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1\Jutuklardan sonra meclis müttefikan (256) reyle hükumete beyanı itimat etmiştir . 
••• 

l~met Paşa Hazretleri 

KAzım paşa Hz. nin beyanatından: " 1'i'i kanun 
müzakere edilmiş ve kararlar verilmiştir. Bunların 
içinde ehemmiyetli kanunlar vardır 

ismet paşa hz. nin beyanatından: " Haksızlığı 
baskı ile yüklemek isteyecek olanı red için yürekli 
ve güçlü olmak ..• işte bizim zihniyetimiz,, ~~t:':ı!:~~,;~:;;;ı~.1 ; 0• Kiızım Paşa Hazretleri 

İYi NETİCE 
Senelerden beri harici müna
~erimizde takip ettiğimiz 

ve emniyet siyaseti, şimdi
. iıadar verdiği eyi neticelere 
rl.~nlerde bir kaç yeni eseri
":'11a ilave etti. Fransa ve Yu
!!Stan ile aramızda çoktan be
ılevam eden ve zaman zaman 
klarımızı bulandıran mes' e
r halledildi. Denebilir ki 

• 

<itkiye yeni bir sükfın ve emni
/levrine giriyor. Bu mümıse-IU~ı:J[ll 
e !lıa2iden kalan bu mes'ele- 1 
haUınde alakadar devletle-· 

le husnü r.iyet ve samimiyet 

1 
nda bizi takip ettı klerini 

,,trneu.ek hakikaten hunnet
k ctnıis oluruz. Zaten yalnız 
~ işlerde değil, tıay<.tm her 
\. • lnda herhangi bir itilfıfa 
·'?lak mün · hasiran bir tara
~ade ve kudreti dahilinde de 
....!· Dahilen inkişaf etmek is
;,:;'llz, fen ve tarakki yolunda 
' kaldığımız mesafeler: sü-
t. kazanmağı düşünüyoruz; 
~ll'ıizi imar ve inkişaf faali

e verebilmek için her şey
~Vel hudutlanmzda kat'i bir 

Bu sene ına~sulüınüz levkala~e~ir .. 
Ziraat ınü~iri uınuınisinin uıü~inı ~eyanatı-Son 

ya~ınurlar ıneııılekeli ihya etti 
lurak mınlakada da mahsul i · 

mücadele parlak ueliceler 
lf.Yet teessüsüne ihtiyaç vaı·-, Ankara, 3 ( Mllllyet Yaj!;an yağmurlar memleketi 

er vesile ile hudut ve emni- ihya ettJ. Bu seneki mahsul geçen seneklyle kıyas kabul 
't~~'elelerindclci israrı.ır. ..ı:m etmlyecek derecede iyi ve fazladır. Bilyük bereket vardır. 
vını burada aramak lazım-

~ ıeylin sine~i Ye süne bafemlle 
··zir ba~ereler illi! ediluıifttr 

Ziraa t müdiri um11misinin beyanatı 
~llrıua.n böyle bütün kom u Memleketııtıtz mah. u! tının azı eti umumlyeı.l ve yatan ya 
~ 01.an hudutlarmn7. tayin morlar hakkında Ziraat işleri Umum Müdürü Naki Bey fU malO
}Pıt olunmuş bulıınacaktır; matı vermlflerdlr: 
"Cn . Mayıs ayı zarfında memleketimlzln her tarahnda nafi yağ-
i pek tabii olaıı bu netı- murlar yağmıştır. Her taraftan almakta olduğumuz telgraflar bize 

'. tı 1\irkiye ve Tfü ki; enin ta-- bu sene mahsulünün geçen seneye nispet kıyas kabul etmlyec k 
110ktaı nazannı!an hususi derecede iyi oldugunu göstermektedir. 

