansı, bir 

~::ag!;~~t:y:~!~~::::~ag~~~:~ Mesai lır~asının zaleri teınaınen ta~aktuk etti 
lrı~ası Mösyö Şaht Berline git- Londra. 3ı (A.A.) - İntihabatın ıon !erin miktarı ,u idi: 
~:.:f bdevletlerinin kabul edebi- neticeleri amele fırkasının 289, muhala- Muhafazakirlar 8.642.521 

1 
lttı 1 ir esas ile avdet etti. İtil3.f :ıakirların 252, Jiberallerin 51, ve sair fır Amele fırkası 8.3&3.399 
~, trinin istedikleri miktar ile ka.ların s. azalık kazanmış olduğunu rös- Liberaller 5.210.740 
~~~i ıilrın son teklifleri arasında termektedir. Diğerleri 140.000 
\ıQ llıi!yon İngiliz liralık bir fark Londu, 31 (A.A.) .- lngilterede yapı- Londra, 1 (A.A.) - L .r muhabire be

l, 1 b . . lan ıntıhabat netıcesınde muhtehf siyasi yanatta bulunan M. Lloyd Georae fır
·İı.. ! ununla bıtmıyordu. Bu 1 kal · · ti · h kk · - '.. · -..c . ... • ır ann yenı vazıye erı a ında og- kasının sağ ve ıwl cebahın temayüllen 
1 ta,t, İtılaf dcv1etlerı araıında leden ıonra ne4rolunan bir tebliğe naza- arasında milvazeneyi temin edcceiini ve 
~, lcsiın olunacaktı? Bunun et- ran 287 mesai fır~aıına mensu~ lza: ~51 her hususta memleketin ili menfaatleri
~ l.._ aralarında çirkin bir müca- n_ıuhafauklr, 52 hberal ve 7 mustakıl ın- ni kendisine rehber ittihaz ederek müza-

''. ""llad F 1 b d' · _ tıhap olunmu,tur. heretini asla pazarlığa ,ıkarmıyacatını "' ı. ransız ar, u ye ı mı B. ka il 1 • . . . . . 
. llok . • . _ır ç ~ ." .. erıt .. ıntıhap daı.resın~ a~t söylemiştir. 
\lttırı~k ~nı _1ngılızler~n sırtına nc.tıcel.cr, ıkı uç ıunden ev~l O&r.~nı.~emı- Londra, ı (A'j\,) - Gazeteler, lntiha

~r,t ıstedılcr. Vaktıyle (Spa} yeccktır. Londra ve Kembrıç darulfunun- bat neticeleri hakkında beyan etmekte ol-
' ıa;n~ında Almanlardan alına- lan" i~~ihabatını~ neticel~ri yann, diğer dukları mütalealarda amele fırkaaına ve
~· bıınatın ne nispet üzerine darü1flittunlarınkıler de bır az sonra nef- rilmi' olan reylerin miktarını hayretle 
l 'lııı e.ı·ı • . rolunac:aktir. 
~- ı ecegı kararlaştırılmıştı. . . . kar,ıtamaktadirlar. 
ıtıı. l "-""' . . , . Fırkalann saat yırmı bıre kadar kazan-
~ -., ~erıka ıle Fransa, İngılız- dık]an reyler şunlardır: Londra, 1 (A.A.) - Parlamento içjn 
il~ •t lleJçikahlara daha az hisse Muhalaıalı:irlar 8449426 intihabı tapılmamı, ancak 16 azilık kal l,, f k ı 82 5 mıştır. Fakat bu azilıklaca kim intihap ·,, nı teklif etmektedirler. Mesai ır ası mensup an 6 ı83 

tr, Liberaller 5155353 edilirse edilıin intihap neticesiııde parla. 
. .., hpılan bu teklif, intihabat a- 506ı4 

"""t f Komünistler mentonun almış oJduğu şekli deiittirmi-
~ d tna bir tesir yapmaktan hali Müstakiller 220369 yecektir. l-! ç bir fırkanın mutlak ckse-

'1,~h.Bu yüzden Muhafazakir fır- Namzet kadınların kazandıkları reyle-, riyeti haiz olınaıı merakaşayan bir vazi-
.. ~ ir ınde bir cereyana meydan ver- rin mecmuu 745107 dir. Bu yekfın yukar- yet tevlit etmektedir ve bu vaziyetin ilk 
"iıı ın, Büyük Britanya Maliye na- · 
f tr " da l'Österilen rakkamlara dahildır. Mesai inkişafatı başvekiHn ittihaz edeceği ka-
i r ..... "orçil, fiddetli bir lisanla bu 

~ıltı.~dt:tti. Bu aralık Amerikan İf· fırkası 129, liberaller 29, muhafazaki.rlar rara bağlıdır. M. Baldwin, refikleri ile 
,, rının masarifi namı altında Al- 3, diier fırka1ar da 3 Sıahk kazanmrflar n:üdavelei efkir etmezden evel yeni va
"'ıı ltlcp olunan ufak bir mebla&'- d:ı B kab'l . f rkası 4 mu ııyeti hafta sonuna .. Saker'' sayfiyesinde 
~ r. una mu ' . mesaı 1 

. ' f - tetkik edecektir. Başvekil için iki hal su-
l "''ı r ettii için aalipler bunu hafazakSrlar 139, hberaller 19, dığcr ır- reti nıutasavverdir: Va kabinesini teşkil 

t ~rında taksim ettiı •r. Artık kalar 2 izahk kaybetmit oluyorlar. ederek 25 Haziranda toplanacak olan ye-
~ 11.traf cdilmi, ve mes'ele hal 

"'- ' Mesai fırkası reisi M. Ramsay M:tcdo- ni parlamentonun huzuruna cıkacak ve · "''•r.. •diliyordu. Fakat geçen haf-
" ..... aı ı Ü nald Seham da intihap edi1mi~tir. Libe- yahut hemen istifasını verecektir. Birçok 

'\ qtl . • t st eden yeni ihti!Aflar · 1 h kilm b d · · 
~l~~~lılar tamirat bedelinden rallcrin lideri Lloyd Georıe siyasi ha- kımse er, ü ette bir te e dül ıcrası 

--.ııı . . . . . .. hususunun şayanı arzu olup olm:ıdı&ına 
''t arın Belçikayı ioıallcri eı- yata cırdıaı tarıbden berı namzet ıoste- ka · 1 1 

·t ld . t\ ı.:"' ın 1 rar vermenın par amen oya aı o ugu 
Ct l~,r· a dıkları qyaya mukabil rilmit oldugu Caruarvon intihap daire- ve M. Baldwinin keza tam bir ekseriyeti 
~ 'i.i.ıı~ ltı~eti dilft11\İf Marklar i- ıinden meb'us çdunıştır. Başvekil M. Bal haiz olm.ıyan amele fırkasına hükGmeti 

• ~ 1~etı. tazminat iıt~iler. AJ .. 
te1trı· dwin Bcwdley de, maliye nazın M. Chur devretmeğe hiçbir suretle mecbur olma-

' ı. ~, ı ı reddettiler. Diier ta
" t~°'t: t lar da yeni bir teklif ileri chill Eppin&, de, 1ar Johv Siman, Spcn dıiı fikrinde bulunmaktadır. Djj:er tara-
,~~lı1ı~cı1 Avusturya ve Macaris-- VaUay de intihap olunmu,ıardır. Tekrar ftan bazı kimseler de M. Baldwinin in-'1.' tlı.;ı tediye edilmekte olan taz.. intihap edilen 6 kadın namzctten başka tihabatın mantıki neticesini istihraç ede-
~ h~ tdiJttefikter arasındakı borçlara 6 kadın daha intihap olunmuttur. Liberal rclr yeni parlamentonun amele frrka:iiH3 

tı 'r ~ t'rıcsı, sonra Alm.a.nyada ikti- Jerin lideri Lloyd Gcorge un kızı liberal mensup bir hükU.tnet tarafında11 açrJıuaıııı 
'"İı\ t r':O husule gelecek olursa !erden mis Meaan da kazanan kadın n~ için yeri~i. M ... Macdonalda terkermcsi li

'ttt , tdıyeıı muvakkaten tadil 0 .. zetlcr arasında bulumvaktadır~ Meaaı zım celdığı mutaleasındadı~~ar:. . . 
lıı..ı. t~, fırkası reisi M. Macdonald ın oglu Mal- Londra, 1 (A.A.) - Dun Bırmıng
.~ bot 1 lı:on.fcnn.s bu müşkilUt ii- com Macdonald da intihap e~i1mittir, bamda" bir nutuk .irat etmiş .ol.an Sö~ 
~ '' '1'Dıaıttadır. En bü 'ik mü • Sabık dahiliye nazarı mesaı fırkasm· Austcn Chamberlaın M. Baldwının yenı 

,,,...:r~ıın hakikatte bü~n nıa!. dan A~ur Henderson iki oı'tlu da lntı- tt'fkll edeceği bir kabine ile Avum kama
'1· bır rtı.ahiyeti olduln halde hap olunmuttur. tl!Bt huzuruna çıkacağını ve hemen hcmc.n 

1 

• 
Ingiliz lirası 

1019 kuruşa yükseldi. 
Bazı bankalar hak

kında tahkikat 
yapılıyor 
-

Borsa memurları 
tereffüün sebebini 
neye atfediyorlar? 

Yühclcn lnl(iliz lirası dün hor<ada 
(1009) lrnruş (10) paradan açılmış 
ve (1019) kuruşıa kapanınışur . 

Kambiyonun boyk themmly.ıll 
.ı-;ureue çıkmaşı uzennc bt r'-a mura
kıpleri. kambiyo satan b:ınkılar ve 
borsadaki vaziyet hakkında tahkikata 
başlamışlardır. 

Borsa koıniıo.l.rliği memurları , 
kambiyonun terdfiıünde ihılkAr ve 
spekülasyonun amil olup ı•lınadığını 
soran bir m11haartrimi'1'.e, Borsn<la 
spekülasyon ,ukuıı re>men ıesplı 
edilmiş olmadı~ını sôvlcmlşlerdiar. 

Borsa memurları l<ambiyonun 
yükselmesinin sebcrltrinl ıu surede 
izahediyoro 

" Şimdi ihracat mevsimi dcğil-
dlr. Bugünlerde Borsaya kambiyo 
menbalanmızdan hiç kambiyo gel· 
memiş olmasına karşı başta buğday 
, .. manifatura olmak üıre vukubulan 
itha!Aım tesirlle alAkadar tacirler 
fazla miktarda kambiyo faUn almış· 
lardır. 

Bir kısım ıüccarın yeni gümrük 
tarifesinin tatbikinden evci istok 
yapmak için külliyetli mal getirmekte 
bulnnmalan da son tereffüe sebep 
teşkil etmiştir. 

Dün lzmlrde de kamblyonun 
ayni nbpetıe yükseldl~i anlaşılmıştır. 
Borsa idare meclisi reisi Sadi Bey 
borsacıların ihtlkAr yapacak vaziyctıc 
olmadıklannı, fiatlerln larzu talep 
neticesinde taayyün ctti~lni >liylcmiş
tir, 

Dij!;cr ıara!tsn bazı etndıi .hanh: 
lann, kambiyo üzerinde gayrı tabu 
temcvvüçlere sebep oldukları ve bır 
kısım yahudi borsacıları-:. da bunlarla 
anla~arak kambiyoyu ,ülcı;elttiklen 
soylenmekıedir. TahkiR:ıt netkesiııde 
bunlann vaziyeıl 1c5pit edilerek 
IA2ım gelen takıbat yapılacaktır. 

~beJ~nllab Elen~i 
Dahiliye vekili üsla~ıo babrıoı sordu 

Şişli sıhhat yurdunda tedavi 
edilmekte bulunan fazılı m:ı' 

rem Übeydul· ~ 
lab efendinin Ilı 
ahvali sıhhi· 
yesl eylliğe yll:ı: .. 
tutmuştur. DUn 
polis mUdUrU 
Şerif Bey al· 
dığı telgraf O· 
zerine hasta
neye giderek 
dahiliye vekili 

ŞUkrU Kaya bey 

namına Ostadın 

hatırını sormut 

ve afiyetler te• Übtydullah efendi 

meni etmlftlr. 

Mektepliler 
Müsabakası 

Beşinci haftanm en mühim 
haberiri bulup yazmakta mııvaf
fakiyet l(österen tatcbemiı: mu\'af
fakıyet sırasiyle şunlardır. 

ı - Galatasaray liseslden 929 
numaralı 

Büle.'lt Necdet bey 
2 - Daruşşefeka lisesinden 228 

Zıya Haslp _bey 

3 - lstanbul lisesinden 93 

Serve! Şakir 
4 - Galatasaray lisesinden 296 

!Vecdet ~ey 
5 - Darllşşefaka ll8e81 39 

F. Fethi bey 

Bu zevnun bugünden itibaren 
gazetemiz idare müdürlüğüne 

müracaatla muU!atlarını alma
larını reca ederiz. 

~ tti_1~tt ltılitebau.ıaJarı konfC"ra~sı Londra, 31 (A.A.) - Bir ıazete muha· kasten ihdas etmif oldukları vaziyetten 
'ı t~'1ı: ıatenilmesidi, Mes'<.le birine beyanatta bulunan M .. !'1acdonald, M Ll~yd ?e~rge ıle hrkasıoı mes'ul A/flRCl ha Na 

t~~ Ye kabi! Yetine ıııvıat eden intihabat neticelerinin çok guzel ve ha- tutacagını umıt etmıe-ktc oldutunu beyan / l. 1 

~~~larıa halloluna .. •az. Dtv• rikulcide olduğu ve muhafa~akirların e!miş~ir. , AJoncı haftanın yazılarına alt 
~~:' adan ne ıstiyorlJ.r? Aırna~ memleketin ıtiınadmı kaybctmıf olduk· Parıs, ı. (A.A.) - Gazeteler Baldwın h l 
-~ilıl!i tıe l?ııktannı iml:lıı Vd a .. J lannı gOstermckte bulunduğunu beyan kabinesının 1''tan aya kartı ittihaz ettiği ueticeyi l0 aziran pazarte:: günü 

ö.: "'tr~biliyor? Hanıııı rıol\:ı ctıniftır. M;ımailcyh, sosyalizmin bu par- dostane siyasetten takdirle bah:ıcttikh~ri ne~rcdiyuruz 
ttı!~ni..ııur;e dut nulsün, mcs' lal: muıafieriyetinde bilhassa kadınların sıı·ada usul ve te'ikkı iti~riyle nıevcut A/fınCl ha/fa 

hı ı . i: v, tc ık bı 'c1• de amil olmuş nlduğ:unu ili.ve etmiştir. olan fırkalara rağmen ycnı ekseriyetin 
r~r ltarışık aıyasct cıer!e... , Londra, ı (A.A.) "Baldwin" kabinesi- de Fransanın ıulhperve~ane poıitikasına 121 

k•lına- n• dahil olan nazırlardan sekizi intihap k•ymeıli bir yardım temın edecek ve be- _ haziran pazar gününden 
· şt . ,eri terakkiye hizmet eyliyecck bir hus-

··T~iv1eı ~t h i r duiunu k•,,_Yd~e...,,y~le_.._,~ hazlra? pazar gün~~~._,. 
kıod ar temdit edllecektf r. 

~of örter ~revi 
Dün eloınobiller if liJeınem 
. SeJrüsef er te~bir alıyor 

5 ,omr tevkil e~il~i 
Otomobil taksilerinde yapı· 

lan tenzilat Uzerine şöförl!! 

dlln otomoblUeri· ı---~~ 
nl garajlardan 
çıkarmamışlar ve 
grev yapmışlar· 

dır. 

Şöförlerin ve 
otomobil sahiple
rinin iş yapma
mak kararlarının 
sebebi taksi flet
lerlnin 60 dan 30 
a ve 40 dan 20 
ye tenzil edilme
sidir. şöförier ce
miyeti taksi flet
lerlnln eski şekil 
de lpkası için ~·apıla:ı teşebbüs
lerin akim kalması üzerine grev 
kararı verllmlştlr. 

SeyrUsefer merkezi faaliyete 
ve tahkikat yapmaya batlamıt· 
tır. Seyrüsefer merkez memuru 
Ihsan bey bu hususta bir mu· 
harrlrlmize şunları sllylemlştlr: 

- Şofllrlerfn hareketi grev 
mahiyetinde değildir. Yaptığı· 
mız tahkikata ıı:llre fş yapma
yan fOförler yUzde be' mıkda· 
rını geçmemektedir. Bu vaziye
tin devam etnılyeceğlnl zanne· 
diyorum, mamafih biz şimdiden 
!Azım gelen tedablrl aldık. Ka· 
dıkllyUnde fazla mlkd rda bu· 
lunan otobUslerden 10-15 danesl 
Jstanbulda işletllecektlr. Tafra
dan gelen otobüs ve otomo
blllerden de istifade edilecek 
ve bu suretle halkın vesa• 
iti nakliye ihtiyacı tem 1 n 
edllecektlr. Httkametln emrine 
itaatsizlik etmek lstlyenler ve 
mUşevviklerl · şJddetle tecziye 
edilecektir.,, 

Bizim yaptığımız tetkikata 
gllre iş yapmıyan fOförlerln 
adedi yOzde80-90raddeslndedlr. 
Bu yU:ı:den dUn bir çl>k kimse
ler otomobil bulamamışlar ve 
bu yUzden tramvaylarda da 
fazla izdiham olmuftur. Bunun 
Uzerlne Tramvay şirketi fazla 
araba tahrik etmiştir. 

Şllförler cemiyeti kAtlbl bir 
mubarrlrlmlze fU izahatı ver
miştir : 

- Bu işle cemiyetimizin alA· 
tası yoktur. Cemiyet haziran
da yapılacak yeni heyeti idare 
lntlhabatlyle meşguldOr. Reisi· 
mlz otomoblllerln lflememesl 
meselesi üzerine Emanetle te· 
masa girmiştir. Bu sermaye 

[ Mabadı ikinci sayfada ) 

A.HakkıBey 

Bugün Diyarbekire 
gidiyor 

şark vilAyetlerı birinci mtı
fettlşllk refa
katine tayin 
olunan mUlki
ye mUfettlşl 
AbdUlhak Hak· 
kı Bey, bugUu 
ş eh rlmlzden 
D 1 yar bekire 
hareket ede· 
cektlr. 

AbdUlbak 
Hakkı Bey , 
Milll idarenin 
Jstanbulda ilk 11pdulhak Hakkı Rey 
teesAllsUnde Vali vekili olerak 
bulunmuştu. Veni vazifesinde de 
muvalfaklyetl temenni olunur. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde: 

ı- Tarihi ıcfrikam114 TepedelenU Ali 
Pa.şa ve V asllHd 

·ı- ~on haberler, 

3 Uncu sahifemızoe: 

J- \labkeme intibaları 
2- lkti<adl h,-etcılcr 

4 ünctİ sahifemizde: 

ı - IJav.a oaporu 
i· Felek, 
3- l\om n, lllkAye 
•· '!\leltcpı leı mu-sabııkasında birinci 

~el 'l y.aı 

:r n•••ına,. d o 
"••lu•l•a-ı 

- ıntihabat neticelend" 

Gazinin en büyük 
eseri nedir?. 

Güzideler diyorlar ki!. 
• 

Müderris izzet Beyin cevabı 
Baş muharririmiz Siirt meb'ıısıı lvlahmııt Bey tarafmdan 

memleketımlzin en gOzıde edip, muharrir ve mOtefckkirlcrınP 
gönderılmiş olan mektupların cevaplarının kam ilen geldıı;, r 
dün ilk ceı•apları ne!jrettiğımiı malumdur. 'Vürut sırasilc ncş•,ııe 
karar ı•erdigımız bu ceı·aplardan müderris izzet Beyle Ejzoyıs 
Suat H(Tt a ail alan cevapları neşrediyoruz: 

izzet bey şu cevabı veriyor 
Siyasi hilrrlyet ve milli milmkün olan lnkılıiplar 

lstlk!Alln çalışma ve kazan

ma hürriyeti ile, bunun da 

ruh azatlığı ile tamamlan

ması zaruri olduğundan 

Gazinin eseri· 

nl bir biltiln 

olarak takdir 

etmek lazım

dır. Zira onun 

her bir par

çası diğerinin 

sebebi veya 
neticesidir. 

Mamafih, bu 

eserlerin taaku. 

bu sllsllesl gö
ze alınırsa, 
başta ve sonda ı, iiclerrls 
görülenlere, yani askeri za

ferlerle dll ve lisan lslaha

tırıa diğerlerinden iazla 

kıymet vermek lktıza eder • 

Askeri muvaffaklyetler 

olmasaydı diğer eserlerin 

hiç biri meydana gelemezdi 

lnkılap sarayının kapısını 

açmış olan anahtar Sakarya 

ve Domlupunardır. 

Fakat askeri zafarle 

ancak lisan ve maarli saırn

sındakl son himmetlerlc 

paydar kalabilirler. Cum
huriyete IAyık vatandaşlar, 

hayatını idare 

etmeğe muk

tedir kadınlar 

iş yapabile

cek ve mem

leketin serve

tini artıraca~ 

teşebbüs adaı • 

!arı llh... bol
lanmazsa Cii.m
hurlyet te, kıı

dınlıtın hnl, 
ları da, lktı 

Jz;zel l> dl inkişaf da 

tehlikededir. Halkta aydınlıll 

artarsa siyasi, şahsi, lktıs • 
di hilrrlyetlerln atisi emin 

olur. Bundan dolayı Gazi
nin maarif sahasındaki 

eserini askeri zaferleri ile 

aynı ehemmly.U. \• bDtiln 

diğerlerinden daha kıymetli 

görüyorum. 

Jstanbu/ DarO/fOnıınıı 
mOderrislerinden 

izzet 
• * * 

Efzayiş Suat Hm.ın cevabı 
Gazinin dehası, hikmeti ta- aile ocağında sağlam bir mevki 

bllyede misil görlllmemlş bir vermelidl. Gazi kanunu mede-
menşur gibidir. Her fasatas1.!I· nlyl memlekete ithal etti ve 
dan kuvvetll renk ziyaları saçar. kadına erkek d ere c es inde 
Hayatta renklerin gerek ruh, mUsavl hukuk verdi. Bu suret-
gerek beden Ozerlndekl tesirleri 
malOmdur. MeselA sarı gllzlerl le, tUrk kadını tem mana~lle 
neş'elendlrerek zihne toşayı, aile anası olmak sıfatı n ı 
verir; kırmızı insanda ihtiras, haiz oldll. Artık yanmıt harap 
atk uyandırırı yeşil taze bir olmuş evlerimizde her yer filiz 

lenecek, fidanlar sUrecek, taze 
hayat, engin bir Umlt verir 

bir yeşllllk kuru toprakları ba-
llltravlyole ise bedenı mikrop· har neş'eslle örtecek. 
!ardan temizler .•• işte Gazi, her içtimai bayatta, TDrk kadını, 
cephesinden ayrı ayrı renklerle bOyUk Gazinin verdiği işarete 
parlar. Vatanı dUşman ve ka- tevllkan, gene kuvvetini her 
pltUlasyon mlkroplanndan kur- H 
tarırken, bUtUn tıltravlyole şu· yerde denemek istedi. nyır 
aını neşretll; TUrk milletinin işlerinde, sıınnt vadisinde, işll-
ltlbArını yllkseltlp,zibnlne kuşa- rakl mesai sahasında, teraLenin 
ylş, kalbine vatan afkt verir- bot kalan gozllnll doldurnı t.n 
ten, sarılar, kırmızılar ~açtı. başladı. Artık kuru dallnr, yn-

Flkrimce Gaıinln en bUyUk bani erikler, meyve vermeyen 
eseri, kadınlara hakkı bayat ajtaçlar, bu yeni aşı sayesinde, 
vermesi oldu. Bir hamlede, yal- koyu yeşil yapraklar, cins mey-
nız erkekten ibaret olan TUrk veler, verecek. 
milletine kadından mUle~ekkll Vatandaş hayatında, Gaz.inin 
yeni ve zinde bir TUrk mllletl 
daha llAve etti.Böylelikle 1 llrk· gözlerinde teressUm eden yeşil 
JUğU iki misil bUyllttU. Bu men· ümitler, TUrk kadınına kuvvet 
şurdakl yetil rengin vazifesine veriyor. Bir gUn gelecek ki ona 
tekabul eden bir eserdi. ÇllnkU· belediye lc;ttmalannde, Millet 
feyizli ve bereketi! bir ıştır. meclisinde lAyık oldujtu mevkıl 
ÇUnkll istikbal için Umltle do• 

lu dnr. verecek. O zaman bir tek gll· 
GAzioln sayesinde, tllrk ka- rUte bir yeni görUf daha llAve 

dını ilk şuurlu hareketini lstlklAI edecek, iki cepheli kuvvet bir· 
harbinde gösterdi. llgazın karlı leşlp tam bir kUI husule gelecel 
ve buzlu daglarından topları o zaman memlekette feyiz ve 
sllrUklerken, bazusunun kuvve- bereket olacak. 
tini ispat etti; fakat yağmurun işte gllne11 ziyası altında BD-
altında çocuğunun Ozerlnden yok Menşur mihveri UstUnde 
çekip aldığı örtusile asker mu- durmadan dönOyor, durmadan 
blmmatını setrederken, fevkal· renkli şuaıoı kamaşan gözlero 
beşer yUkseldi. işte asırlarca neşrediyor. Sarı, Vefll, Kırmızı, 
kadınsız kalan kurak vatan Mavi, Eflatun, her renkten var. 

Her mizaç, her göz cınlardıı 
topraklarında Gazinin bir el ha-
rekellle, yeşil bir kudret doğ· istediğini bulur. Ben kad111 gö-

zUmle, ümlıll, saadeti._ kadında 
mağa başladı. 

Harp bitmiş, memleket kur- gllrdl'ğllm için, gözlerimi yeşil· 
tutmuştu. işe esasından başla de dinlendirmek l«tlyorum. 

.Pı.ıa~~~B~u~n:un 1 in kıı.dıno Efzayiş S111JI 
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,, TlPtDELlNU ~ 
Alt P. A~VASlLIKl ~ 

Öyleyse gel hesap ver! 
•••••••• 

Sus senin ağzını yırtarım. 
Meço Bononun oğlu 

bunu yapmaz! 
lllllJıllD lelrikuı : zz AYHA: . 

Hasırda oturan adam: Ali Pa· ll!l•lllll!!l!!llllliliiiil!i!itii~ii:iiiiiiiil!l!:i!.cil 
ganm istettiği cSelfo bono» idi, 
yüztigözü sanlmıştı, etrafında· 
kilece gülerekten birveyler anla· 
tıyordu. 

Silihşurlar Selimle Fehimi 
görünce yol açıp birer kenara çe 
kildiler. İki kardaşın Ali Paşa
nın Has adamı olduğunu hepsi 
de biliyordu. 

YUzti sanlı oturan Selfo:
Sabahlar hayır! buyurun. dedi. 
Şöyle bir yerinden knnıldanr-1 
gibi oldu. Malum: O da sayılı 
fırtınalardandı. 

Selim merak içinde kardeşi YllziJ sarılı S iç, 
Fehirnin yüzüne baktı. Bu Selfo e ı0 
ya ne olmuştu? YtizünU gözünü Haniya? öyle olmasaydı «El-
neden sanp sarmalamışlardı? ~a~» meydana çıkmaz mıydı 

Selim: ç. 
--Geçıni:t olsun ı gel seni Pa- A_rtık saray ka?.ısına gelmiş-

şa istiyor! dedi Selfo· lerdi. Az sonra_gok bakışlı Te-
- Paşa mı?. mori benim vu- pedelenlinin karşısına çıkacak-

rulduğumu bilmi or m ? lardr. Selfonun keyfi kaçar gıbi 
Y u. im t A k .. . t 

Y o .. Ali Paşanın bir şeyden ° uş u. çı .çası ~~;ıne oz 
haberi olmadığı gibi Selimle Fe k?ndurtmak. ıste~edıgı kard:
him de mes'eleyi bilmiyorlardı: ııınden kendı de şuphe etmege 

- Hayrola? başlamıştı. 
Dediler, sordular. Ev~t, ~vet. • Selfonun ayak-
Efendim. Selfo Hurşit Paşa· lan şundilerde sovuk sulara eri-

run askeri dış kaleye girdiği za· Y_Or.du. Gece yansı kendisini içe
man vurulmuştu. İç kale kapıla n.ye almam~~rınm sebebini im 
nru çabucak çevirip anahtar de- di anlı~or gıbı oluyordu. Demek 
Uklerine kurşun akıtarak ardın- kardeşı oradaydı. Orada Ağo ile 
dan sürgü kollarını sürdüren anlaşmıştı. . . 
«Selfo» idi. Yoksa iç kale çok- .Fakat bll_-?8 ~a ıhtı!11al vere
tan .. Hurşit Paşanın eline geç- mıyordu. Çunku kendı Paşa ta
mİf olacaktı. rafından Ağoya gidip dı~_ kale 

Seraskerin adamları ilk ağız- kapılarını ona _ısmarladıgı za· 
da şaşkınlık alimeti göstermiş- mandan eve! Ag~nun Elmasla 
ler nasılsa iç kale kapılan çevri- anlaşmış olması lazın:dı. • 
lip kapatılınca duvarlardan aş- hıtmedi 
mayı akledememişlerdi. Bir da
ha ele zor geçecek olan bliyük 
bir fırsatı kaçırmışlardı. ~olörler ırevi 

(Birinci sayfadan madat) 

Mes'ele bundan ibaretti. Fe
him, muhafız kovuşundaki Ar
navutları toparlıyarak mazgal
lara taskim etıniye götürdü. meselesidir. bunda amil olan 
Gerçi bunlar üçbeş kişiydi. Fa- tey otomob1llerln serınayeterl
kat sıkışık zamanlarda üç beş nln temamlyle kurtarılmama-

sıdır. 
yüz kişiye karşılık tutulabilirdi. Bu vaziyetin çok devam ede-

Selim ile mecruh Selfo yalnız meyeceğl tahmin edilmektedir. 
kaldılar. Selim yaralı adamın oun eski yeni bUtfln faytonlar 
yarasının ağır olup olmadığını iyi ış yapmışlardır. 
anlamak istedi: Hayır Selfonun oun sabah Şehremaneti mu
yarası ağır değildi. Hatta pek avlnl Hamit, Seyrüsefer merkez 
ehemmiyetsizdi. Sadece yana- memuru Ih an beyler Vali 
ğma bir telli kurşun isabet et- Muhiddin beyin riyasetinde bir 
miş kaba etini yarıp geçmişti. içtima aktederek bazı kararlar 

Selim:- Haydi gidelim kar- almıştır. 
deş. Paşa seni bekliyor. dedi. OUn Taksimde çalışmak iste-
Eh •. , Selfonun keyfine payan yen bir otomobili menetmeğe 
yoktu. Öyleya, sabah sabah gös teşebbüs eden ve otomobilin ca
terdiği yararlığı Ali Paşa duy- mını, çcrçlveslnl kıran Uç şo
muş olacaktı ki acele kendisini förle Aksaray cihetinde grev 
istetiyordu. Kimbilir ne iltifat- lehinde propağanda yapan iki 
!ar yağdıracaktL şoför zabıtaca yakalanmıştır, 

Vaziyet hakkında Şehremaneti 
Yüzü aartlı adam yerinden muavini Hamıt bey bir mubar· 

kalkmıştL Kovuş köşesine da- rtrlmtze şunlan söylemiştir. 
yalı olan ağır tüfeğine el sun- - Emanet taksilerin tenzili 
muştu. kapıdan çılqtcaklan za- kakkındakl karannı ciddi tet
man Selim ona sordu. klkata ve hesaba mUstcnlden 

- Kardeşin Elmas nerde? vernılttlr. Bu &Dnden itibaren 
Bak; işte bunu Selfo da me- tenzllatıı taksi kullanmayan 

rak ediyordu. Elması dün ak- otomobil ve şoförler menedlle· 
şamdan beri gördüğü yoktu. ceklerdlr. Otomob!llerln bu gUn 
Kardeşi iç kalede bulunmuş ol- işlememesi bizi alakadar etmez. 
saydı şimdiye kadar mutlak Yalnız çalışmak 1 steyenterl 
meydanlarda görünecekti. men'e kalkı~an!ar olursa bunlar 

«Selfoıt omuzlamu silkti:- takip edilecek ve pollsle zabltal 
Bilmem ki .. demek istiyordu. belediye bu buıu•ta mütterek 
Artık yola düzUlmüşlerdi. Ali çalışacaktır. 
Paşanın kaleye bitişik kesme Tatbık edilmek istenen tarl-
kayalardan bina edilmiş ihtiyat fenln idare etmeyeceği hakkında 
sarayına yaklaşıyorlardı . Selim dün şoförler cemiyeti namına 
Çami sordu dedi ki: Emanete bir istida ve bazı he-

- Bire Selfo. Gece yansı Pa- saplar verilmiştir. Bu istida 
şa sana kardeşini sordu mu?Sen hey'etl fenniyeye havale edil· 
kahve ocağında oturuyor. de- mittir. 
din mi? Serbest mi bırakılmalı? 

- Dedim ama Elmas huvar- şotörler cemiyetinden S1.1at bey de 
dalığa gitmiş sandım. tunları 11\ylemııur. 

-Ah Selfo .. senin kardeşin lk4 Dç sene eve! Şehrem neıı, icra 
dış kale kapılamu düşmana aç· ettiği tahkikat neticesinde tak•I ılcretleriıll 

tırt kuruş olarak te•plt ettl~I zaman 
tr. Bu gece nankör Ağonun ya- benzinin tenekesi ~;o tnrnştu. lngıllz 
nındaydrl • • lirası llOO den aşağı idi. Şimdi ise 

-Sus! ağzmr yırtarım senin. benzinin teneusı sso turuıtur.Otuınobll 
Me 

0 
Bononun oğlu bunu ya •• usııt ve her <ey burundcn ucuztlıı.Hayat 

Ç I !P" paba\ılıRı bugünde hafifti. Fazla olarak 
maz orıada daha v. tak5I \O daha çok iş 

- Gel Paşaya hesap ver. , vardı. Meaclenın en tabii , c ın adlllnc 
- Mori Allaha olsa hesap ve tam ball4 yirmi toruı lşlemct lm.klnını 

rirlm 1 ıurcn eski ve kuçill: araba ıahlplcrlnln 
• 11rml kuruşa lilemelcrloe t"I 1u.adc edil· 

Selım lafı uzatrnadL Elmasın mC51 ve bu~ maddeten tmktıı gurmcyen 
iki kere ikinin dlfer uıomnbll :ıhlplcrlnl c ti uCTCtlerı 

MILilYET PAZAR HAZiRAN 1929 

HARİCİ HABERLER 2' S'o11 Haberler~~ ._. ___ .. _ 
Alınacak para 

Yıkılmış yerlerin 
tamirine verilecek 

Parls, 3 l (A.A.) - Meclisi meb· 
usan hıırtclye encümeni, hükOmed 
Almanya tarafından vuku bulacak 
ıediyaan her şeye rağmen tahrip 
edilııı4 eyaletlerin imanna tahsis 
edllmesln! temin için Amerika ile 
müzakerata girlımeğe davet eden 
Sosyalist tekliflerinin tetklU ve hu 
hususta bir rapor tanzimi için mü· 
ıehassıslann mesaisi netice;lne inti· 
zar eımeğe karar vermiştir. 

Paris, 31 (A.A)- Hariciye encü· 
meninde borçlar hakkındaki sosyalist 
tekUH mevzuu bahs edilmiıtir. M. 
Pıul Boncour, hükOmetin bir emimı· 
me ile iıi!Afları tasdik hususunda 
encümenlerin reyi ile iktifa etmesinin 
k4fi olmadığı mutaleasındadır. Müte· 
ha«ı<ların raporu tevdi edilir edilmez 
hükOmeıler arasında cereyan e !ecek 
müzakerattan eve~ encümen hükilme· 
tin acilen karar vcrebilmcsı için sos
yalist teklifini tetkik ,.e rAporunu 
tanzim edecektir. :\1. Poincore sos ya -
list teklifinin müzakeresi ıarihinı 

meclise S•lı günü bildirecektir. 
Müzakerenin tehiri 

Parls, 31 (A.A) - :\!. i'oincar~. 

M. Franklin Bouillon a hükOmetin 
mecliste miızakere ed!lmeden eve! 
borçlann resvi yesi ve tamirat hakkın 
da bir karar ittihaz edemiyecejl;inden 
Salı günü aktedilecek çelsenin sonun· 
da meclisten bu müıakeratın wihl· 
nl tespit etmesini talep edeceğini söy· 
!emiştir. Momailcy, M. Frank:lin 
Bouillon ile !11. Renaudel in istizah 
takrirlerinin açilen Müzakeresine mu 
halcfet edocejl;ini de !IAve eylemiştir. 

Mutabık kalabildiler mi? 
P•ris, 31 (A.A.) - Müteha>sıs· 

!arın l\J. Scbacht ın ibtirazi kayıtları 

ve lıilbassı tecili düyun hakkıııda 
mutabık kalmış olduklan zannolunu
yor. Almanya, bir sene sonra bey
nelmilel bankalarda devir ve havale· 
!er için tecil talebinde bulunabile
cektir. Şömendfıferler teminatın• ge
lince kabili nakil borçlann muayyen 
bir kJı;mını geçmemek üzre her on 
beş günde bir gayri safi varidat te· 
minat olarak Jrae edllecek >e fakat 
istikraz tahvilleri ihracına müsaade 
olunacaktır. lti!Af edilen bir nokta dA 
ihraç ve mühaya maddc,:idir. Son 
22 senevi taksite, .\merika ham ha· 
reketlni tebdil eyledij!;i takdirde Al· 
man•·•nın bundan edccclti btifadeler 
meselesine. kabili nakil düyunun 
tedriç kaid.:sine tabi olmasına ve 
niha vet llclçika mArkian meselesine 
ait müzakerata devam olunmaktadır. 
Alman murahhasların, y&rın cevap 
verecekleri sôylenmcktedir. 
Siyasi fırkalar ara.~ında 

l'aris, 31 (A.A) - !lükilmctin 
borçlara ait iti!Mları bir emirname 
ile te•tik ı-ttireceğl haber~ siy.-! 
fırkalar mabaflllnde galeyan te\ \it 
etmiştır. Marin grupunun yeıosunun 

vahım siyaot neticeler tevlit edeceği 

mutalcasınt scrdc<lect'ktir; zira l>u 
halde mc7.ki\r ı;rup huki\met ekseriye· 
ti haricinde kalacaktır. 