~lıenımiyeti va,.<lır, çünkü Mahsulün şimdiki vaziyeti 
~ tdan beri hudut meselele-
·,c ihtilaflı noktalar: bulun- Memleketteki mahsulün hali hazır vaziyetini hUlasa etmek ıazım-
~ gelirse şunları kayt edebilirsiniz: 

bir Türkiye mevcut Memlekette darlık şöyle dursun feyzi! bereket vardır. Eakişe-
. ıştır. Şüphe vok ki t ... .. 

J hlrde semt sem ya.,an ya.,mur bu mıntakayı ihya etmiştir. Sökeye-
ı· nıeselenin adilane ve de ihtiyaca kafi yağmur düşmüştür. lzmlr ve bUIUn mülhakatında 
•haııe bir surette ballinc im yağmur yağmı,tır ve mahsul iyidir. 

Vardir: bütün mesele Kurak mıntakada da mahsul iui 
'ih~anı itidal ve basiret da- :;2.:. 
. ·'ile 9ııhasea geçen sene ııusuzluktan c;ok müteessir olan Konyada 
'ıq r.ramaktır. Beynelmilel nafi yağmur dll,tll. Mahsul burada da çok iyidir • Isparta, 

· Sebetlerde zaman zaman Kütahya, Haymana, Balıkeslr, Kedlz, Muğla, u,ak, Simav ve 
ıl'ni meselel.~ri.n ihtılafla- Aksarayda faldell yatmurlar yağmıtbr. 
~ nıası da tabııdır: bunların Bir çok yerlerde mahsul fevkalade 
hı Çarelerini her yola tercihan 

1:ı~ilel usullerde aramak Mahsul bir çok yerlerde fevkallde denecek derecededir. Haea-
. ~ ~ı en ziyade ümit veren bir rata gelince her tarafta lponomot zeytin ıılneğl ile mücadele 
'U edllmektedlr. 
· r. lCıymetli ve devamlı nıe 

t Adanada 5 bin kilo, Cebellberekette 2 bin kllo, Gazlaylntapta 
'! 

1
. &nasında muhterem hari-
tL· 250, Mersinde 4 bin kllo r.üno itlaf edllmlştlr. Urfa, Mardin, Mer-

t '<ilimizin vardıg" ı kanaat k ·ıır ~ a,, Cebelibere et, Muğla vllayetlerlnde 20 mllyon klloya yakın 
\' u kanaatı da son nut- çekirge itllf edildi. Bu tefkllltta çalıf&n bir çok memurlanmız 