Meclise haber verilecek 
Paris, l (A.A.) · Meb'usan 

meclisi hariciye encümeni, Baş 
vekilin tamirat ve borçlar me
selesini encümenlerle meclisle-

rinin ma!Qmatı hancınde hallet· 
mlyecetl hakkındaki taabUdUnU 
senet lttibıu eden bir karar 
ıurcti kabul etmiştir. 

Parls, ı ( A.A. ) - Nazırlar 

mec!lslnde kUkQmet tamirat ve 
borçlar mes'eleslne temas etmiş, 
başvekil ile hariciye ve maliye 
nazırları salahiyettar encümen
lerce lstima edilmeden ve mec
liste müzakere cereyan etme· 
den bO iş hakkında hiç bir ka
rar vermemek hususundaki ar
zusunu teyit ey!emi~tlr. 

Memurlar grevi 
'Parls, 1 (A.A) - Dün kısa 

bir grev nan eden "191,, Posta, 
Telgraf ve Telefon memuru blr 
ay mUddetlı vazifelerinden çı

kanlmıştır. 

Nihayet mutabık kaldılar 
Paris, 1 (A.A.) i\lüucflklerc 

mensup mtitehas,ıslar ile l\.L Schadı: 
Alman lhtlrazl kayıtlarının bir çoğu 
hakkında mutabık kalmışlardır. 

-·-
Ajans mUmesslllarl 

lstanbul, 1 ""A. A...., - Anka
rayı ziyarete gitmiş olan mütte
fik ajanslar murahhasları ile re
fakatlerindeki zevat bu sabah 
şehrimize dönmüşler ve istas · 
yonıla karşılanmışlardL .'.\lurab -
hasların ınıihim bir kısmı bugün 
memleketlerine hareket etmi !er-

On iki a~a Gümrük tarifeleri lajıbası mecliste kabul e~il~' 
ı~lya Kralının SeJab~b Tarifede Yapıİin son tadilit 

ve Yunan ~azetelerı Silindir şapkaya r·J)' sair şapkalara 
Atina, 21 (Milliyet).- İta· 

lya kralının Radosa seyahat e
deceği hakkındaki haber buraya 
gelince Atina gazetelerinde ve 
Yunan mahafilinde bir hoşnut
suzluk başladı. Malfundur ki 
İtalya hükümdarı Radosla bera
ber İtalyanın idaresi altında bu
lunan diğer Akdeniz adalarını 
da ziyaret edecektir. 

İtalyanın idaresi altındaki 
Oniki adadaki Rumların Yiına
nistana iltihak için nekadar ha
ratetle propağanda yaptıkları 
mali'ımdur. Bu propağandaların 
idaresine memur Dr. Skevos 
Zervos şimdi Istanbuldadır. Bu
nun iki arkadaşı daha vardır. 
Bunların Istanbula gitmelerin
den maksat orada Fener kilise
sile temas etmektir. Bir mesele 
vardır: İtalya hükfuneti Oniki 
adada muhtariyeti haiz bir Rum 
kilisesi tesis etmek istiyor. Şim 
di Istanbula giden Dr. Skevos 
ile arkaşlarmm maksadı Fener 
kilisesini kandırıp bu husussta 
İtalyanın talebini kabul ettirme 
mektir. 

Şimdi bu adamların burada 
bulunmaması hasebile Atina ga· 
zetelerinin neşriyatı daha az ha 
raretli olmuş iscde gazeteler ye

ne şunu söylemekten kendileri
ni alamadılar: İtalya kralının 
Oniki adaya seyahatı İtalya -

Yunan münasebatını bir kat da
ha iyi leştirecek mahiyette de
ğildir ! ... 

Bir kısım gazeteler de bilhas
sa şu noktada ısrar ediyorlar: 
Yunan donanması İtalyanın Ta
ranto limanını ziyaret etmek is
tiyor. Halbuki İtalya hükfuneti 
aradaki misaka rağmen Oniki
adanın vaziyeti hazırasmr değiş 
tirmemek fikrinde olduğunu bir 
kere daha bu suretle izhar etli-
yor. 

İşte mesela «Proiya» gazete· 
si daha ileri giderek İtalyan li
manını ziyaret edecek olan Yu
nan donanmasının gönderilme
mesini hükfunete teklif ediyor. 
Yahut da İtalya kralı Onikiada
yr ziyaretinden avdet ettikten 
sonra Yunan donanmasının gön 
derilmesini ileri sörüyor.Çünkii, 
diyor, Yunan donanması İtaly
ada iken İtalya hükümdarının 
da Radosta bulunması çok şa
yanı dikkat olacaktır. 

(!J) lira gümrük konmuştur 
• • '1 

kağıda yapılan zam üzerine gazetecilere verilllle 
mutasavver prim için layıha hazırlanıyor 

~~~~~~~ .... -~~~~~~ 
lıBb 

Ankara, 1 [ Milliyet ] - çimentonun yüz kllusuna 
Mecliste g-ümrük tarifeleri 60 kuruş, matbaa kAtıdı ve 
IAylhası bütçe encümeninin kesllmemlş yazı kağıdı ile 
cazı tadllAtı vechlle kabul adi matbaa kAğıdına 3,75, 
edilmiştir. kesllmemlş yazl kağıdına 

Bütçe encümeninin tadilat ve eyi matbaa kliğıdına7,50 

esasla • mecliste aynen ka· Sıtnayıa mahsus gayrlsaf 
bul edllmlştlr. klrecozota 3.5, milstahzaratı 

Tadilata g-öre parça ha- klmyevlye ve sanalyeye 20 
llnde tüziln yüz kilosu [25) Ura gümrük vazedilmiştir. 
lira, her şeklide kaymak Bundan mada muhtelit 
kablll ekli mevat ile mah· encümenin makineler tarl
lut olsun, olmasın 120 lira, fesi hakkında hükOmetln 
kefir dahil olmak üzre yo- yaptığı teklif üzerine icra 
turta l 2 lira, sanayide ettiği tenzilat bir miktar 
müstamel balık yağlara 6 daha tezyit olunmuştur. 
lira, çeltik pirince 7,5 ayık- Mafaflh kabul edilen şekil 
lanmış 15 lira. hükOmetlo teklifinden g-ene 

Silindir şapka adedine dundur. 
4 lira, sair şapkalarra 3 lira, Dlg-er tarifeler muhtelit 

* * * 

encümenlnkl gibi 
edllmlştlr. e 
Yalnız müstamel elbl5 

hail hakkında muhtelit e 
cilmenln koyduğu meıfl~ 
lyet 1-:aldırılmış ve 11!!

1
' 

sim konmuştur. 

Yarın mecliste yollB~e• 
yıhıısı milzal<ere edile 11~ 
tir. meclis pazartesi 
kararı verecektir. nı 

Belediye layıhası rıı ıt' 
keresi gelcce!t senc.\'e b 
kılmıştır. Yeni tarıfe!:r. 
ğıda yapılan zarn ııı ~ 
gazetelere verilmesi ~ı 
savver perim için bir ~dı 
ha hazırlanablldiğl tıı Jfl 
de pazartesi celsesinde 
zakere oluuacaktır. 

TOrkiJe- Fransa iktisat meclisi açiJdi 
Hudut itilafı hakkında 

Tan gazetesinin 
makalesi 

Parls, 31 (A.A.) - Havas ajansı 
b!ldiriyor; Tan gazetesi Suriye hudu
du hakkındaki Türk-Fransız müza· 
keranndan bahsederek prensipler hu
susunda bir id!Afa varıldığıdı ve te· 
ferruat hal.kında da vınlacağını yaz• 
makta ve hudutta teessüs edecek 
normal vaziyetin badi olacağı husu
s! menfaatleri ve alelumum Türk·F'ran· 
sız münasebatı üzerinde kayit ve 
işaret ettikten sonra bilumum Türk· 
J<"ransız mes'eleleri hakkında iki 
memleketin münasebetlerini sağlam 
esa.lara istinat etdrecek umumi bir 
itilAfın i"ransanın her sahada aradığı 
tekarrpp ve sulh siyastti namına 

ehemmiyeti! bir netice teşkil edece· 
ıtJni beyan ctmckredir. 

Edirne jandarnıasında 
l~dirne 31 ( ;\ lilliyct ) - Bura 

jandarma vazifesinin çoklul!'una bina· 
en yeni sone bütçesinde bir vi!Ayet 
jandarma kumandanlı~ı muavinliği 
ihdas Pdiimiştir. Bu makama Bursa 
jandarma kumandanı binbaşı Zeke· 
riya B. tayin edilmiştir. 

Divanı muhasebat reisi 
\nkara (Milliyet) - Fuat 

beyin l-;ıanbul Divanı muha· 
sabat rcisli!tine tayini bu gun
lerde iradeye arı olunacaktır. 

Tediye muvazenesine dair raP0 

tetkik edilecektir Jı 

Ank~ra, .. ı (A.A) - Alt iktisat ~eclisi~in ü.çünc.li içtİııı;e ı< 
resi bugun oğleden eve! lktısat vekilı Şakır beyın rıyascrl 11 • ~ 
mıştır. Hasan bey "Trabzon" riyasete, Celıll bey • JııPif' 
vekllllğine intihap edilmişlerdir. eı# 

Ttdiye muvazenesine dair hazırlanan raporu tetklk ace> 
ilzre bir komisyon teşkil edilmiştir. Komisyon tetkikatı 0

' 

çar~amba günü hey'eti umumiyeye bildirecektir. 

Dün Mecliste ka~ul e~ilen kanuoıı 
eJil~~ 

müzakere ve kabul t 
rb~ 

maliye vekalctıne ıne I 
müdürlük vasitasile iJare ~.f 
cek olan kıbrit inhisarı ~~111' 
!Atının tar7. idaresi ve ç ti 
larında tlcvltt inhisartnd

3 
14 

durulmasına dair kan110 b 
e~' sına nazaran kav, .; · & 

kull ıılan mckanizın:ı;ıf. 1 

. ·ctr· 
maklar inhisardan hatıÇ ~ 

!sP 
Kaçak olarak nıtu 01 ~~ 

ve çakmaklar müsadere cıı· 
b ·c kU .ııı 

la beraber her ki rı ~ il' f Venizeloscu bir gazete olan 
«Akropolis» gazetesi Yunanis
tanm İtalya ile samimi münase
batta bulunmayı istediği halde -----------

Ankara, ı (A.A.) - B. M, 
Meclisi bugün reis !\azım Pa~a 
hazretlerinin riyasetinde top
lanmıf, ve tzmlr şehrinin ima· 
nna sarf edilmek üzre miktar 
ve şartlan ve mahalli zarfı Oa
hlllye Vekaletince tetkik ve 
tasdik olunmak şartlle lzmlr 
bdedlyes!ne 2 mllyon liraya 
kadar akdedllecek istikraza ha· 
zine namına kefalete Maliye 
Veklllnln mezuniyetine ve deniz 
ve bava kedlkll kllçllk zabit 
maaşatına, Ordu ikramiyesine 
dair kanun lAyıhalarlle l\lbrlt 
inhisarı muamelatının tarzı lda· 
resine mUtha!lik kanun tayıha
lnnı mllzakere ve kabul et
miştir. 

25 kuruş her çakril~ıı:ıP 
bin kuruş her sun! çs ~ 1 
için 25 kuru~ para ce ti~ r 
İdarenin ticari mahiYe ııı•f 
verilecek mütedavil ser J. 
idare olunacaktır. JI"'} 
Ankarada ncaret Jııl'J 

İtalya tarafından böyle bir mü
kabele görmesini teessüfle kay
dcrek Onikiada Rumlarmm müş 
kül bir vaziyette olduklamu ya
zıyor. «Katimerini» gibi bir mu 
hatif gazete de İtalya kralının 
ziyareti Oniki ada Rumlannın 
Yunanistana iltihak için teza
hüratta bulunmalarına bir vesi
le olacağını söylüyor. 

Gene muhalif bir gazete olan 
«Politia» ~azetcsi de şöyle di
yor: «Biz İtalya hükümdannın 
Yunan sularına vaki olan seya
hatini selamlarız. İsteriz ki bu 
vesile ile dost devletin oradaki 
halkın mühik şikayetlerini naza
rı dikkate alacağım ümit ediyo
ruz.,. 

Hülasa bütün Atina gazetele
rinin neşriyatı su merkerdedir: 

Hoşnutsuzluk!. .. 

Kadriye H. 
Arkadaşlarile bera
ber lzmire gönderildi 

izmlr Kasaba hattı 
Ankar, 1 (A.A.)- B.M.Moc

llal bugün Şark ve lzmlr kasa
ba batlan lti!aflannı tasdik ot
mltdr. 

Kibrit inhtsan 
AnkarA., 1 ( A.A. ) - B, M 

Mecllslnln bugUnkl lctlınaında 

Uzun zamandan beri devam 
etmekte olan Kadriye hanım ve 
rUfelı.ası hakkındaki tahkikat 
yeni bir safhaya ıfrmlştlr. Ma· 
tQm olduğu veçhll• MUstantlkllk 
tetklkatta bulunmuş ve evrakı Sanayi birlı• X.f 
Müddei umum!llğı berayı tetkik 6 
vermişti. Müddei umumillk ma- Muamele vergisinden tecil 
kamı da son günlerde bıı mea· edilmekte olan paraların mukas· 
ele ile fazla meşgul olmuş ve siten alınmasını temin için Anka· 
tetkikatın hitamı çok yakınlaş- raya giden Sanayi birliği heyeti 
mıştı. Fakat Mahkeme! Temyiz avdet etmişlerdir. 
baş müddei umuml!ltl gördUğU Heyete riyaset eden kA.tlbi 
ıuzum üzerine derdesd tah- umumt Nazm1 Nuri Bey bu hu-
kik bulunan l\adrlye hanım susta şunları söylemiştir: 
davasını lzmlre nakletmiştir. - Muamele vergisi ile prim 

Evrak bu gUn lzmlr müddei arasında kalan ınllı:dar fabrlkala· 
umumtllıt:lne gönderilecektir. 
Mevkufların yarınki Seyri sefaln rımızın vaziyeti maliyesi zalf ol· 
postasl!e nakledllmelerl çok dugundan sanaylimlze büyük bir 
muhtemeldir. darbe olacaktır. 

Çin •Rus ihttlJifı T~ebbüsi.ımüı iktisat vekfile· 
4.merlkada şiddetli sıcak h ·"-'·' dildi 

Moskova, ı (A.A.) - Sovl· tlnce üsnü telaıuu e · 
Nuyork, 31 ( A. A ) - Dün iktisat 'Ll!ka!eti l\laliye vekil· 

Yeder Rusynsının Harbindeki sıcak mıntakalara has bir hararet !etine bildirdi. Bir kaç gilne kadar 
konsoloshanesinde yapılan tahar· , .. .. Ü 11 muvafık cevaba lntlzardayız. 

küklım surmuşt r . araret 
rlyat dolavısile Çin maslahatgü- azami derecesini saat 14 te bul- 928 ve 29 seneleri prim far-
zarına bir notn verilmiştir. Hu mu~ ve 0 saate Fahrenheit ter· kı hakkında da temennileri 
protosto Pota;ında Nankin hUkö- momtrcsi 90 derece kaydet- mlzl vekAlete arzettlk. 
metinin tTl\ıahede ve ltilftflar ah- Teşviki sanayiden istifade eden 

mıştir. Şimdiye kadar 20 kişi f b ik 1 d k gi 1 lı 
kAmını lhlAl etmeP;e ve tahrikAt a r a ar an o truva ve s a n-

yapmaga maruf hareketlerle So- öl~~~~~ikte tifo hastalıt}ı :ı:~::tenlçl~u:;%~~acı::~~~'taal~~ 
vlyct Rusyasının sabrını daha llerlin, 31 ( A.A.) - Atinadan dileceği cevabı vcrllınlştlr. 
ziyade imtlharuı maruz bırakması bildiriliyor. Se!tnlkte WO hummai lstirhamatımızı tahriren de bil· 

l. 1: ' ı· 'JI 1· 11' illlliıil.'iııil'lı ......... , •. ii'iii' ··-···..,·········· 

Ankara, 1 (A.A) _..... ,~· 
lecek olan Ticaret "' 

temell=._rl aalmı~tı~-- , 

Balıt~ılarıo mi~ ı 
Baht oe~eo ııalı~~ 
Balıkçılar celll'1~:~. ~ 

meto müracaat od~rııl ft 
içinde vapur tafll eıııl~',ıı~ 
denlu dllkUtea b 110 D41 ti 
ve mazotlu snl• b~ ''' 
imha ettiğini ve 

11 
~~ r. 

memleketin ıar•~1ııçı111;1,, 
bildirmişlerdir. 6 11 4°, ')
vapurların tatııırıı ~,,rı~ ı' 
dökOlen mazottu 

5 ı 11 

hancına döküllll0
'

111 

tedJr.~/ 
lngiliz Jır811 / '. 

(ti>- ~ 
Londra, Si tırı.lı!l t'ı 

biiY11~ 
ı.,dııı.11' 
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,'MİLLİYET,,İN ŞEHİR VE MEMLEK~T_ Hf\BERLER_-i_ 
Müteferrik H. 

Yeni harfler 
Vilayette 

MALI SENE 

eci cinayet 
llıecnun llç kişiyi 
bıçakla vurdu 

Dün yezneler sayıldı 
ve devrolundu 

':Pte Sotulıır caddc,inde dün 
r lacıa olmuş ve al!imi 
~ö teren \laclt isminde 

, 1 tı memuru onunc gelenı 
~ıj ve üç kişiyi ölumdere-
1de .. a~ır .. surette yııralamı~tır. 
'.'Jı,c ~oyk ulmujtllr 
·' tniıddet C\ el zevcesi vefat 
\Jacit efendi zevcesini çok 
kte imi~ '.\lacit efendi dai

,, 'cesini hatırlatan kavin 
~r Salih deııdinln evini İer
-.ıni kendisine söyler -
Salih efendi eni~te-inin hu 

; .ine aldırmazmıj- :'liacit 
1 evdki .~ün de tekrar 

~en çıkma,ını söylemijtir. 
. esnada '.\ladt efendiye an! 
~nnec gdmij \'C elindeki bı

kayın biraderinin üzerine 
llıüjtÜr. l\lacit efendi Salibi 
k,ç yerinden ölüm halinde 
<urette varalımıjtır. Maclt 

~!•r• koia~ hizmetçi LQcftye 
'1facı Nnire hanımlara da 

etmiş bunları da atır 
t yaralamıştır. Mıcit mua· 
tdl!mek üzre Tıbbı Adllye 

tdUınlştir. Ağır yanlılar has· 
' laldırılmıjtır. 

Bir t~cavn~ 
jlırbajında l lüsnü B. in ga
~ ~o,undıt otururken şoför 
· ~ rreın kunduracı Mehmet 
'ihat tarafından hıçakla saj!; 
ilı~acığından ctrhcdllmljtir. 

er yakayı ele \ermi~lerdir. 

·~~rho!Jlttk kar•gaları 
~'.'~lunda Tıırlalıa~ında oturan 
·~tıfllio, , dün Büyükdere 
1nde sarho~lukla kadeh kırar· 

'llR ctınden aP;m:a varalandı-
t n hastaneye kıldıriımı~tır. 
·~t&ncılarda oturan Z\leh
,\Ii, lsmail sarho~lukla ara· 

~ hv~a edereL:: '''Jlalarla 
''n· · ın kafasını yarım~lardır. 

rtı :Soföre dayak 

0~ •kulede oturan ( lrhan ef. 

1~ (>llJrıbillni zevce>inc çarp-

~ l••för .\hm~di kavı<la L\öv-
Ut . ~ 

kıı = = 
\'ıt'ı afgara kaıtları 

y~a!tıda Çayır soka~nda Ha
lı kın evinde yapılan tahar

neticesinde iki çul'al kaçak 

n klğıdılc lıir mikdır tütün 
-'ak miıs;ıdere ol,ınmn~tur. 

h l<açak rakılar 
~ ''l•l 1

1 
' Unda iki hamalın sırtın-

11q1k ~akledilınekte olan iki 
k ŞUphe uzcrine açılmı~ ve 
ırat l · ~. >andnılluile muhurien 

lktısat vekaleti kad
rosu geldi. Değişik

lik yoktur 
Dün mail senenin birinci ıtU· 

nll idi. Bu nıUnasebetle Defter
darlık vozne~I sayılarak yeni 
seneye devrolunmu~tur. Devir 
muamelesinde Defterdarlık mu
hasebe mUdürU Ahmet ve Vill• 
yaı idare hey'etl azasından Zi
raat mUdUrU tah•ln beyler bu
lunmuşlardır. 

iKTiSAT KADROSU 
iktisat Vekaletinden dün VI· 

ıayote yeni sene kadroları hak
kında bir telgraf gelmiştir. Bu 
telgrafta iktisat Veklletl memu
rin kadrosunun değlşmedltf ve 
bu Veklloto mensup memur 
maaflarının, Bare!D kanunu tat
bikatına kadar eskisi gibi vcrll
meal bildirilmiştir. Bundan aıı-

18ftlıyor ki, ziraat, baytar, or
man, ticaret müdüriyeti vo ikti
sat Vekaletine mensup diğer 
dairelerin kadroları dcğltmc
mlştir. Bu memurların maaşla
rının verllmesl de De!tardarlığa 
tebliğ olunmuştur. 

DIGER KADROLAR 

Vlllyet ve Oc!terdarlık ile 
dlger dairelerin kadroları he
nOı: gelmemiştir. Bununla bera
ber Vlhlyet ve Defterdarlık ka
drosunda bir değişiklik olmadı
tı zan'led111yor. 

UMUMİ MAAŞ 

Delterdtlrlıktak devir mua
melesi ve kadro ile maaş hava
lelerinin gelmemiş olmasından 
dOn umumi maaşa başlanama· 
mıştır. DUn yalnız Vili\yet hu
susi idare"! maaş vermiştir. 

YENi KANUNLAR 

Yeni Tapu harçları kanunu 
ve Vilayetlerin idaresi kanunu 
dUn Vilayete blldlrllmlştir. Tapu 
harçları kanunu dünden itibaren 
tatbik mcvkılne girmiştir. Ka
zanç, müsakkafat, arazi, sayım 
vergilerinin Vilayet ve belediye 
munzam hisselerinin asılları ile 
tevhidi kanunu da dün mevkıi 

tatblka girmiştir. 

Dilenciler toplanıyor 
Dün de lstanbul 'e Rt:~ikta~ 

cihetinde bir kbım dilenciler 

ıoplsnuak Darııhıcaeye 

lunmujtur. 

SC\ ko-

R11sunıat fllektebinde 
Ru;umat mektehi hu h:ıfta 

içinde a\ılacaktır. 

Cenç v;ünırıık memurları ara
sından tahsili miisait hulunımlar 

mektep için tdrik cdilıııcktcdır. 

:'llektebe ~ +~, rnlche ;ılıııacakrır. ~~;•k rakı ~i~elcrik dolu oldu

Ulerek mu,atlere cdilmi~tir. --~-----------
1; liıı Dört hır.'Jız 
!\~ 1 ·~lah iki fırıldakçı Nihayet yakayı ele tıerdiler 
% '1ıJl;ııada Sakız ap;acında S•· 
!k narnıııda biri fırıldak ı;evi Bir ka~ zrnındanlıeri 1\a,ım· 

· >tel( . pa~a cihetinde lıir çok ,·er· 
n ını lıerlkinl soyduğunu 

\j
1 

P•ıli, ~e' ket ef. knmarhazı ieri soymakta cılan ~alih. C"rip. 
hrak k k 

1 
ö .... k ;\lustafa ve Raif i"ııinde d<ırt 

,
1 

UR o a ıı; tıırur en 
'1iL ~ ı. ki:;idcn murekkqı lılr hıNz ;Qt h ar.,ada~ı Hti,niinıın teca-

!lrıı~deı olmu~ "~ iki kumar- kumpanya-ı yakalanrnı~tır 
lı1tıı sın de silahını almaıta 

'''~u11"' tla ydi~en polisler 
aıı derılest olunnıuslardır. (i . 

! ~.1!; sahtekarlık 
f ~ R•zıler namına Kadıkö

Unt1, 
~te ~ oturan 1 laçik fi:!. yl 

!\ ~ tnıkhıız ile dolandır
•~ •lkı~an ilı; kafadard~n 

~~ Yakayı ele vermi~dr. 
fof(j I; ııı11 r kendini denize 

1\ ~Or '"alı fiil/har etli 
ı uue 

'ııı, •r• h~ suat ı:ı, ı 5" te Ada-
1\ı 

11 
arekct eden Kalamı· 

'~ııı •Vdarpıı a cinııne ıı;ei
"Jran 20. !'i ya1!ıırında 

r >f/\r oıdu~ anla

'rıık ~ıhı. ke-:Jı,ını de 

11 ."'lalgalıır ıua.ında ka)-

llıı1tır 1.den yalnı1. kasketi 

~lı --lıı·ıı ----1 l'rfa 
k ta n uuııarla11dı 

. ır:ir p " 
ı ~ındakı 
l>J,ındarı 

1 
1 

Tramvay altında çocuk 
A ksarayda İllrahiro efendinin 

dokuz ya~ıııd~kl o~lu Nihat 

dun Aksuavde tram' na atlar
ken dl1jmlı; ve tekerlek altında 
kalar•k srıl hacaı?ı ke;ilmijtir 

Kafası ezilen adam 

Evelki r;ecc sabaha kar~ı Ay~
solyada tcvkıfane binası ·cı

varınd~ki yanı~m yerinde kaf;ısı 

tail8. czilmii hir cetet hulunmu~ 
tur. 1 lenüz kim cıı<ıuıtu anhı~ıl 
mayan bu ~alısın ltaradcııiz kciy

IUlerinden biri oldup;u zannedil

m~ktcdir. 
hluniln kıyafeti peıııılırdc olup 

ce,;et çıplak hir haldedir. Kunun 

için maktulun kadın ul!;runa kur

ban oldup;u tahmin edilmektedir. 

• Şalvarının npleri ve belindeki 

kemeri bCıialtt!mıjtır l\afası 20 

kilo ııgırlı~ında hir t:ı~ıa czi!mı~ 
tir. Tahkikat yapılmakta olup 

o civardıı dııla~aıı U) ~ıııısuz ka 

dır>l.r<lan 5 ki~i şiıphc uzerine 

te' kı ·di:crıi. tir. 

Emanette 1 

Tevhit nıi? ___ .. __ 
Emanetle Vilavet doşafilll beni ! Arap harfleri ile hiç 

--Tevhit liiyıhasında 
neler vardır ? 

İçeri .bulabut birı gırdı. Yağlı; b/ / J: / d 