açıkca söyliyor. Şunu da vardır. 
~ 'de 1 im ki harici pol i ti kada ~~'"""!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'! 

~~~~·~=~~r~ -cençle~ınii TUrkiJe Resmi ıeı~rallar 
rııı'.hr· Burada temenni e<le
~ ~§ey alakadarların tatoi

'lıcl'ııı aynı hulus ve dürüstivi 
ti :ıericlir: aksi halde rrll-
i b~tlıniz de imzalarımız ela 
~h ·ekilden ibaret kalma-

kıımdurlar. 
MAHMUT 
Siirt Meb'usu 

I~-.__ • ı ı 
ehtepliler 

Aıb MiJsabakası 
ntı h ...,_'ıı 

1 
aftanın yazılarına alı 

'"'li O haziran pazartesi günft 
Otuz. 

~ 41tuıcı hafta 

I Ankara, 3 (Milliyet) - pos 
ta ve telgraf umum müdürlüğü 
tarafından hazırlanıp dahiliye 
vekili dehi.letile başvekalete tak 
dim olunan bir tezkereden res
mi telgrafların çokluğu yüzün
den telgraf muhaberatının inti
zamsızlığa ve müşkülata uğra
dığr ve mevcut tellerin kifayet
sizliği ileri sürülerek resmi telg 
rafların tenkisi için bir karar it
tihazı rica olunmaktadır. 

Başvekllletin bu ricayi naza
rı dikkate alark bir talimatna
me hazırlanacağr kuvveti~ ümit 
edilmektedir. 

Dün .. 
• 
Italyan torpi-
toları geldi 

Donanmanın di(jer 
aksamı Perşembe 

giJnü g~lecek --Limanımıza geldiğini yazdı~mız 
lıalyan muhripleri dün öğleden soma 
•aat diJnte şehrimize gelmişlerdir. 

Muhripler 11olmababçe serıyının 

önüne ~tlcliklcri ?.aman top atarak 
şehri se14mlamışlar, ve mütckabllen 
selAm almıılardır. Muhripler demir
ledikten •onrı Amınl nhtıma çıkmış 
ve kendisini istikbal eden ltalyan se
fareti ateşe navalı M. Barone ile bir
likte bir oıomoblle hinmisler \e ııe

fareıe gitmişlerdir. 
Filo kumandanı dün Vali Muhit

tin beyi ziyaret umlştlr. Muhiddin 
bey de bugün lıdti ziyaret edecek
ılr. 

Simi ve ;\Ivnıranba ismindeki 
ıorpiıolu perş c mbc gönü şehrimize 

Amiral çıkarken., 
gelecek olan ltalyan filosu lle Karı
denize gideceklerdir. 

35 tayyare geliyor 
lıalyan ıayyarelerinin perşembe 

günü şehrimize vasıl olacıj(ı hakkında 
dün malQmat gelmiştir. Tayyareler 
Perşembe sabahı saat l 0· 11 ırasında 

Büyükdere koyuna ineceklerdir. 
Kolordu erklnı ve btanbul ıınare 

cemiyeti müdürü Fehmi Bey ve diğer 
zevat tayyarecileri Tarabyada karşı· 

layacaktır. 

Aldığımız malumata göre tayya
relerin evekc yapılan programda, 
bugün şehrimize gelmesi mukarrer 
iken rcnzine ait bazı muamel:iıtan 

dolayı perşembeye kalmıştır. 

Gelecek ta ·yarclcrin adedi :ı.5tir 

Sefaretle ziyafet 
1~ı\" y ttrec iler ~c rtfinc per;cmhe 

Balkanlar 
T. kongrası 

lstanbuf ikinci baynel· 
milel bir kongreye 

sahne oluyor •• 
Kongra 8 temmuzda olacak 

va bUyUk bir darUlfUnun 
toplanması yapılacaktır 

Balkan devletleri Talebe birlikle-
ri ittihadı 8 Temmuz Pazartesi günü 
Türk Talebe birliğinin iştirakiyle 

ıehrimizde mühim bir kongre akte
deceklerdir. Şehrimizde toplanacak 
kongreye Romen, Bulgar, Sırp mil
letlerinin üçer mürahhası i9tiıak ede 
cektir. Kongreye Yunan Talebe it
tihadı da, beynelmilel talebe ittiha
dına dahil olmadığından müşahit sı