saçlarına krr düşmü~ bir afamdı. Sa- rmllBDle e .a ma I 
kat ayağjnı sürükleyerek mL.ıba!>trın 
goşterdigi iskemleye çôktu. 
ôtekı iskemlede 45-50 yJşLırında 

Dun sabal-t.ın iti:ı:ı•cn kcT'di 
harflerimiz hıık~mct laircleriııJt• 

Emanetle vi.~yctiıı tevhitli 

hakkındaki layıha) a nazaran ,·i!,\
yet idare! hıısıı-iyc ınc merbut 

bulunan \faarif, ~ıhhlye id:ırelc

rlle dbpan. erler ve bunların Ya

ridatını ı:maııet talı<i" ederek 

gene buralara sarfcdecd,cir. Bir 

de meclisi umunıii vilayat lı\ı;nı 

lunacak Y:ızifesinı Cemiyeti bele

diye ifıı edecektir. 

, bir harım oturu}•ordu. Reis, ho~nna •e şirhtlcrdL hutıın mııamclc-

sordu: 1 1 i 
- Demek size baKm,vor. Svnra da 

üstelik içki içiyor. serde şortla ge-

l 
ziyor, degil mi? 

. - Ah, efendmo sa<l lıı:. k.:ır'.ar•a 

·kalsa yi"'"e neyse .. ya eve f!e~ı:d•fi 

ad1mlar .. 

Emanet veznesi 
Diın scnei maliyt• iptidnsı 

olduj!;u için Emaret nnıfetti~leri 

~:manet ve Lmanete mcrlıııt 

vezneleri tadııt ctmi~lerdir. 

Enıanette maaş 
Şehremaneti memurlarına dün· 

den itibaren m:ıaj te,·1.iinc lıa~

lanmı~tır. 

KarahlJy pala.~ın şerefiye 
daı•ası 

l{araköy palı..; :-.ahiplı:ıindt:n I~· 
manetin i'itemth.te oldup;u htJ hin lira 
şereflyedcn dol11ı ı l•'.m•ncılc bına sa 
hiplerl ara<ındJ açılan dava\a .ı 1 la
zlranda J>c, !er .;ıır:ı»nda hakıl•ca~ur. 

t:maneti ınüdafa1 crn1ck üzre: hey
eti tcnni\ı.! miidürU Ziva '~ t·:nıanı.:t 

\·eki ilerinden re\ fik he~l<r varın .\n· 
kara .a ~idereklerdi --·-·----Maarifte 
Mimari talebesi 
Bu seneden itibaren 

leyli oluyor 
-·-o-.- -

(,üze! san'tlcr akademisi mimar! 

şuböine dernm eden talche bu 

sene leyli yapılacaklanlır 
Bunun akademinin digcr ~ııbe

lcrİne te~mil ctlilıııemc<inln schehi 
bu jUbe talebesinin lise mezunu 
olmalarıdır. 

\!imar ~nıbc;i tıılehcsinin aka· 
demi hina,ırnla yııtırılnıalıırı 

kalıil cılmaılı~ııulan tak-be yiik
:;ek muallim nıcktclıimlc ia~c 
\e ibate edileceklerdir. 

.\linıariık ~ııbesi ulclıöl un 

be~ kHdir 

Daktilo kursları 
Ku: amel! h:ıyat nıd,tdli pa

rasız dııktilu kr>ıından ~imdive 
kadar 700 hanını çıJ..mI>[ır. 

Mülklyelllorln rozeti 
.\iulkiyc nıektclıi 

cemiyeti mulkiyclilcr 

rozet yaptırnıı~lardır. 

nıcI.unları 

iı;i n lıi r 

Yüksek mekteplerde 
inıtfha11 

Dün yüksek mekteplerde 
sene sonu imtihanları yapılmış
tır. 

Harf şelıadet11a111esi 
DUn Galatadaki Rum mekte

binde )'eni harflerden yapılan 
imtihanda l ,OOOkadın ve erkeğe 
şahadetname 'orllmlştlr. 

Bttrsa tenezzühii 
Talebe hirli~, lıü' ük bir Hur"a 

cenczzühü tertip cdecrktir. 
Ht ~ .. Y\':thıt ~e,·ri!llelainin hüvi.ıh. 

bir \lfl 'file yt1pılıcak Ye htitün 
fakül<• le tılelıesi i~tirak edecektir 

Tevki/anelerin devri 
ı 1 lazirandan itibaren tevki-

[ane ve hapisane 

Dahllive Vekaletine 

idareleri 

devredile-

cekti. Fakat dün ıık~ama kadar 

bu hususa tbir .\lüddcı umumi

li~c hir em~:'~i~tir. 

Ar•11st11ryalı re,,,,anıların 

sergisi 
.hıısturyalı sunatk~rların bu 

ay Guzel .,.anatlar akademisinde 

açacakları scrı;i son hahııra kal· 

mıştır. 

Eski adet kalktı 

- Nasıl adam bunlar),. , 
- Soylemcsi ayıp ço~it çe~it or.

lanlar ... efendim .. 
Altıncı hukuk dairesinın nn.ht-.;:-

rem hakimi bu sefer erkeg,e döndü. 
- Geçen mahkemeye riçın g~lme

di ı? 
- Şey ... Şeyden do1•y: 1eylen-

miştim de ... 
- Hanım, sen gıyap çıtcarınttk iliin 

kaç para masraf ettindi ... 
- Bir lira ... 
- Hadi bakalım. lirayı çıkar da 

hanıma ver... Yoksa mt•hLlkcmevi 
giyabmda yaparız. 

- Yoktur üzerimde para ... 
- ÔyleyS<O ... Çık dışarıya ... 
- Hanım, ne dersin. parayı ver

mezse dışarı Ç:tkaralım tclt? 

- Pek ala da çıkarın ... 
- İşittin ya, hadi bakalım. Ya pa-

rayı ver, yahut ta ... 
Ya~h saçlı herif, elini koynuna ı 

soktu, bir tomar k.iğıt çt~rdr. Son
ra onları bırakıp öteki c. ı,ini arJ.~

tırmağa ba~laJı ~ 

- Harıiya paran yok•..ı .... 
- Var ama aı gelir t~t~ ~n Z5 ... 

şu da 50 .•.. 
- Bak hei.c ~unı., . B•1rast s~rraf 

kişesi mi ? 
Paran tam değilse, yok dersin ves

selam .... 
- Yok ama, bir bakar"'· .. 
Koridora çıktı, bir da't!~:ı t>oııra 

içeri girip pari'yı h:ı trıµ verdi. 
- Şi:ndi hanım. söy.İ~ bctkalım. ne 

istiyorsun? 1 

- Boşanmak ist}yor~m efcrıdim. 

Artık canımdan bıktım. Aylarca evin 
semtine uğramaz. Gclcligi zaman da 
bulut gibi olup yanma bir kJç k3p.ık 
takar öyle gelir. Dört çocui~urrılı bu 
adamın elinden neler çcı~tiği ıni bir 
allalıım bilir, bir de .... 

- Dört çocuk ha... H ![>'i bu ko
candan mı? 

- Hepsi bundan ... Gece s•fıalı· 

lara kadar el diki~i rlıkm.c-'.c\en nza
ğ.1 göri.iyorsam, yakını g"O .. en1iyoru:n. 
Yakını görürsem uzağı ~;-~reıniyı.>

rum. 
- Peki, sen otur. Sen söyle baka

lım. Beni bo~asın diyor. 
- Efendim, bana :)Onra kin1 iıa

kar. Sakat bir adamım. Üç ev aldr'll, 
üçünü de üzerine ettim. Şimdi iı;;c 

yaramayınca ba!:?ından atmak is~iyor. 
Halbuki tahkikat neticesi ev!erin 

hanımın kendi arsası Uzerindt' yine 

kendi parasile yapıldıkları zemi.ıb 
de idi: 

Reisin gür sesi işidildi: 

- Türk milleti namına icrayı kaza 
ve itayı karara salihiettar olan hey' 
etimiz, filanca hanım i1e filinca e
fendi arasındaki kuyudu resmiye ile 
mütahakkak evliliğin bugünden iti
baren boşanmağa inkılabına mütef

fikan karar verdi. -·-Çocuk yurdu 
Dün açıldı. Kiınsesiz

leri alıyor ---
~chrcn,,ıııcti tarafından 'ıı

ı:udc ı;etirikn kinı,c>İJ çocuklar 
\urdu dün açılm~, vurdun me
;,,urları tayin cdilmij

0 

n· J..imse,iz 
çocukların kabulüne ha~lanmı~tır. 

.\laamafi hcnllz inja:ıt tttnıa

mile ikmal edil•medip;i i\·in 
50 yataktan ibaret ulan yurda 
simdilik 1 O kadar \atak kona . ' 

biimi:;tir. Rir kaç l(llne kad;ır 
hütün tesisat ikmal edilecektir. 

Her sene >enei maliye ha~ında 
p;ümriıklerd" yapılma;ı mutat olan 

mera,inı dün papıimamı~ ve 

gumrüklenlc iltizam usulu zama

nından kalan hu itiyat kaldırıl

mı~tır. 

4.jan.~lar mllnıe.~.~llerf 

Dün .\nkaradan a' det eden 
ajansiar mumc;sillcrindcn bir 
kısmı memleketlerine gitmı:;ier· 
dir. Han> aıansı ile :\!acar, Da 
nimarka, f,pan\ ol ye İsviçre 
aıansları munıe»ilkri :;ehrimizde 
kalmı~lardır. Btı gıınlerdc hare 

ket edeceklerdir 

Şerif beyin nıez11niyefi 
l'oli, .\lüdüru ~erif beve, llahili1e 

\ek iletince be~ gün izın vt-rilmi~[ir 
!)erlf bey. mezııniyt:ti e"na .. ında \rı. 
k:ıray• ~dec<'ktir. Bu ıriın gtımesi de 
muhtemeldir. 

erı: ec,mi ·ıluı"nu~tıır. 

Dun bazı dairekrc e ki hart'
lcrlc \'erilen i.>tidttlar kah· ' edil

merni,tir. ,.a! ız c~killL:r ka:rnı~ 

ola;ı \•ap harflcrilc m,ıt'ııı t·\'r ık 

( l •J.10 mayı,ı ~ıha yetine kaü;ır 

kııllanıloc:ık , e iıııla edı ec:ek kı 

>tmları Y• ni httrflarle ya1.ıhcaktır 

l'ıı,cu Ye tclgrnf l~krin<lc arap 

haflerinin kaldırılma-ı kııl:ıylıkla 

tathik rıiıınmu 1 ve bir teehhür~ 

meydan verilml'nıf~tir. 

Postıı kutularına atılan mek 

cuplar meyanında adrc-lcri e-ki 
harflerlı: yazıla ıı lar, ,ahiplerine 

iade olun:ıcak. miırsil adresi ya· 
zılı olınıyaıılar mevkulat mııa

melc,in, tabi tutulacaktır. 

l·:ı:ııeh! memleketlerden gelen 

eski harflerle yazılı mektupların 

mahreci 1 l laziran tarihinden 

evci olanlar kahul edilmektedir. 

Poliste f111tiJıa11lar 

Dün Polis mUdirlyetlnde mu
avinlikle Koml~erllge terfle ta
lip olanlarııı imtlhanları yapıl

mıştır. 

Sadullah B. lzmfrde 
Seyrbdaııı miıdiri uınumısı 

Saılullalı Rey ( :ülcc·nıalle lzmire 

gitnıi~tir. 

Sadullah llcviıı scyah:ıtından 

mabat Yapıırl:ırın iıırizaı ıırıı \'C 

lznıir acanralık ijlcrini tetkiktir. 

Yaz tarifeleri 
Seyrisdain. idarc;ılc .\nadulıı 

demir yollarının hunli~ <i ve uzak 

hatlarında diındcn itıharcn yaz 

tarifesine ba~lanmı~tı . .\dalarda 

yaz t:ırifcsi ht·nıız tatbik olun 

mamt~tır. 

Şirketi hayriye yaz cıırifcsini 

iki hafta s.ınra tathlk edecek, 
i lalıç :;irketi r:ırifesiııi dcıtijtlr

miyeccktir. 

Cemiyetlerde i11tihabal 
:\lııhteltf cemiyetlerde yuıi 

heyeti idare intihalıı yapılacaktır. 

l laınnıall;ır cemiyeti .ı hazir:ın, 

Şofiırl~r ı:emhetınde Keyop;lun 

da +. lstanhulda !'i lıaziranda 

intihabat yapılnıı~tır. 

Zekai JJ. A11karada 
\luskirat iııhi,.ır miidıırli ZekAl 

Hey hutçe nıc-clc,ı ıc;in \nka

raya ~itn1i~tir. 

Doktorların ihtisası 
Doktorlıı~un memleketimizde 

ihtba> :;ııhelcrinc ayrılması için 

bir n;z:ırıııunıc c;ıkmı~tı . Ru hu

su>ta >ıhhiyeye henüz tebligat 

yapılmanıı~tır. 

Tchliıı,ııt yapıldıkt:ın ,onra dok 

corlardan ihti~a~ 'c~ika:--t istt:nc." 

cek \ c doktorların miitaha»ıs 

oi•rnıclıkları i~lcrle me~ıı,ul olına

mıı larına itina edilecektir. 

Etıbba odaları 

Tc~rini C\ elden 

'ekkiıl edece!.: olan 
' ları için !Azırn!(elcn 

itiharen tc· 
ctibba oda

ihzarata ha~· 

lamı,tır 

Orman heyetleri 
) eni sene orman amenaımıln 

grupları ıırasında cpice tadil:l.t 

,·apılını~tır. 

htanhul ~ruhuna iki grup 

daha ilave edilecek Antalya .~ru

hunun sııhai faaliyeti de orada 

bulunmakla herahcr merkezi 

~ehrimiıdc hulunııcaktır 

Kadınlar yurdunda 
J laik Fırka.-ının l\adınları ça

lı~tırma yurdunda 1 ~ .1 kadın 

çalı~tırılıyor.Bu miıe»c<e için yeni 

kutu makineleri de ııetirllmi~tir. 

Bunlarla lüks kutular yapılıyor. 

Nuhacir geldi 
Bul~ııri>tandıııı dun de 

kısım nıuhadr gelmiıtir. 

bir 
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Ekonomi 

Türk demir yolu sister 

Kabul edi en yüz mil yon 
liralık Nafia programı 

• 
1 

......... 
TUrk demir yolları tarihinde ehemmiyetli bir usul deglşikligl 

var: Şirk:tler ile demir y<>lları.11 idare usulü yerine, devlet demir 
yolları ıısulU:ıil kabul ediyoruz. 

ilk yapılan Türk deınlr yollarından Çernova-Kllst~nce demir 
yolunun inşasııdnn beri geçen i5scnelik tarihi kAmilen işgal sden 
şirket tecrHi:>e~i artık bitiyor demektir; yerine demir ) olu te"s s 
ve idaresindeki tabii teklmUIUmüzün neticesi olan de\·let usulD 
başlıyor. 

Şirket usulile inşaata başlarken bir hamlede bir çok par a 
hatlar yapılmışıır. Fakııt bunlar bOnra, ne tevsi edılmi?, nede 
birbirlns ba~lanmıştır. Bir taraitan başka ba~ka memleketlerin 
politika hava8ınıı tabi kumpanyaların rekabeti, dlger taraftcn 
nakliyat işine bililtizam ehemmiyet verilmemesi bağlama ve te\ 1 
işine mani olmuştur. A)dın demir yolile Afyon yolunun baıı:ıann•a 
tarihçesi tetkik olunursa birinci mutalaa daha eyi tenevvür e.:kr; 
Anadolu hatlarında uzun seneler gece nakliyatına müsaade ed;J· 
memesi ikinci noktanın daha eyi tetkikine yarar. 

Bu gün demir yollarımızın ehemmiyetli kısmı devletin elinde
dir. Artık devlet bu yolları, şlrkellerln hava ve heveşile de~ll, 
kendi lradesilc tensik edecektir. Demir yollarımızın tevsllne ıuzum 
olduğunda şüphe yoktur.Mevcut yollarımızın tOIUnün kafı olmadığı 
muhakkalıtır. Muhterem nalla vekilimizin geçen gUn mutuklarında 
beyan eyledikleri gibi 3600 kilometre uzunluğunda demir yoluna 
malikiz. TUrkiyenln mesahası 763000 kilometre murabbaı olda· 
tundan, TUrkiyede 100 kilometre murabbaı üzerine ancak 2.1 
kilometre demir yolu dUşUyor. Halbuki, dlger memleketterdeo 
dUşen mıktarlar 'uniardır: 

Belçlkada 100 kilometre murııbbaıaa 29,ll 
lngllterede ,. ,, 12,0 
Almanyada ,, ,. 11,8 
lsvlçrede ,, ,, 11,7 
Fransada ,, ,, 9,ii 
Romanyada ,, ,. 2,9 
Yunanda 0 " 2.5 
Bulgarda ,. ,, 2,3 

Kilometre d•mlr yolu dUşüyor. 
Diğer bir tetkik usuıune muracaat ederek nıosell bin nOfus:ı 

düşen kilometre demir yolunu hesap etsek yine lehimize yüksek 
bir netice bul~mayız. 

Türkiye, hiç bir sahada geri kalmamak istediği gibi, bilbabs& 
demir yolu sahasında katlyen geri kalmak l~temiyor. Feyyaz 
toprtlklarınıız, can&) la mUstait mlntıkalarımıı:ı süratle birbirine 
ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Öylekl: TOrklyenln ulumu tabliye• 
den tanıdığımız • mlltevıı.sıl kaplar • kanununa tebean, bir nok· 
tası dlğerile aynı seviyede bulunmalıdır. 

Her noktası bir sevlyyede vatan demek, llat piyasası bir 
sevlyyede vatan demektir; irfan ve kültllr hayatı bir seviyyeJ.s 
vatan demektir. 

Gayemiz böyle bir vatana yaklaşmaktır. Kabul edilen yüz n:il
yonluk nafla programı bizi bu gayeye yaklaftıracaktır. 

Dr. Jı.'izamettfn 

* * * 
~ÜNÜN iK'l'ISADI HABERLERİ 

• Şakir beyin tamimi 
Yeni 1ktisat ,·ekilı ~akir bey dun 
lstanhu1 Tlcarı:t müdiriy~tine hir 

tel~ral'la ikci,adl i~lt:rin chcmmiyt:ttn
dcn hah,ı:dereİi: - \rkad•ılanmla he 
ra~er çalışacağını geni; i; ·'•ha<ında 
sırfed~ce~,imiz emeklerın İ\'İ \'t mli-.· 
per neticeler 'crdi~ini Kiırmck 
~&\emdır Hu vold• \&ki ula.·ak 
de~erli yardımlarınızla mak,ıda nail 
o1aca~m1zı kUY\f!tlc ümit eder ve 
cümlcni1Jen anm! ga~rtt beklerim._ 

* Rusyaya ihracat meselesl
Ru:-;~avı yapılan ihracat l!trafındaki 
şikiyccler üzerine alakadır cat:irlerJen . 
bir kısmı lkthı\t vekıllcrine mUr.\i. 
caıl ermişlerdir. 

• Liman şirketi içtimaı -
lstanbijl Liman şırketi hcı eti umu· 
miyesi bu gün toplanacokıır. l\u iç
timada hissedarlara u:v1.i oluna.:ak 
temettü nispetinin tenr.ili cihetine 

ıı;ıdilecektir 

• Sebze ve meyva Turfanda 
çilef);in okkuı ı .;o. ı <O kuruşa satıl 
makt•dır. Sebze fiatlmııdoki pahalılık 
dev:-tm t::tınt:kte<lir, ·rızt: baklanın 
ı 1 ·a,ı h:\ti 2~ kuru~tur. 

• Şeker lnhısaı idaresinde -
Dünden itibaren )eker lnhi>ar idıre
~tnin vt:'ni kıdro~u tatbik olunmuş 

ve anbar ml!murlan tertip haricinde 
hıntkılmı~tır 

• Hububat ihraç odllecek-
Rir ay t\'\'el :.une ha~erc:sinin tahrihıcı 

dola\l>ile \dana. ,\lcr,ın ve ha»li 
sinden hububat ihracı menedilmişti. 

Dün ~ümrüktc vapılan tebligata gö· 
re. lm memnıııret hugday nıü"cs
n• olmak üzere diğer hububattan 
kaldırılmıı ue ihracat ;erhest bıralıl -

mı~tır. 

* Afyon mahsulü - Hu ~·
n~nin ı\t)OO mıı!1~uhi fw."tk.mc.ş 

\'e hir kaç ukkac..J:ııı ih:trc:t nl:ın 

lıirinc1 pArti"'i lzmirde ecnchıfı:r 
tar11.fından ra~hedc kar~ıl;tnmı~ttr 

liunların okka..;ı .12 lirıd.ın ~:ıulmı~tar 

• Odanın tetkikatı btaulıul 

Ticaret odası h•nt pah• ıh~ı ha~kın 
daki tcrkikatını bitirmi1rir. 

Bu husu'r< huırlanan raporda pı

halılıJtın scht!plerl ve amilleri i.Z:lh 
edılmektedır. 

* Çorapların rumrup -
~ehrimiıe hariçten gelen. ııamukfı 

kanşık ipekli çoraplar g-umrilkte ıpelt 
tarıfe<ine tali tutulmaktadır. Alldadar 
tacirler buna itiraz ederek p•muk 
resmi alınması için hUkılmece mur.t ~ 

cııt c:ttni~lı:rdir 

* Sigorta telallıgı Tıı:aret 
müJi -iyctl 'l'ürk yerine ecnebi Rllı. 

tıhac;:"ı:.- istihtaın eden .:-ıİı{orca ~irlı.'.e-c 

leri hlkkınd ı tah•ika: v•pmaktaJır. 

..;i~<>rta tellallııı;ı \lpmak btevcn· 
lcrirı ımrihanlan dun vıpılmı -rır . ,. 
Hunlar arasında eski me-b"u~larJJn 
hızı<> da bulunmaktaJır. 

• Japon sergisi .Japon scrgı· 
sinin açılması tcahhur etmi-;;,rir. 

Ser~lnin tehirine sehcp hir khım 
e~yıt.nın henüz gelmemi~ olmasıdır. 

Bu c"yanın Relmesi hir 1\·dı kahil 
olabilecektir. . 

• l(amyoncuların tmtıhaaı

Gümrük kon1ısyoucularının imuhın· 

lan salı günü. mu.~rı~<lem ve illl.Jİ 

yet ınemurlın imıihanlan 18 l lı7.l · 
randa bitlrllecektir. 

• Altun ve ünlfiye Diln altu• 
ıı~ıı kuruştan, ünifye {!Q8.SO) Jon 
lstikrrn dahili 4.l,75) ten muam,d~ 
giımıüjtÜr. 

* * * 
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ASRIN UMDU! •Mlu.IYST.TD 

30 M•yıs IO'i9 

BUGCNKÜ HA VA 
Diln en çok ho.rarcı 24 en az 

14 dertce ıdi. Bugün ruzglr hafif 
pouaz olacakur. Ha\& ckleriyetle 
açık »e az bulutlu olıca1tur, 

FELE~ 
MODA! 

Bu geçende Harem önUnde oturan 
( !) Seyri•efain vapurunun adı de· 
ğildir, hatta kah bekah zıyaretine 

gittiğim Kadiköy civarının adı da 
dcgildir. MoC/., hepimizi arkasına 
ukmış ıürilkleyen bir manevi kuv
vettir ki menbaını be§erin zafından 
alır. 

İki gün evelki gazetelerde bu 
•Moda> itine mütaallik bir yuı gör
düm. İzmirdc erkek kılığı için bir 
yeni •Moda> yapmı§lar ve bunun u
zun uzadı hikayesi var. Eveıa itiraf 
etmeliyiz ki biz bütün pek çok di
ğer memleketler gibi •Moda> yara
un bir memlekette değiliz. Bu ayri 
bir iş ve ihtisasdir Zaten her iste-

M1LLIYET 

l.kaye * 

PAZAR HAZiRAN 

1 lepınar ıasabaka~ 
Beşinci haftanın 

birinciliği kazanan 
haberi .. 

Ajanslar kongrası 

Çaresi. bulundu Masaba1ı:amızda bırtncuııtı 
Galata aaray Uıesl 4 uncu 

Sabire hannn, büyük kayın Ertesi gün, Sacit bey hoca mnıl talebesinden 929 numaralı 
pederinden gelen mektubu, ko- hanmıa gitti. Hoca Rasime ha- eaıent Necdet bey kazanmıştır. 
casmın kafaanıa vurup haylar- nnn, kınalı saçlı, rastıklı kaşlı, BUyftlt bir ratbetto devam eden 
dı: feleğin çemberinden geçınİf, 35 mektepliler mueabakamııa 

- Bu mektuptan ıonra pısr- lik bir kadındı. Sacit beyin der- iftiralı: eden bu mini mininin 
np oturacak mısın? ... On sekiz dini dinledikten sonra: yUılercı talebe arkada•• için· 
yaşındaki bir küçük hanım bü- - Aman Allah! dedi, büyük de birinciliği almuının sebebi 
yük babanın mirasına konsun, baban kaç yaşında? Uk önce hiç ŞUpheslz hafta. 

um en mühim haberini ıeçe-
sen böyle pısınp otur. . • Adam - Seksen bef. bilip lyf yazması , ıonrada 
evleniyor be 1 • • Piliç gibi kızı - Alacağı kız? çok 1amlmt olufudur. BOlent 
alıyor! . . Sen ondan sonra avu- - On sekiz. Beyliı yazııı bir mahale o:ı:enllı:· 
cunu yala! . . - Piliç 1 . • Baban zengin Uğl ile yahutta edebiyat yap• 

Sacit bey doğruldu: mi? mak heveslle yazıırnamı~tır. 
- Ne yaprymı be kan?... - Çok zengin. Olduğu gibi ve gllrllndUğft ıtbl 

Büyük babama söz geçiremem - Vay vay vay! •• E, bu kr- yazılan bir yBııdır. Her feydeu 
ki ... Beni dinler mi zannediyor zı almazsa bana ne var? önce •Ben Cumhuriyetin oğlu· 
sun? Kıza da gidip büyük ba- - Bin lira. yum .... dlyebllmeslnl hissedişi 
bamla evlenme diye yalvara- - Senede rapteder misin? ve ne.iller arasındaki bu bUyUlı: 
marn; çünkü beyhude olur, çün- - Hay hay!.. aynlı&-ı tespit edişi çok f&yanı 
kü kız seksen beşlik ihtiyarın Yazdı. Büyük babası on sekiz dikkat bir samlmlllğln ifadesi-
gözlerine değil, bankadaki ser- yaşındaki kızla evlenmediği tak- dlr. Seçtiği havadlıte biç şup-
7etine aşık. . . dirde, Hoca Rasime hanmıa bin hesiz haftanın en mühim habe· 

Sabire hannn düşünceye dal- lira verecekti. rldlr. 
dı: -Ali! •. yalnız bana büyük Türklyede bu kongra,llk defa 

- Bu da doğru. • • Ama mu- pederinizin adresini veriniz. . • toplanan ve clhan,umul bir 
hakkak bir cıey yapmak, bu iz- Bir ay zarfında istedi ıı-iniz ola- ehemmiyeti haiz bulunan bey-

yen •Moda> çıkaramaz cModu te- . " 15 nelmllel bir ltongradır. Çok ls-
ceddüt zevkınm tedrici tuahuratı- divaca mani olmak lılnm •.• A- caktır. * * * teriz ki TUrk tehirleri böyle 
dır Binaenaleyh, filin ve ya falln limallah kız büyük babanı bir beynelmilel lı:ongra ve konfe· 
yerde yeni bir cModu çllrarılamıu:. seneye vannaz, soyup suvana Hoca Raaime hanım slJzünü ranslara sık sılı: sahne olsun. 
Çıkarılır ama kimse aldırmu, eusı:n çevirir. • • Nikahlan bir ay son- tuttu. Bir ay sonra Sacit bey şu Bu toplanıtlar TUrklyenln cihan 
bizım her gün söylediğimi. ve uğ- ra kıyılacakmış, bir aya kadar mektubu aldı: muvaceheslndelı:I yUlı:sek siyasi 
raştiğımız, medeni Ueme tam oygun çaresini bulmalıyu. • • Dilt~e- «Oğlum, ve içtimai tekAmUI vaziyetinin 
luk göstermemiz değil midir onlara ceğim. «Bu hafta içinlie 1000 lirayı dalma parlak birer delilidir. 
benzemeyecek olduktan sonra min- Sabire hanım hemen o akşam hazırlayınız, büyük babanız, 18 BIJlent Necdet Bey diyor ki• 
tan ve •alvarm ne kabahati var? sokaktan gelir gelmeıı, kocasına yaşındaki kızı almıyor.» ' 

• '-"ğrt S · "Ben Galatasaray llseslnde 
Zevk mea'eleleri şahsi hurriyete ta- bir ..,. uzattı: - Gördün mü abıre, mu- f 

B ld aff 4 Uncu sını ında onlkl yaşında 
alluk eden ""ylerdir. Onu an~~k - U um. v ak olmuş. F •· r- A dı bir çocuğum. alı:at Oa:ı:ı dev-
cModa> denilen kuvvet takyld ede- - Bu kiğı mı buldun. - Acaba doğru mu? 1 ,,. rln n çocu.,uyum. 
bıliyor. Eğer çıkarılan Modaya baş- - Aptallığın lüzumu yok, o- - Dur bakalım, mektup bit- Matbuata, mutalaaya, aon 
ita kuvvei te yidiye konursa onun ku da anla. medl. derece meraklıyım. Hem vaıl-
ismi Moda değil, uniforma olur. Bu «Hoca Rasime hannn. «Sözüme inanmamazlık ede- feml yapar; sınıfımın ilerisinde 
gibi gayri tabii teşebbüslerin gü- Molla Teber mahallesi mezsiniz, çünkü ıspatı meydan- bulunurum, hem de bütün ga-
lünç olmasından çok korkmalıdır. 18 numara» da: zete ve mecmııalan okurum, 

- Bu da ne? «Büyük babanız, 18 yaşında- hususlle "Milliyet, gazetesini 
TEHLİKESİZ GÜN! 

işittiniz mi? Şoförler Emanetin 
tr.ksi ücretlerinden yınni kuru! kes
mesi üzerine grev yapmışlar, çalış
m?yor1ar, ve sözlerine bakılirsa ça
l ;nıyacaklannış ta. Şöyle Istanbul 
so~;ak'arına bakınız 1 Ne rahat, ne 
as del Çoluk çocuk, haıta, alil, ya§-
1 k dm, erkek rahat rahat dolaşı

y Is a..nliul sokaklarında serbestii 
h; 'kot iade olundu. 

Hoca merl ''° Tcymura: 
- Yarım saata kadar buradan gi

d sen giden.. ! gitmezsen ben bi-
1i .. m yapac.ı. "l'Jmı ! de~iş ! Teymur

d, ıormuş: 

- Ne yapacak•ın bakayım, gitmi-
y ... t."'tim J Cevabını vermlŞ, Hoca da: 

- Övlc ise h ybemı alıp ben çıka-
r. n, miş. Bunlar da buna benze
rr z mi? B:.. grev üzerine iki rahmet
.,...., bin olaca.ıır::: ya dayanabilecekler, 
[ n net gevşedecek. ya Emanet da
l' -r-. c k f"ln 1 ar gevşe<lecekler. Birin
e h ide onlar !;ize, ikinci halde biz 
>· ı a binec ~iz demektir. 

K • 'iŞ DACI TENEZZÜHÜ 

Dol"or.ar !'" eşi1 dağına bir tenez
z !ı t r p etmişler. Ne yapacakları
n sorc!um 

- J>apas uçı..nna taıhıkatı yapaca
ğız 1 dcdıler. 

FELEK 

- Vakti evailde meşhur üfü- ki kızı almıyor, çünkü beni alı- muntazaman takip ediyorum. 
rilkçülerden Hoca Rasim efendi yor. Bu halta melı:toplller masaba-
vardı. İşte onun kızı .•. Kan Valdeniz tasına memnuniyetle giriyorum. 
koca ayırmakta, sovukluk ırus- Rasime » Bu haftanın fikrimce en mü-
kası vermekte birinci imiş; ne- Sabire hanım olduğu yere yr- hlm haberi Ajanslar kongrası-
fesi babasından alınış. Gizli ba- kıldı. Sacit bey homurdandı: bu aene Istanbulda toplanma· 
kıyormuş. . . Sen gideceksin bi· - Hoca Rasimeyi tavsiye e- aıdır. Babama sordum: 
zim Fatine hanımdan selam den Fatine hanıma da istersen - Şimdiye kadar memlelı:ı-
söyliyeceksin, bol para vadedip, bir hediye alalım! tlmlzde hiç beynelmilel bir top. 
büyük babana büyü yaptıracak- Nakleden !anma oldu mu, dedim... Ba-
sın. SELAM! İZZET bam: 

··-s-por·-=--·--·····--···... "'-Şı;i~;·;~·-;e-M~;;;;~-K;~·~k .. ;;i: au~::•ru::~;e bu ıçtımaıo 

T . ( taobul p;allp. 6-4,6-4. haftanın en mUblm hadlaesl ol· 
eDIS maç arJ Köçük Slyo ve Alyotl lzmir duguna bOsbUtun kannat ge-

lzmir - lstanbul 
arasında .. 

1 ·tan bul - lzmir birincileri ata-

mağlup. tirdim. 
itte Cumhuriyetin bizi ılya

ıet vemedenlyet Alemlnde büyUlı: 
blrmevkl sahibi yaptığıuın en 
ıon ve purlalı: bir dellll 1 ..... 

Bu suretle d!inkU müşabak

larda iki adedini lstanbul ikisini 

de lzmlr kazanmıştır. Pu.artesf 

ve Salı günleri lzmirlllerin ısrarı 
iizerine intikam mü~abakaları 

yapılacaktır. 

İRTİHAL 

Oalatasaraydan 
N. 929 BUlent Necdet 

Yeni 4Una sefiri 

Atina sefaretine tayin olunan 

Hariciye VekMetl müsteşarı Enis 
bey, bu ayın on beşinde şehri· 

mlze gelecektir. Enis bey, tem

muzda Atlnaya gidecektir. 

Koneer 
Dün ak~am saat altıda "Y. M. 

C. A." Vamse ku!Ubiinde bir 

1929 

Alt karar 
Heyetten çıkan yeni 

kararlar 

Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı 
Galatada Ünyon hanınıla kllin Ünyon ~igorta kumpanya.~ıııa 

pyatınnız. 

Türkıyede bilafa~ıla icrayı muamele etmekte olan 

İşgal esnasında Fransular tara
fından Kilis tahrirat kitabetine ta
yin olunmasından dolayı hey' eti mah 
susaca ademi istihdamına karar ve· 
rilmit olan Kiliırüsumat muhasebe 
sabık katibi Rafet efendi. İ§gal za
manında Fransızlar tarafından Kilis 
polis memurlığına tayin kılınmasın
dan dolayı hey'eti mahsuaaca-hide
mati devlette ademi isti.lıdaınına 
karar verilmiş olan Kilisli Hasan 
Tahsin efendi oğlu Ali Riza efendi, 
iıtila hengamında Yunanlılar lehin
de iradı nutuk eylemesinden ve Te
tilii islim cemiye-ti riyasetinde bu
lunmasından dolayı Hey'eti mahsu
saca hidematı devlette ademi istih
damına karar verilmiş olan Emet 
milftisi Osman efendi, Fransızlara 
karşı açılan cidali milli üzerine Os
maniyeyi terkle hey'eti hükumetle 
birlikte Bahçe kazasına geldiği hal
de bir müddet sonra hükumeti mil
li yeden ayrılarak Fransız idaresi al
tında bulunan Osmaniyeye avdetle 
memuriyet kabul etmesinden dolayı 
Hey'eti mahsusaca hidemati devlet
te ademi istihdamına karar verilmiş 
olan Ceyhan Ziraat bankası memur 
muavini Hacı Ali bey oğlu Hamit e
fendi. Nigahban cem"iyetine dahil 
olmasından dolayı Askeri hey'eti 
mahsusasınca nisbeti aıkeriyesin!n 

kat'ına karar verilmiş olan topçu mil 
Jazımi sanisi Faruk efendi. 

ÜNYON 
Kumpıınyasına bir lı:ere uğramadan ~i{(orta yaptırmayınız. 

Telefon: Beyoğlu - 2002 
- -

lstanbul İkinci Ticaret mah-ı 
kemeainden: Babı Ali (Ankara) 
caddesinde «Milliyet> matbaası kar
şısında 151 numcrolu Yeni Dünya 
ticarethanesinde Bon Marte ve kas
ket fabrikası kolektif şirketinin ve 
azalarından Necati Zade Mehmet 
Ziya ve Ahmet Hikmet beylerin 30 

Mayıs 929 tarihinden itibaren ilanı 
iflasına ve mcaalihi ifl.i.siyenin rüyet 
vetesviyeıi zımnında azayı mahke
meden Münir beyin Jorj komiser ve 
dava vekillerinden Mustafa Oğu' 
ve Hamdi Halim beylerin muvakkat 
sendik tayinlerine ve mağazaaiyle 

depolarındaki emvali tücariye ve eş
yayi zaidel beytiyeslnin temhirine 
ve evraku defatirinin celbine ve ke
faleti müsaddika irae edemediği tak
tirde hapis ve tevkifine ve bu bapta
ki kararın muvakkaten icrasına mah
kemece karar verilmiş olduğundan 

kanunnamei ticaretin yüz yetmişinci 
maddesi mucibince daimi sendikleri 
intihap olunmak Üzre esbabı matlu
bun işbu bin dokuzyüz yirmi do!Q.ız 
senesi Haziranının onycdinci Pa
zartesi günü saat ondört raddelerin
de mahkemenin iflas muamelAtına 

mahsus odasına gelmeleri lüzumu !
!An olunur. 

lstanbt ; İkinci Ticaret mah
kemesinden: lstanbulda Çakmak
çılar Yokuşunda Büyük Yeni Handa 
1 ve 2 numerolu odalarda mtikim 
hazır elbise ticaretiyle müştegil 

Hanri Jerusalmi efendinin 30 Mayıs 

929 tarihinden itibaren ilinı lflbına 

mi iıtihdamına karar verilmiş olan ve mesalihi iflasiyenin rüyet ve tes
sabık polis memuru 419 No. Bilal viyesi zımnında azayı mthkemeden 
oğlu Hayrettin efendi haklarında ve Ricai Galip beyin J orj komiser a-

·1 • ı ka ı f'" Al" k vukat Saınoel Papo efendinin muvak 

iki defa Anadoluya vakı olan da
vete icabet etmemesinden hey'eti 
mahsusaca nisbeti askeriyesi katedil 
mi~ olan piyade zabit vekili karslı 

Necmettin efendi. Mütareke esna
sında Iatanbulda İngiliz Jandarma
lığına kayt olup elbisei reımlyeyi 

dahi !abis olmasından dolayı Hey' 
eti mahsusaca hidematl devlette ade-

rı mı' o an rar arın re ıoe ı a-
h • t" ··t ff ka ka kat sendik tayinlerine ve mağazaai-rar ey e ınce mu e ı n rar ve-

·ım· t" yle depolarındaki emvali tüccariye 
rı ış ır. 

t ·ı· h" ı · · dahil ve eşyayi zaideyi beytiyeıinin tem-
ngı ız mu ıp er cemıyetıne 

1 d d 1 H 
, . h birine ve evraku defatirinln celbine 

o masın an o ayı ey etı ma su-
saca hidemati devlette ademi istih-
damına karar verilmiş olan Çatalca 
bidayet mahkemesi sabık lizasından 
Ahmet Talat beyin, gayri kabil şifa 
malihulyayi Hezyani - hastalığına 

duçar olduğu etibba raporile tesbit 
edilmekte ve mıımaileyhin muhtelli 
şuur oldığı ve ailesi tarafından Bi
marhaneden çıkarıldığı bir sırada 

mezkur cem'iyete kayt edildiği ta
hakkuk etmiş ve aklü mahkemesine 
sahip bulunmayan bir > "ımın ademi 
mes'uliyeti ahkli.mı kanuniye ve vi
cdaniyeden bulunmasına binaen hak 
kında verilmiş olan kararın ref'ine 
müttefikan karar verilmi§tir. 

işgal zamanında Fransızlar tara
fından Kiliste polis memurlığına ta
yininden dolayı Hey'eti mahausaca 
hidematı devlette ademi istlhdami
na karar veri1miş olan Kilis rüsu
mat muhafaza memuru Mustafa Sab· 
ri efendi hakkında verilmiş olan ka
rarın ref'ine müttefikan karar veril
miştir. 

ZAYİ: Nufus ve terhis tezkere
mi evraklarım meyanında gaip ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. Ankara Mimar Sinan 
caddesinde Ustrumcalı 316 tevellüt
lü terzi M Tevfik. 

ve kefaleti musaddika irae edemedi
ği taktirde hapis ve tevkifine ve bu 
baptaki kararın muvakkaten icrasına 
mahkemece karar verilmiş olduğun
dan kanunnamei ticaretin yilzyetmi-

' . 
şinci maddesi mucibince daimi sen-
dikleri intihap olunmak üzre esbabı 
matlubun işbu bin dokuzyüz ,..;nni 
dokuz senesi Haziranın yirminci Per 
şembe günü saat onbeş raddelerinde 
şembe günü saat onbeş raddelrinde 
mahkemenin iflas mua;oıelatına mah
sus odaaına gelmeleri lü•umu ilin 
olunur. 

ht. Aıliye mahkemeai üçüncü 
hukuk dairesinden: Evkaf müdü
riyetinın ikametgihlari meçhul An
dreya ve Yorği ve Yorğo ve latlfan 
ve Katerina ve Ane Sıdıka aleyhle
rine ikame eylediği mefkutiyet da
vasinın cari tahkikatinda gelmemiş 
olduklarindan giyaben tahkikat icra 
sına karar verilerek arzuhalin kıra
eti suretile muamele icra ve bubap
daki kararin bir ay müddetle ilSnen 
tebliğina ve tahkikatın 11/7/29 Per
şembe saat 13,5 talikıne karar veril
miş olduğundan işbu müameleli gi
yap kararinin ilanen tebllğınden iti
baren bir ay zarfında itiraz etmedik
leri taktirde bir daha mahkemeye 
kabul edilmiycekleri ilan olunur. 

Daktilo hanımlar 
Kendilerine istimali iit· 

retli mek üzre gazteııı 1-' 
tertip ml'klneslnde çalW 
matı arzu eden hanıırıl•· ~~ 
rın her gün llğleye kadar 

t idare müdlrlyetıne ırıllr•· 
caat eylemeleri. 

., 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 

lstanbul İkinci Ticaret ııı;!". 
kemeıinden: Çiçek Pazarında ,. 

vaıJO