fatiyle iştrak edecek ve üç müşahit 
murahhas yollayacaktır. 

Balkanlar kongresi dört gün de
vam edecek ve bu içtimalarda bazı 

mukarrarat ittihaz edil~rek beynei· 
milel kongrede Balkan talebe ittiha
dının menafii müdafaa ~dikcektir. 

Ayni zamanda bütün talebe birlik
lerinin birer murahhası da davet edil 

Gazinin en büyük 
eseri nedir? . 

Güzideler diyorlar ki!. 

Halit Ziya beyin cevabı 
" ... Gazinin eserleri ara.sında, nıeııcudlyetini k11ı·to r

dığı memleketin, damarlarına yeni b(r hayat zerkr ttigi 
milletin, istikbalinde en ziyade necat ı•erecek ola11 Tiirk 
kadınlığına tahsis ettiği payedir ... ,, 

Hiç bir zaman bu derece müşkül 
bir sual karşısında bulunmadım. Ga
zinin bir eseri varmıdırki diğerinden 
daha büyük, daha yüksek olsun? 
Onun bütün eserleri bir mecmuun, 
bir manzumenin muhtelif tecellile
ridirki heyeti umumiyesile tarihin 
en hayret veren bir harikasını göste
rir. ' 

migtir. Yani beynelmilel talebe itti- Bir nihayetsiz ummanın birbirinin 
üstünden aşan dalgalarını, daima 

hadı heyeti idaresi de ayrıca davet fışkıran bir bürkanın siltun sütun 
edilmiştir. Davet edilen bu murah- yükselen alevlerini, müthiş irtifalar
haslar bir reis, dört reisi sani, bir dan kaynayan bir şelllenin köpür
katibi umumi muavini ve bir vezne- müş çağlayanlarını ölçmeğe davet 
dardan ibarettir. Her memleketten ediliyorum. 

Ancak zamanın endazesile mesaha birer de müşahit davet edilmiştir. 
edilebilen, ancak umanın terazisile 

Şehrimizde t planacak kongre ruz- tartılabilen bu azim eserleri zaif göz-
:ımecini kendllı1 tanzim edecektir lerle, acız parmaklarla mukayese ve 

Bu münasebetle hariçten talebe grup muvazene etmeğe. bilmem imkan Halit Ziya Beg 
!arı da davet etmiştir. varımdır? retilcdirki birden Türk varlı ~ına 

Kongrenin bittiği gün şehrimizde- Onun deha mucizesinin semasına altı milyon beden ve fikrin kuV'.ct-
ki bütün ali mektep ve Darülfunun gözlerimi diktim ve aradım, onun !eri inzimam etti. Bu harikayı gor
mezunları şerefine büyük bir tenez- ikat ettiği yıldızların arasında en dük ve derbal dedik ki: • ona layık 

"h ı kt büyügünü, en parlağını, en güzelini olalım, işte yeni bir unsur, onunla 
zu yapı aca ır. aradım; ve anladımki bu mümkün 

Bu tenezzühe misafir talebe murah değildir, gözlerimin mikyası bu ra- hem beraber yaşamak, hem beraber 
hasları da davet edilecektir. Ayni za kaınlara sığmayan mesaha! ve eb'adı çalışmak, ve hususile onun hürmdi
manda Darülfünun, Şehremaneti, ve ölçmeğe kAli değilidir. Fakat bir ta- ni, takdirini kazanmak için mcske
Talebe birli"i tarafından murahhas- nesiı;ıi gördümki ışıldayan bir müte- netlerden, zilletlerden, sefaletlerden 

ı; b ı b b ... _ sıyrılmak lazım .•. Eyi geyinmektcn. 
la f . b' · f · ı k essım nazar a ana: • en, ""n .... > 

r gere ıne ırer zıya et ven ece - d' "b" d' z··h b ba 1 temiz olmaktan, güzel konu•maktan . . . . . ıyor gı ıy ı: u re.. . . u na yo • 
tır. Murahhaalara gehrımızın abıdc- gösteren, aranan şeye götüren bir başlayarak mektep rahlelerinde, da-