dıkliyan Hanı altındaki ınaG ;. 

kırtasiye ticaretiyle müştegil ik•:~ 
lanı iflasına hükmolunmuş ola" lıı ·sr 
bas Hilmi efendinin huausatı i~ 
yesinin rüyet ve tesviyesi zıaı Jr 

. ·Avukat Rüstem Kemal beyın ıP 

ten sendik tayin krlınmış oJduiı1'rJI" 
dan müflis merkum zimmetinde •il' 

· art1 
cağı olanların kanunnamei uc J 

ili" 
199 ve 200 üncü maddeleri ınucib ıır 
tahkiki duyun lçY, tarihi iJana-ı> ,.,ı 
haren yinni gUn zarfında senedl~r' 
mahkeme kltibine teslim eyJeıJI' P 
ve müddeti mezkiire hitaınıncı-ı'.pıı 
ra üç günde yani 22, 23, 24 f1JI' t" 
929 Cumartesi, Pazar, Pazar~•"111,~. 
lerinde saat ondörtte tkinCI ~ 

kemeli ticaretin lflb ınuaııı•1•;~ 
mahıua odaeına gelerek ıendllı • '" ' 
diler müvacehesinde alacaklarJll'. 1ı 

ıeı• 
pat ve kaydu tasdik etirtn• il" 
müddeti mezkiirde ispatı vucut • ~~ 

Jıal'u 
ıniyen alacaklılar hakkında ıei' 

·ıı• mezk(\run 210 uncu madde•• Dıır ..• ,, 
fikan muamele olunacağı '"' 
nur. 

~ 
-.-.-.-. _m_a_h_k_e_m_e_i_A_ı_li_y_.e ~ 
hukuk dairesinden: Jstall dl Jlil" ~i 
kaf Müdüriyetinin Beyoğ!U~ ,,,. '" 
aeyin ağa mahallesinde ııağ ,.,~;ıı' 
kağında 54 numaralı haned• ıe1Jıiıı' 
Miltiyadi kerimesi Marya 8 dJr't 
ikame eylediği taıhihi kayt ~ıı 
sının ilanen tebligat icrasına ~3ıı):1" 
27 /Mayıı 929 tarihli babsiıt~i;ıııll~ 
katında iabati vücut eun•d:e,ııııı•l 
naşi hakkında glyap karart . .ıı 9J9 
ve emri tahkikatın 24/fl3 •

11 ııU ,.ııı' ' 
tarihine müsadif Pazartesi gilğuıı.li'~ 
14 de tayin kılınmış old~Jılı Jıl' 
yevmil vakti mezkGrda tabi' 

91 
ıill~ 

kimi nezdinde hazır buıunJ11ll ~uJıll 
mu bayan ve aksi takdirde .ıoO ,< 

usul mahkemeleri kanu~~ııu~ııe ı~ 
401 birinci maddeleri bu1<11' u•"' ~ 
fikan hakkında giyaben ~. ~ 
icra olunacağı tebliğ mak•"'' 
olmak ilıre ilin olunur. _........-::: ------- .. ~ Beyoğlu betinci sulh ıaY' ,ıı',ıl 
liğinden: Bir borçtan doJ<ebir \,. 
cuz ve furuhtu mukarrer 0~ ' .. .. saat 1' 
4 Haziran 929 Salı gunu 1ı•ı 

ir 50~ _,J 
den itibaren Fatlhde De"' gr·~ 

"' ııeY ,r da dülgerzade Muharre g:ı~ 
. . d saulaca •rİ' 

yanındakı yazıhane e ,~• • 

lip olanların gün ve saat• ırıtl>Pı~ııP 
hazır '!'~ '! mahalli müzayedede 1811 1 

.. acaat 
rulacak memurına mur 

olunur. 



~İLLİYETiN 

~il ı;ünkil yeni bllmeceml:ı 
Soldan sağa: 

1 Küçük piliç (6) 
2 Zemmın aksi (5) 

J - Su çıkın yer (6) 

4 - Kurtuluş (7) 

S Sed:ısız ( 4) 

6 Zaman (2) Evi sağlam nı-
q Şey (5) 

7 - itinalı (6) 
8 - l),'ış" (5) 

~ H•kk•m i2) Heykel (5) 

EGLENCELER1 

Dfinkil bllmecemlzin 
halledllmlş şekll 

Yukardan aşa: 
ı - L-ıun olmıyan (6) Nota (2) 
2 - Telsizin teli (5) 
3 - isim (5) 
4 - Leke iz "fransızca. 

Meşhur koku (3) 
~ Yapmak ( 4) Hükümdarlık 

devrinin alAmcti (-1-) 
6 Asaleıin aksı (7) 
7 Rakıyla yenen (4) 
8 iplik (4, Bo)·un aksi (2) 
9 Yağma (5) -

~vkal unıunı Ulô~ürlii~ün~en: 
L l<•y,<eride y:ıptınlacak ol~n Otehn inşaatı ,c,aiti atiye_ d•ircsınde yeniden 
~Pll!ı zarf us• itle ıkı ay ınuddeıle mtmakasaya vozedılmışur. 
~ 1 \1ünabsaya lştlrlk edecek oıon iıteahhiılenn mıihendislik ve 

11 arlık kan11n•ı mucibince Jiplomalan musoddak olmaları ve yahut lnşa
Q her türlü mes'uliycti kanuniye ve iddye ve fenniyesinl kabul ve 

ey e~tk mc,.Or musaddak vesaiki hamil diplomalı mühendis ile bllu 
~ uııı muamel~tt' mliştercken m•.s'ul olmak üzere teşriki mesai etmeleri 
tı. Jttur. 
~ J'cmınat muvakkate teklif edilen flatın ye ·de yedi buçuP;udur. 
.J, l 'sullı ve~hile tanzim ve imal < 'ı n ~ak zarOar (6·6·9'29, perşenbe 

t., sa..t onlıc~te Kayseri ~:vkar idaresinde 4Çılacak ve en az fiaı teklif eden 
"ta ınczkOr tiftt mutedil buluuduğu takdirde müdirıyeti umuıniycnin ta.dild· 
1
' talı' an ihale olunacaktır. Tekliflerde mukılıil şart denneyan edilemez. 

4- Talip olanların [azla tafslllt ve izahat istihsal etmek ve şeraiti 

'1ıılveyi anlamak ve proje ve tcferruannı •lmak üzre ehliyeti fenniyeleriııl 
~lfo musaddak vesika ile beraber her gün lstanbulveKay•eri Evkaf 
Udurtüklerine ve Ankarada Evkaf umum müdllrliiğii inşaat '" tamirat 
~lü~üM mum:aaılan. 

,KARON Alman kltaphanesı 
Beyoğlu Tiınel meydanında 523 

İLAN 
·1-- s· ha · h · u · · \• . ınop pıs a.neı mumııın· 

Cı lllahpusin~ 1 Haziran 929 tari
~doıı Teııinisani 929 gayesine ka· 
~ 'trilecek altı aylık ekmek 1 Ha
~n 929 tarihinden itibaren yirmi 

tnüddetle, kapalı zarf usuliyle 1 

.~"akasaya vaz olunduğundan talip-· 
: ihalenin icrasından mukaddem 1 
~tlü _zarfa altı aylık bedeli mu-1 

1 
•ni olan •12960• liranın yüzde! 

'"'11 buçuğu nispetinde verilmesi J.a-1 
~&elen temınatı muvakkateye ait 
Puı ilmühaberı veya Banka kc

~t "t ....... esi kıymeti muharrireai üze· 
, •n istikraz dahili tahvili boraa-
,,~, .. d k . 1 d " 
1• :ı. yuz e on no sanıy e ır.er 

.
1 •!iham ve tebvilat ve kanunu 
"f'I ye tevfik .. -ı irae olunacak em· 

&ay- me.,k le in ancak birin
rccede ipotek olarak kabuli caiz 
gtınJan C\ aki müsbite ve saire~ 

~tck1· . , • 
ı ıfı havı varaka talibın ısını 

:ıı 

. 
1 

ZJrfla birlikte diğer bir zarfı 
. ~Una konularak ışbu zarfın üze· 

•t lıangı işe ait bulunduğunun işa· 
~01ııııınası suretiyle yevmıı ihale 

<O liazirnn Perşembe günil saat 

• '<c - d;ı reı hükiımette teşekkül 

1 

• tk k . h .. 
··~ , orntayonu ma suauna mu-

~·a"' 
ı,, ı,. ~ünakasa kaimesinde muhar-1 

~lıca şeraıt. 
~ l!apiı;;:ıneye verilecek ekmek 
\; 11 Boyabat düz ve temiz kır
. >u:dan olacak ve bir adet ekmek 
~.. dırhem olarak taph edilecek-

Nazarı dikkate 
lstanbulda Mehmet Galip 

b:cza deposu ile Amerlkada 

haşaratı öldiirmcğe mahsus 

mevat ihzar etmekle ~öhret 

kazanını~ olan (American Disin

fecting Co., ine) arasında ak

tolunan mukavde mucihlncı: 

• <ımilc maruf ve 
cnısaliPden 'ıo 30 

nispetinde tıcuz ola:ı işhu mayi 

lm sene muhterem Turkiye 

halkına takdim kılınmaktadır. 

OFLYO 
Diğe~ ma}ilcrden 100 'ı, daha 

müessirdir. 

OFLYO 
sayesinde 

tahtakurusu 
·inek, sh risinck, 

vcsalr bilcümle 

haıarat c,~1.ri surette temizlen . 

miş tllur. 

OF'LYO 
Ufak teneke kutular ile 

olduğu gibi. açık yanı litre 

ile de sarılır. 

~ ~ ..... li 1 Türkiye için umumi 
ı ~·· •pishaneye verilecek ekmek 

deposu: 

'1ilt tırı doktor tarafından muayene 
ti, teı, v . . d . 
., ~l e muayene netıce•m e pış-
~111tıadığı ve karışık bulunduğu j 
~ aı drğı takdirde hariçten müba-

1 ıııquııarak farkı fiyat müteahhi
~u tiubatından tenzil edilecek ve 
~ ~sta müteahhidin hiç bir iti
~ ..... kkı olmıyacaktır. 

Mehmet Galip 
Eczayı tıbbiye 

deposu 
lstanhul liahçe Kapı Beyglr

ciler >okağı No. 20 

'~<l;ı >.!unakaaa müddetinin hlta· 

"'"-;Ukteıi ekmek yeniden mü- ı Şehremaneti •ı ~ t 
l~f it~ Vazedilip j'~•le olununcıya I ana ( 1 

.11 ~ u terait dairesinde müteah- p } ki 
·1ı:~ •l Yeni ıhalc olunacak bedel azar ı a Ar

... ""•lı: , '..._ li "trmeğe mecburdur. s 
~~ ':ıa:r gü~ talep olunan ekmek • pa . a~an 
~~'Ilı •d lekızc kadar hapisaneye :S•rtnamesı mucıbıııce ı b8 3/0 

tc,1 llecek bir gün pişen ertesi kilo arpa 176467 kilo saman pazar 
) 'tı:ı ıre tevzi olunacaktır. lıkla satın alınacaktır. Tallp olanların 

• ~ltıneı. bedeli mevcut hava- 5 hazırın çarşamba gün.~ sa.~ı .. on 
' 

1 
•taat· r . . beşe luıdar lna?.lm mudUrluj!;unc 

lltce ı ~a ıye nıabetındc ha- gdmeleri, 
t, 'tn01 ta.nıım olunacak miisad· - ..... ------~..,...==~--
tıı'<lt ıııa llıUcibince ale!Usul onbeı KİRALIK KÖŞKLER 
~~tlt 1 lantlığından tesviye olu-

• Uıı it lı: lı:q,ıu ~ asa kaimesi aürctl mü-
·~. it n Yeni postane arkasında 
1 ı, tnıla MalQI Gaziler k J. 

•ı 

Boğaziçinde (,,.'engelköy1lnde Çenkel 
köy kasrı namlyle maruf ve manazın 
fevkal!deyt haiz göşkler gerek tama
m1tn ve gerek kısım klsımkiraya verile 

cektir Görmek ve gezmek isteyenlerin 
meıkfır ki;>ke müracaaılan ve yahut 

Kandtlll 67 numoraya telefon eyleme· 
)1"Jnur 

Havayı değiştiriniz, sinekleri kotunuz, fazla ısınan mahalleri serlnletlnfz.. 

Bütün bu şeyler için vantilatör kullanınız. 

SA TiE :~~~:1:! VERESiYE 
OLARAK TAKDiM EDER 

Metro Han Tünel meydanı : Beyoğlu~ -Beyazıt: lstanbul 

Deniz satın alma komisyonundan; 
1000 Kilo !~oyun eti münakasa! aleniye ile 10 1 lazlrao 929 Pazartesi saat 13,> 

25000 • Ekmek • • • IO • • • • 14,~ 
7500 • Süt • • • 11 • • Salı • 13,5 

10050 • Yaş sebze ve salça • • • 11 • • • • 14,5 
Heybelladada Deniz Lisesi ıalehe ve efradının iaşeleri için yukarda yazılı Et, Ekmek, SUt ve Sebze ayn 

ayn mlln&fca.ui aleniye ile ihaleleri icr& edilecektir, Şartnamelerini almak isteyenlerin yevmi ihalede muharrer 
saatte teminatları l;tanbul müessesatı bahriye mes'ul muhasipliğine teslim ettiklerine dair makbuzlarile birlikte 
Kasımpaşada denlz saon alma komisyonuna müracaaılan. 

Kiralık Yalı 
Y cniköy ile istin ye arasınde 

Nuri Pa~a ynlısı kiralıktır. içinde

kilere ınuracaat olunması. 

ŞAYET 

J kere 
PERTEV D}Ş MACUNU 

istimal etmiş iseniz takdir edersi
niz ki ne diş ellerinizde iltihap 
ve kanamak ve ne de dişlerinizde 
gerek sigara ve gerekse suveri 
saire ile tahassu/ eden sarılık/ar

dan eser kalmamıştır. Bundan ma· 
da { PERTEV DIŞ MACUNU J 
diJ!er macıınlıır gibi t:URŞUN 

tehi/kesi arzetrnez. Zira PERTEV 
DIŞ MACUNU kıılay tap/er derıı
nıında izhar edilmektedir, 

--BAKTERiYOLOG lmi!ll~ 
Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji laboratuvarı 
Pek dıı.klk kan tahllUHı 
(\'aserman ıe mülü) küreyvat 

tadad.ı tifo ve ı>ıtma hastalıkları 
te~hisi, idrar, bal!(am, cerahat tab
lilAtı, Ültra mikrcıskopi il< frenği 
taharri"ii. 

Diı·•nrnlunJ., Sultan :\lahmut 
türlw-i k.r,ısınd't Tlefon Is. 981 

Yozgat naf ia baş 
mühendisliğinden: 

Yozgat - Yerköy ıarlkı üzerinde 
9+075 den 12+508 kilometreye ka
dar olan kısım tarikin imalatı sına

lye ve şosanın tamiratı esasiyesi 
bedeli keşli olan 32822 lira 88 
kuruş iıede aıı )68--929 Cumartesi 
günü saat 16 da kaptılı zar[ usullle 
münakasaya vaz edilecekor taliplerin 
bedeli keşfin yüzde yedi buçup;ıı 

nisbetinde teminat akçesi veya banak 
mektubu ibraz etmeleri IAzımdır 

ıafsilAt almak iç_in Yozgat baş mü
hendisliğine müracaat etmeleri ilAn 
olunur. 

ilan 
Bir ta~fiye dolayısile bankaya 

mevdu musanna hlr yazı odası 

takımı ve diğer bazı eşya satı

lıktır. 6tanbul esnaf bankasına 

müracaat. 

Eml8k sahipleri 
Kış mevsimini düşününüz 11 
Damlarınızı vetaraçalarınızı AR

KO KOMPANİ KLEVELAND 
fabrikasının malzemei tahaffuziyesi 
nin istimali suretile rutubetten ve 
suyun nufurundan vikaye ediniz. 
Acente ve depoziterleri: Istanbulda 
Menaşe Kanzah hanında S. J AKO
EL mahtumları. Telefon Istaobul 
1146. 

TiYATRO 
VE SiNEMALAR 1 

Naşit Bey ten1silleri 
Millet tyaırosunda bu akşam in 

önlinde büyük komedi 4 perde 
Danş, Varyete Ayrıca; leblebici ku· 
vartettosu 

Ferah sinemada 

Mutbak ve sofra için ı 

M$lrgarinyağı 
MARGARtNıereyağı yerini 

tutan sıhhi ve 

.besleyici MARGARİN 
bır gıdadır. 
sıhhıye vek!l_etiyle Şehremanetince 
tahlil olunarak nefaseti anlaşılmış 

ve imaline müsaade edilmiştir. 

MARGARİNsofra _ve muıbak 
Bu akşam Cemal sahir ve arkadaş· yağı sızı mağŞuş 

ları: Giiz yışlanm yağlardan kurtarır. Bir tecrübe 
Sahir opretl temslllerl k!fidir. Her yerde ARSLA'.'i 

Maarif müdürlüğünden marTai'H"ıdikkM t8nt2°l 811 
Artaki .Ter.iyan Efendini~ bes- ly ağları llmltet 'irketl 

teledıjl;I l luzzamdan: kırpıklerınln her 
]. h , ... dil" h' k' d lstanbul, Taksim Ayazpaşa 

te ~ son aııra; "ur ı ıcaz .r an Telefon: Beyoğlu 22-23 -
yetmez mi, tükenmez mi, arukne 

siyah g ü z 1 eri n 1 n ! !icazdan ... Operatör· Ürolog ..... 
Aadalarda gezer durur, Uşşaktan ; 1 • 
Geşti o gülünç aşk, 1\ihaventten; Dr, Mehmet Ah 
Ey hayali gözden gitmeyen dilber, H .. .. . 

d k. k ı · · 31 5 nı29 er turlu idrar ) olu hasta-
namın a ı şar ı an ıçın - -~· 

tarihinde yedi kıta hakkı telif ilmü· tıklan ve Belsoğukluğu 
lrnlıerı verildi~i ll:ln olunur. 

İLAN 
Mudurnu kazasında ikinci mınta

ka dahilinde vaki abiit ormanınon 

kırık kıt'asından senevi 1194 metro 
mikap çam ve 180t' metro mikap kök 
ner hesabile 10 sene de ğayri mamul 
11940 metro mikap çam ve 18060 
metro mikap kökner eşcarı kat ve 
ihrac edilmek üzre çamın beher met
ro mikabı 275 köknerin 225 kuruş 

bedelimuhammenle ve olbapdaki şe
rait dairesinde 25/5/929 tarihinden 
25/6/929 tarihine kadar kapalı zarf 
usulile müzayedeye vaz olunmuşdur. 
Taliplerin ve şeraiti müzayedeyi an
lamak isteyenlerin Ankarada orman 
müdüriyeti umumiyesile Bolu orman 
müdüriyetine müracaatları. 

MÜTERCTh1 

Türkçeden Fransızca ya ve 

Fransızcadan Türkçeye tercemeye 

ve daktılograüye aşina tecrübeli 

bir Türk hanımı yarım gün için 

iş aramaktadır. 

lstanbul Posta kutusu 176 

T. M. adresine yazılması. 

Ticaret işleri umum 
müdürlüğünden: 

Ecnebi Anonim ve sermayesi 
eshama münkasem şirketler hakkın

daki 30 ikinci Teşrin ,J,JO tarihli 
kanun hükümlerine göre Tilrkiyede 
İl yapmajl'a izinli bulunan Romanya 
tabiiyetini haiz ve yüz yirmi bq 
Milyon LEY sermayli Bank Mar
marof blank E kompani sosyete 
anonim nam şirket bu kere müraca
atla Türl<lyedeki faaliyetine nihayet 
verdiğıni ve tasfiye muamelesine 
flrketln lstanbul şubesi müdürü 
l\lösyö Edgar Femandezi memur 
eylediğini bildirmiş ve !Azım gelen 
kAğıtları vermıştir keyfiyet tetkik 
edilerek muvafık görülmüş olmakla 
mezkur hanka ile alılkadar bulunan· 
lann Mösyö Edgar Femandeze ve 
icabında lstanbul mıntakası Ticaret 
mltdUrlUjl;Une müracaat eylemeleri 
ilAn olunur. 

Basur Memeleri 
,\mcliyath ameliyatsız tedavi 

olunur. 
Sirkeci Halep eczanesi yanında. 

lstanbul Ticaret müdüriyetin
den: 

lstanbul otomobilci, şoför ve 
işçileri cemiyetlnln idare heyeti intl 
habı iki günde yapılacaktır. Rlr;nci 
gün; 4 haziran Salı saat 9 dan 12 iye 
kadar Beyoğlu 13 ten 16 ıya kadar 
Karaköyden Bebeğe kadar ve ikinci 
gQn; 5 haziran Çarşamba sa ıt 9 dan 
12 iye kadar Isıanbul cihetler! tsksl 
mahallerin 13 de ve saatte~ 15 e 
kadar cemiyet merk01.lnde allkadaran 
reylerini vermek üzre hazır bulun
maları ilAn olunur. 

iLAN 
Hr. Mp. Müdürlüğünden yabanci 

dil kurslarına müdavim zabitanın 2 
Haziran 929 pazar günü icra edilecek 
müsabaka imtihanı için 1 Haziran 
929 cumartesi günü mektebe müra
caatları. 

KATİBE DAKTİLO 
Türkç• muhaberatı ticariyeye bi

hakkın aşina ve amali erbaayi sür' 
atle yapabilecek bir daJ<tilograf ha
nım aran'Y""• Vakit ziyama meydan 
vermemek üzre ancak bu şeraiti hai:ı: 
olanların lstanbul Marpuççular-Ali 
Asgar ve mahtumları ticarethJ\ruısine 
müracaat eylemeleri mercudur. 

AERO ESPRES~O ŞİRKETİ 
Türkiye-Yunanislan ve İtalya a

rasında i'leyen AERO ESPRES,SO 
nakliyatı havaiye şirketinin imtiya
zını başka bir şirkete devredeceği 

hakkında son günlerde görillen neş
riyatın hakikat olmadığını ve bila
kis §irketin fenni ve ldarl teıkilatı
nın pek mükemmel ve muntazam 
bir halde bulunduğunu ve hattı ha
vainin gün begün inkişaf etmekte 
olduğunu salahiyettar bir menbadao 
aldığımız bir malümata atfen kayt 
etmekteyiz. 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

!mır aDr' al pos lası 
Lüks ve İ 
seri smetpaşa vapuru 

2 Pazar günti saat 
Haziran tam 15 te 

Galata d!'~~~lzmire 
hareket edecektir. 

im deoiJ lakı n sor'al qoslası 

VATAN 
VAPURU 

Haz~ran Çarşamba 
gilnil akşamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle doğru (Zongul

dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 

Glreson , Trabzon , Surme ve 

Rlze ) ye gidecektir . 

Tafsll!t için Sirkecide yelken-~ 

i 
c! hanında k!ln acentasına mu

racaat Tel. lstanbul 15 i 5 
~ ve Galatada !\Ierkez rıhtım 
hanında Cellpidi ve Stafilopati , 

acantalıgına müracaat telefon ' 

Beyo~lu 85-1 

KEf'::LIZADE HAMDI 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postası 
Buyuk Lıman 

2 ~~~~ı~~n PAZAR 
günü akşamı Sirkeci rıhtımından 

hareketle ( Zonguldak, lntbolu, 

Gerze, Samsun , Ünye , Fatsa, 

Ordu, Glreson, Vakfıkebir, Trab

zon, Surmene, Rize ve Mapavn 

iske lelerine azimet ve avdet 

edecektir. Yük ve yolcu için Sir

kecide yeni handa 1 numrolu 

acentesine milracaar. Telefon : 

lstanbul S !05 

1 SADIK ZADE BİRADER
LEH VAPURLARI 

KARA DENIZ 
MUı 'TAZAM VE LÜS)l 

POST AS 1 

Sakarya 
vapuru ar 

2 Haziran paz 
gunii akşamı Sirkeci rıhtı -
mından hareketle ( Zoııgui -
<lak, İnebolu, Sinop.Samsun, 
Urdu, Kireson, Trabwn, 

Surmene ve Rizo i~ke!cleriııe 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsi!At için Sirkecide :\Iuı;. 
adet hanı altında aceııtalı
ğına muracaat . Telefon: 
Tsıanınhııl 2134 

• 

5 

Y_ okta vapurları 
BARTIN EKSPBES 

POSTA8l 
lnönü 2 vapuru llazl-

rantn 2 ıncı 

Pazartesi• günü ~kşo~ı saat 
18 de Sdecı nht· 

mından horeketle ' Akça e'ıir, 

Alaplı, Ereyli, Zongulc:Wc, ll:ırıuı , 
Amasra, Kuruca Şile ve Cide ) 
hkelelerine azimet ve avdet ede-
cektir 

Müracaat mahali Emin önü lzmir soka~ 
nümero 20 Telefon: lstanbul 1 a99. 

~~.~ !!~~~ ~~ ~ J 
başında . BeyolJu 1!362 Şube 
acontesı: Mahmudiye Hanı altttda 

l<tanbul 2740 

IDBZON BIB™CI PllSTlSI 
( A:\'KARA ) vapuru 3 

Haziran Pazartesi 12 de Galata 

rıhtımından hareketle lnebolu, 

Samsun, Girı:son, Trabzon, Rize, 

llopaya gidecek ve dönüşte, 
Pazar iskelesiyle Rize, Si,;rmene 

Trabzon , Gürle, Girc,;on , ., 
Ordu, l nye, !'am un, lnebolu, 

Zonguldağa uğrayarak gelecek

tir. 1 iare ket günü yük kabul 

olunmaz. 

lyvılk ıür'al peslası 
( Mı:rsin) vapuru 4 Haziran 

Salı f7 de Sirkeci rıhnmından 

hareketle Geliholu, Çnnakkale, 

Küçlikkuyu, Edremit Burha

niye, Ayvalığa gidecek ve 

dönüşte mezkur iskelelerle bir

likte Altunoluğa uğrayacaktır_ 

Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır, yük alınmaz. 

ızmir . lırsin snr'al posıası 
(Konya) vapuru 4 l laziran 

Salı 12 de Galata rıhtımından 

1 
hareketle lzmir, Antalya, Alaiye, 

Marsine gidecek ve Ta~ucu , 

.~namor, AIA!ye, Antalya, lzmire 

uğrayarak gelecektir_ 

Gazi Hz. nin Yağlı boya 
reı;lmlerl 

T Ta_ (', tarafından sureti mah
su .. da celbedilen, Berlin sanayii 
nefi~e akademisi reisi re<:.~am Pro
fesor Artor Kampf tarafından yapı

lan, Cali Hz. niıı yağlı boya re.sim
leri \"iyanada pek nefis bir surette 
buttnlmışnr 

Bu resimler lstınbul Yll~vet ve 
Kaza şubelerince satışa çıkanlmıştır. 

Cinsi BilyUklüjl;iı fiyert L 
:\'lti~ur e'biscli 190 x~o 40'.) 

: : 5~~~~ 2(~ 
haklı !O~ "ı 81 500 

58 45 2'0 • 
• () '14 .!.................... ~~~~~-

Di y arbckir Vilayetinden 
Diyarbekir - \lıırJln yoluıııın 

41 ·43·290 kilometrolan ıaın:ran 

]0786 lıra 41! kuruş bedeli keşfiyle 

bir av müddetle münaka .. ya v•z 
edilüp 15 haziran 929 tarihine mü. 
sadif cumarte'i günü saat 12 de ka · 

palı zarf üsuliyle ihalesi icra kılınaca~ı 

* * * 
Dlyarbekir :\lardın yolunun 

21-740-~9-760 ucı kllometrolan taml

raıı ,12001 lira 95 kuruş keşif bcd•
liyle ve kırk gün müddetle müııaka· 
saya vaz edilüp 25 hvJran 929 tari
hine müsadif salı günü saat 12 de 
kapalı zarf üsulıyle ihalesi icra kılı 

nıcağından dah1 ziyade tafsilat almak 
isteyenlerin viiAyet daimi encümenine 
müracaat eylemeleri. 

latanbul ikinci Ticaret mah
kemesinden: Istanbulda Havuzlu 
Handa 6 numerolu mağazada hazır 
elbise ticaretiyle müıtegil iken 17/ 
5/929 iflasına hükmolunmuş olan 
Hotopolos ve Dolis 9irketi ile türe
kası mumaileyhümanın hususatı if. 
llsiyesinin rüyet ve tesviyesi zımnın 
da avukat İsak Frera ve Uzaraki 
beylerin esaleten ""ndik tayin kılın 
mış olduklarından müfliı merkum 
zimmetinde alacağı olanların kanun
namei ticaretin 199 ve 200 üncü mad 
deleri mucibince tahkiki duyun için 
tarihi ilandan itibaren yirmi gün 
sonra 22, 23 24 Haziran 929 tarihle
rine müsadif Cumartesi, Pazar ve 
Pazartesi gü11leri aaat onbeşten iti
baren İkinci mahkemei Ticaretin if
las muamel!tıoa mahsus odasına ge 
lerek sendik beyler müvacehesinde 
alacaklarını ispat ve kaydu tasdik et 
tirmeleri ve müddeti mezkurde is
patı vücut edemiyen alacaklılar hak 
kında kanunu mezkurun 210 uncu 
maddesine tevfikan muamele oluna
cağı ııan olunur. 

928--11604 lstaubul lcra dai
resinden: Emine Firdes h. la Ze
liha Saniye h.ın Hüsniye h. dan bor'i 
aldıkları üç yU.. liraya mukabil bı· 
rinci derece ve liıraeoı}i J~ ipotek irr.~ 
olunan Davutpaf8 Çulrurçeşme sokı 
ğında cedit 11 No. hane borçun veril 
memesinden dolayı indel müzayede 
iki yiı.z elli lira bedelle talibi uhde
sine ihalei evelisi bil icra ibalci kat• 
iyesiyçün onbeş gün müddetle mü
zayedeye konulmuştur. Hududu ta
rih Hü..,yin ef. Hayriye ve Ayşe h. 
in emlıkile mahdut ilç yüz seksen 
iki arşın terbiinde ara:ı:iden yüz on 
iki arşın bina miltebakısl bahçedir. 
Müştemil!ti iki katlı ve bin lira kı
ymeti muhamminell allf'lp haricen 
harap hanede zemini malta iki tag· 
!ık bir kömürlık iki aralık üç bel! 
vakfa ait su haznesinden istifade edi 
lir, biri sedirli ve dolaplı iki aofa 
bir kısmı yilklil ve dolaplı altı oda 
ve çatı arası bahçede harap mutfak 
iki akaç bir kısmında medyunlar di
ğer kısmında Mehmet ef. kiracıdır. 
Tamamına yüzde beş zamla talip o· 
!anlar ve daha ziyade malfimat almak 
isteyenler kıymeti mubamtn\nesinin 
yüzde onu nisbetinde pey akçesini 
ve 92S-11604 No. yı müstasbiben 
müzayede şube•ine müracaat etmele
ri ve 22/6/929 tarihinde aaat 14 den 
16 ya kadar ihalei kat'iyesi yapıla
cağı ilin olunur. 

latanbul ikinci Ticaret mah
kemesinden: Müflis Kirkor Kal· 
pakçiyan efendiye ait bir kısım ma
nifaturaya müteallik emvalin Hazi
ranın 11 inci Salı günü ve ikmal e
dilemediği taktirde müteakip gün. 
lerde saat 10 dan itibaren müflis 
mumaileyhin Mahmutpapda İrfani· 
ye çarıısmda 51 numerolu mağaza. 
smda bilmüzayede satılacağından 

talip olanların mahalli mezkfirda ha· 
z•r bulunmaları lüzumu illin olunur, 



-
ıyem <.ta kulUbuUde dOq 
qam Madmazel Alls 
tarafından bir mUsikl Manisa leyli Ona mektebi talebesi terbiye! bedeniye deralnde ve Manlıa Orta mektebi bey'etl 
müsameresi v_ı:rilmi~tlr. _ • tallmlynl_!>l~radn. 

Tatilleriniz yaklaşıyor.~~ 
Seyahate, sayfiyeye, tenezzllhlere veya eğlentilere 1 

{itmek üzre hazırlanıyorsusunuz. Sakın beraberlnlz-
Je bir 

KOD AK 
'otoğraf makinasıyle Jevazınıatını almağı 
unutmayınız. 

Kodak makinaları ve filimleri ile 
VELOX kağıtları 

Alaminüt fotoğraflar için 

"Ninuteros,, Kartları 
kullanınız. Her erde satılır. 

• lnılllz motor fabrikalarının en meşhurlarından 

''TANGI '' Her nevi mabrukatla ışleyen motorlar, Tulumbalar ,. saire. 
Fazla malumat H izahat için 1sıınbuld4 yeglne vekili olan Gala· 

tada Kuçtık :Vlilltı hanında 15116 numarada TAKAR Efendiye 

• müracaat edilir. '4 

ALTINCI BÜYÜK 

TAllARE PiYANGOSU 
5 inci keşide 11 Hazirandadır : 

Büyük ikramiye: 
5(),()()() liradır 

Ayrıca ı 25,000 15.cxxı 12,!XX) 10.!XXl liralık 
ikramiyeler ve 10.<n) liralık bir milkMat 

Bu keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

)evlet de miryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Haydarpaşa dalgakranında barmış olan "Anadolu, muşunun bulunduğu 

ıhalde saıılma.ı için evelce yapılan müzayedede verilen flatlar haddi layi· 
u bulmadıl!;ından mezkOr muşun 25·6-929 salı günü ıeralri sabıkı daire· 
de \e knpab zarfla tekrar müzayedesi icra olunacaktır. Arzu edenlerin 
ilıl mczkürde saat 15,30 kadar teminat melctııplarlle tekllfnamelerinl ayn 
n zarflarla işletme mildürltijl;unc tevdi eylemeleri i!An olunur. 

şmanlamak arzu edenlere: ARSLAN KUV 
ET ŞARABI içmeleri tavsi~re olunur. 
Şışmanlamalcınn maada makbul husası kana. Sinirlere kuvvet, renge 

mbclik, \'C nat1rel guzellik vermesıdir. Her eczanede bulunur Depo; Bahçe 
pı şekerci bacı Bekır arkası M. K!zım ecza deposu. Ankara& Merkez 
zahanesı Cafer Tayyar. Samsunda eczataclrl Rıışit C.an beyler. lsıanbul 

I 
n 125 kuru~ıur. 

• • 
spirto ve ispirtolu içkiler in-
isarı Umumi müdürlüğünden 
Ev~aiı artname .nde yazılı biri 800,000 diğeri 450,000 kilo 

mak ılzcrc 7 50,000 kilo iki nevi ispirto pazarlık suretiyie alına· 
ktrr. Talipler mubayaa şartnamesini öğrenmek üzre 1übayaa ko-

KEŞİDE TARİHİB u·· vu·· K BİLETLER 
30HAZİRAN929 BİRER LİRADffi 

EŞya piyankosu 
[BU,ETLER TAYYARE BAYtL1KLER1NDE SATILIR] 

ürkocakları Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği bil yük eşya piyankosu ikramiyele · 

Cins .Adet 

Kapalı 929 modell 27 katalog Nolu bet klşillk Bu!k otomoblll 1 

" 929 " Şevrole otomobili ı 

Pırlanta pantantlf 
.. küpe 

Biiyilk salon balı" 
Yüzük 

Pırlanta pantantlf 
Pl!At!n çift kapaklı erkek saatı 

" Kııdın kol saatı 

Salon takımı 

ipek seccade 
Halı seccade 
Hereke battıınlyeel 

• 
• • 
• • 
• • 

Hereknln fanlıızl ipekli yııstı~ 

• • 
" • • • . . . " 

kumaşından yasuk 

" .. " 
Herekenln ipekll mendili 
BeyKoz Fabrikası mamulatından bavul 

" • • " 
" • • mektep çantası 

• " " 
eğer takımı 

" " " 
evrak çentası 

" 
,, " n ,, 

" " 
,, " " 

1 
2 
il 
1 
2 
1 

10 
10 
2 

20 
80 
ııo 

50 
80 
20 
10 
10 
10 
10 

ıı 

5 
l! 

200 
20 
20 
ııo 

5 
1 

20 
50 

Esirgeme Derneğlle HllAllahmer sanat avlnin Şömen dö tabi, 281 

ipekli bluz, yastık, çay takımı, masa örtüsü, ipekli konblnezon, 

e~arp, çamıışır takımı gibi nefis eşyaları 
Zarif bir oya l 
El işi bir obaıur 1 
Hurdtbin J 
\klparçn ceviz sıgara kutusu, dokuz parça işlemeli fildişi hanımsıgıı· 22 
ra tabaksile on bir adet gıimilş mineli erkek ve kadın sigara tabakaları 
içerisi Türktlpl minyatürlerle işlemeli bıiyilk paravana 1 

1kı kıiçk paravana 2 
Gayet musanna çerçeveli minyatür 2 
Hattat Nuri efendi tıırafından bronzla yazılmış levha 1 

• • • • • 1 

" • • .. • • l 

• • 1 

• • 1 
6 

• • " • • 
" " " " . 

çinisi 50 santim rolünde vazo 
'i 

10 
3 çift 

,, 50 ,, ,, kavanoz 
,, 40 ,, arzında tabak 
,, 60 ,, tulilnde vazo 

,, 
.. 
,, 

Fiat 

5000 
2500 
2200 
1850 
900 
600 
500 
400 
250 
200 

1000 
ll50 
100 

10 
15 
20 
25 
80 
IO 
20 
26 
80 
25 
20 

8 
ııo 

80 
5 

100 
50 
20 
10 

20 
25 
25 

400 
200 
200 

50 
50 
50 
50 
25 
25 

10 
60 

YekOn 
LlRA K. 
5000 
2500 
2200 
3700 
1800 
600 

1000 
400 

2500 
2000 

2000 
5000 
8000 

500 
750 
600 
500 
800 
100 
200 
250 
150 
12l! 

100 
600 

1000 
600 
250 
500 
250 
400 
500 

8178 l!O 

20 
25 
25 

450 

400 
400 
400 

50 
50 
50 
50 
25 

125 

mıJl!l~-----------------~~~---------A kşa m a kadar çalışanlar istirahat m~fı'.:'ıca 
•• 
Uzüm kızı 

wl s 

BİN SÖZ 
BiR RESİM 

Bu levha Nevyork lnterlip Corporo
tion müdürü M. Oskar Fachs tarafından 
Reisicumhur Hazretlerine ithaf ctlilm Ş .. 
tir. Rl'smi vrrtn fikir yeni harf ' ... 

------ - kl/ôhıdtr. 

Bey':"z v~e~s~ı~h~hi~;;;;;;İİİİiiiiiiiiiiii::~~~; 
Di$LER 

ile muattar bir ağıza malik olmak ancık 
okzijen sayesinde i~tihzar olunan 

Bioks 
diş macununun lsıJma· 

lile kabildir, 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden: 

5-5 929 tarihinden 29·5·929 tari!ılne kadu münakasa'ya vaızedilen :\n~ 
kara hattının Fllyos Balıkısık kısmında inşa edilecek ıuebıni münakasası gtı
rülen lüzum üzerine 10-6-929 tarihine müsadlf Pazartesi gününe kadar 
ıehir edilmiş olduğundan taliplerin evvelce IIAn cdllen şeraiı dairesinde 
evrakı lenniyeıinl mübayaa etmek üzre An karada Devlet Demir yolları 'e 
limanları umumf idaresi maliye ve muhasebe işleri dairesi reisliğine lüıu!IJU 
müracaatları IIAn olunur. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Sirkecide Ebilsuut caddesinde 1 7 numaralı dükkAn 
Fatihte tabhane medresesi kömür!Uk mahalli 
Fatihte Kadı çeşmesinde Damat Mehmet efendi medresesi 
Rumeli fenerinde Gar!pce kar!yeslnde iki odalı mektep bin 11

'
1 

Ba!Ada muharrer emiAki hususiye lcare verilmek iizre l 9·6-9
2
'' 

Çarşamba gtinü saat on bire kııdar müzayedeye konulduıı;ıınt180 

tali lerin encümene müracaaltarı. 

UCUZ VE ACEU SATILIK EMLAK 
Ayasolyıdı Alemdar slnemasiyle ittlsallndekl vasi bahçeli büyük konak 
ve ıuta1ındıkl kebir arsa birden ve ya ayn ayrı ucuz flatla saolıkOf· 
Taliplerin Sultan Hamamında ikinci vakıf Hanında Ferit Beı• 

müracaatları. 

Istanbul sıhhat ve içtimai muaveent 
müdürlüğünden~ 

Cemiyeti Tıbbıye azal daimeslnden Dr. I J. Riza beyin Ca!!810 

!unda Müdüriyet kalemine müracaat eylemesi ilAn olunur. 

#' Navınan Daktilo Dershanesi 
ideal ve Erlka makineleri 

Maarif vekAletl celilesinin ruhsatı resınlyeslni haiz dershaneıııizi~ 
birinci devre imtihanları icra edilerek 1 haıirau tarihinde baıiıyaca 
olan ikinci devre için talche kaydına bıılandığı a!Akadarana il~n olun"' 

Galata, Büyük • Tünel han, Navman Yazı makinesi mağazası_.:;.-' 

- .... ~,., 
ZAMAN Ena re ltrlyat Oepoıaııdı ber ne• ounı •• tokol• ta ııı,.._. 

luıauıanıtn çeeltJerl meY11ottar. IOO kuraeluk mubayaata 
.. neu N oıııııot• 

JbQ bir t•t• .....,,.. SIJION ıoaıeı podn11 . M ECA NE takdim 

lııatıb..ı, ~ lilO/fe No. n. _ t.raw. Mıaç,,a• ıc11~1--< 

Devlet demir yolları ve it"' 
manları umumi idaresinden~, 6) 

gil u saat 
Elektrik malzeme!! milnakasası 4-7-929 perşembe n ti 

da Devlet demir yollıırı malzeme dairesinde icra edilecek r. _10aıı 
1 ve tt•v 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektup annı ı ıd~re 
muvakkatelerlnl yevmi mezkOrda saat (ı 5,30) a kadar uın~ıı:ısa şıır' 
yazı işleri müdiirlilğilne vermeleri lAzımdır. Talipler oıU:ı:esınd•11 

namelerini (300) kuruş mukal;ıllinde Ankarada malzeme 
• k d bilirler. Haydarpaşada mubayaat komisyonundan tedarl e e 

Ticaret işleri nıüdürlüğünden: ıa1ıuye tfçı· 
bıanbul limanı emvali ticariye ve maden kömürü ta il ve eıııbe giil'U 

]eri esnafı cemiyetinin idare heyeti intihabı Haziranın 6 ıncı p~rş ;er• vf ~ 
Gala.ta Rıhtımında l IUdavendlgftr Hanınılaki cemiyet merke:ıtn e 

....._ ___ _.._ _ _...._ ~..ıa..o..ııı.....Wwl.oıı:aııa. IIA!!!A!!....!ol!!!!!fl~-