leri ve müzeleri gezdirilecektir. irşat oldu. Selametle düşünebilmek rülfünun kürsülerinde, iş başında, 

Bu vesile ile beynelmilel talebe için gözlerimi kapadım ve işte karar hayat cidali.erinin her sahasında 
b' ı -- · b" h · "d · · veriyorumki aranan budur Guinin onun refakatıne şayan arkadaşlar ol-
ır ıgı ır eyetı ı a11: ıçtımaı yapı- eserleri arasında mevcudi;etini kı.-;- mak !asım . .. . > Perde ve Kafes. . 

lacaktır. tardığı memleke;in, damarlarına ye- hiç bir zaman hulyaları~d~ farzet
ni bir hayat zerkettiği milletin, is- meğe cesaret edemezdımkı bunlar 
tikbalinde en ziyade necat verecek yırtılsın ve kırılsın. Türkün bütün 
olan Türk Kadınlrğına tahsis ettiği medeniyet, feyzü terakki cihanına 
payedir. girebilmesine yalnız bu maniayı gö-

Aıniral Kon~iriJofis 
Tctrar Yunan reiscuınburu oldı 
Atina, 3 -

Yapılan reis
cumhur intiha
bında amiral 
Kondlrlyotls 
309 rey üze
rinden 259 rey 

ile tekrar Cum-
hur riyasetine 

' intihap olun-

muştur. f Kondıriyalis "' ................. , 
1 Cuma günü 1 
• • • • 

Asırlarca, tabiatın, mantıkın, hak- rürdümki daima baki kalacak zanne
kın hilafında, kafesin ve perdenin derdim. 
arkasında çürüyen, var11ğımı2rn bir Gazinin elinde onlar parçalandı 
nısfı, Gazinin bir işaretiledirki bir- ve Türklüğün iki eli birbirine kavu -
den tutuşan bir şemşek arasında dü- tu, artık hayat yolunda Türk tama
nyaya gözlerini açmış ve Türk dil- mi yetini. iktisap etmiş bir mevcudi
nyasının karanlıklarını süpürerek yetle emın ve müsterih yürüyebilir. 
ona asıl kazanılacak hayatın nurla· HALİT ZİYA 
rını serpmi~tir. Yalnız onun bir işa- Uşşaki zade 

* * * 
'I'l~VFİK KAMİi_, BEYİN CEVABI 

et ... Bu şerefi son harf inkılabına 
ayırmakta tereddüt etmem .. ,, 

• Aka Gllndüıün ~on ya~- • 
1 dığı edebi, milli ve mohalll 1 

bulunacaktır. 
Cıımu l?Onll hareket 1 gllzel bir romanını neşre baş- 1 

akşamı lıalpn <cfarethanesindc bir 
ziyafet n ;i lccekrir. Zi_ afette Vilayet 
w Kolordu erkanı davetli olarak 

etmiş olduğu manevi Haznelerin ka· 
pılarını da bize açacak, yine o m• dc
niyete mahsus zihniyetin ve onun 
yarattığı tekniğin Türkiyeye girme• 
sine ve memleketimizde yerleşmesi 
ne sebep olacaktır. Bunun ncticesin4 

de tarih ve cağrafi vaziyetimizin bi
ze işaret ettiği yüksek istikbal ta
hakkuk edecek, Türk Milleti eski 
tarihinin sahifalarını yeniden yaz .. 
mağa başlayacaktır. 

• lıyaceğız. • 
Tayı arcciltr cuma ~abahı saat • • 

ıo da Büyükdercdcn Karadenize do~ru • Çapkın kız • 
hareket edeceklerdir. ,:Vlukarrer proıı:· 1 Bu gllne kadar yazılmış 1 
ram mucibince KüstenH, \'arna, Odc • olan romanların dar c;erçlve- • 
saya gideceklerdir. 1 sinden kurtulmUf yep yeni 1 

Tekrar gelecekler • bir eserdir. • 
lıalyan tayyareleri avdctte a yın 12 1 Cicim Ali ye 1 

sinde gene şehrimize uğrayacaklardır. : "Çapkın Kızın. Ankaradan : 
O akşam çarşambaya rast~cliyor. • yazdığı mektupların başlıyan • 

Perapalasla ziyafet 1 bu eser 1 
Kolordu kumandanı tarafından • Aka gUndUzUn • 

Perapnlasıa tayyarecHer ıerefine bir : Çok zarif, çok ince ve çolı: : 
ziyafet verilecektir. Ertc>i gün de • 

Tevfik Kamil Be11 

TEVFİK KAMİL 
lstanbul Meb'usıı 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : ~ ~•:ıtran pazar gilnilnd,en 

~ ~~itan pazar gününe 
lltı lltdır. 

Patis, J ( A.A.) - Volonte gaze
tesi Fransa ile Türkiyenin birlikte 
ça/Işmağa yeniden amade oldukları· 
nı bunun en ~yi Lokarno seyaseti 
te§kil ettigini, her tarafta ssınimi 

diplomasi üsullerinin tatbik edildi
ğini ve sulh eserinin kuvvet buldu
ğunu yazmaktadır. Ovr gazetesi de 
Türkiyerıin hasseten gençle;mi~ 

Türkiyenin daima bir Avrupalı dev
let olarak kaldığını ve belki de bir 
gün garbi Avrupa ile halen Moskova 
etrafında dönen esrarlı Avrupanın a
rasında bir tredünyon vazifesi göıe

ceğini yazarak diyor ki: "Ankara 
hükOmeti ile nihayetül emir mahal
li olan bir davayi halletmek Avrupa 
anlaşmasına dotrıı büyük bir terJk
Jı:i adımı atmış olmalı: demektir." 

lıalyan sdarethanc~hıdc hir garden · • yerli uslublle her zümre oku- 1 Gazinin bütün eserleri arasında bir 
Milddei umumi/erin parti ,.rııecekar. • yucuyu peşinden s11rııkııye- • mukayese yürütmek çok guç oıma-

Şehrimize gelrn 11ıisafirler 1 cek harekette ve canlılıktadır. 1 kla beraber (en büyügü) vasfını iç· 

ı - Y•ol ~ümruk ıarlleleıl h akkında 
J\.la1i}"C \et ılln i n be~anau 

i- ·rar• il1 lefr l kamı z; Tepede:Jeoli Ali 
P;tşa ve V a5llllcl 

ikt llliiddet zarfinda 
ı~h· ~ttıizde çıkan en 
\.:n1 haberi 200 keli

l &eçn1en1ek üzere 
1 

•tıiisahaka me-

irt/maı • Çapkın kız • !erinden yalnız birine vermek tazım 
V Düşes da Aostc ile dü~es de • • ise bu şerefi son harf inkılabına ayır-

Memnuiyet kalktı Ankara 13 (Mllliyeı) - Ankara Pouilles mütenekkiren şehrimize gel • Ramanında Ankaranın, • makta tereddüt etmem. Çünkü her-
Uerlin, 2 (A.A.) - Polis müdUrü ve mülhakatının 20 müddei umumi•i mişlor ve Tokatlıyan oteline inmiş · 1 Anadolunun blltlln genç Tllr- 1 kesle beraber tuna kaniim ki Türk 

sokaklarda nümayiş icusı hakkındaki Adliyede vekilin riyasetinde toplan- !erdir. 1 laber aldığımıza göre düşc.•in • klln ruhu gizlidir. Cumadan • harfleri milletimizin umumi seviye-
memnuıyeti kaldırmıştır. mışlardır. içtimada cumhnriyete ve zevci dUk dô Pouilles yakındı şeb - 1 ıonra karllerimlz günlerini 1 sini yükseltmekte en kU'IVctli bir 

nlh, 2 ( A. A. ) - 100 bin lnkllAba karşı olan hareketlerin sureti rimize geleoek olan lıalyan tayyare • zevkle geçlrmeğe hazırlan- • manivela hizmetini görmekle kalmı-
hugUn burada yapılan tecziyesi hakkındaki meııeler de halle· lilosu erkAnı harbiyesine dahli bulun· 1 eınlar. 1 yacak, üç bin yıldanberi (Greco-Ll-

;--~-.~:u i.r'J-,,,ı..,,..ı ;. iİiİİİiij;~!:JG;~ı:.._!sı;ıutU:::edııt.;::::;;:::;.::::-:~:'."-;:~•:!~ ••~•-•_!!••••••• tin) medeniyetinin ibda ve iddlhar 

3- Son haberler. 

3 üncü sahifemizde: 

ı - J\.ti1::adl harek ter 

4 üncü sahifemizde: 
lla\"3 rıpor\I. 

~ Felek, 
s - Koman, llıHy c 



TEPtDELENL.l 

ALI PASA vi VASlllKl 

Bre aşkolsun Selfo ! 
•••••••• 

Hemen bir tava ""Kurşun erit
tim, kapının kilidine döktüm .. ,, 
~ lllrlbsı: 23 AYHAN 

Saatini verdi 

Halbu ki o zamana kadar A- kapatmamı!! olsaydi şimdı ,ç 
ğo kale kapılarına kendisinin kalede kan gövdeyi götürmüş i 
memur edileceğini bilmiyordu. olacaktı. 
Hulasa Ağam: Selfonun !fU işe Ali Paşa delikanlıyı kendi eli
aklı ermemiş gitmişti vesselam! le vurup öldürmek için c;ağırt-

İhtiyar Tepedelenlinin kaqı- ıruştı, çünkü kardeşi Elmasın 
sına çıktıkları zaman Ali Paşa ihanetini iyice kestiriyordu. 
sedire otumıuş kahve içiyordu. Böylesine yarar koç yiğite 
Selfoya hışmile baktı. Ali Paşa nasıl kıyılır? Kimin eli silahına 
nm «kaynı Simoıt yere diz çök- vara bilirdi? Ali Paşa Selloya 
miiştü. oturuyordu. taktirle bakıyordu, işte iki --

Paşa Sellonun selamını alına deş ~: biri arslan sütü emmişti, 
dı. Selim onun yüreğini hoplat- ötekı de. k?pek sütü ile meyda
mıştı. Hani adamcağızın canı na ge~ışti. 
sıkılmamış da denemezdi. İhtıyar adamın kendi öz c;o-

Ne demek olsun. le; kaleyi cuklan hatınrıa geldi. Ah ... on
kurtararak yüzünden yaralan- lar da sütsüz çılanamışlar mı
smda yene kıymeti bilinmesin! ydı? 
Vurdum duymazlığm bukadan Büyük oğlu «Veli» Paş3:: Sul
çoktu. Daha doğnıııu cSelfo» tan Mahmudun kız kardeşı «Es
Ali Paşadan izzetikram iltifat ına» Sultanla evlenmek hayali
bekliyordu. Surat değil her hal ne kapılıp cannn •Prevezeıt ka-
de... lesini teslim .etm~ş miydi? 

Tepedelenli: Ah.:. Velı, Veli .... o ~u~-
- Buraya gel .. diye emret- lak Alı Pa~~ tahumu d~gıldi. 

ti. Yüzii sarılı adamı iyice kar- Tepedel~~ .~~lunun teslım ol-
ıısma aldı· duğunu ışıttıgı zaman: - Vele-

- YüzÜne ne oldu? di Zina!.· diye haykırmıştı, 
- Vuruldum. Sabaha kariı evet, ha~ta.goçen sene göl ta~-

d kal ta fmdan silah sesleri fmdan gızlice kaleye aldınp go
l;i~tim~ K~~um. Hurşit Paşa r?ştüğti ıcsül dağlıla~» e~~i-

k 
· kal · · .. d"" sı Aleksi Noço ya da oyle soy-

as en eye gırmış gor um. 1 . t' . 
Aman bire iç kale kapılan açık emış 1 

• 

dedim. İçeriye yetişmek için 
koşarken arkama iki «Hurşitli» 
takıldı ... 

Ali paşanm suratı yumuşama
ya başlamıştı: 

-Anlat, nasıl oldu?--dedi
Hem ayakta durma .. Selfo Pa-
şanın karşısına diz çöktü. Anlat 
maya devam etti: 

bitmedı 
1 ••••••• 

A•m-yacl.a 

M. Booverin likri 
ln~iltere ile 

DJU~a~ilecek mi 1 «Hurşit Paşanın iki açık göz 
askeri Selfoya iç kale kapısına 
kadar kovalamışlardı. Selfonun Berlin, 2 (A.A) _: Washington 
kapıyı tuttuğunu . gö~ce ar- dan gelen bir telgrafa göre reJsi-
dmdan ateş etmışlerdi: Tak, ü h M H 1 ..ıı· 1 

k 
c m ur . oover, nı;, ız ame c 

tu · · ·• h k f d h Tepedelenlinin yüzii gülüyor- r .851 tara ın an l r~ olunan 
dü; aşkolsun yene şu cesur Sel- galiblyetln bahri tahdıdl teslihat 
foya. . . mes'eleslnde yapması muhtemel 

Selfo ağır ağır anlatıyordu: teslrat hakkında bahriye nazın 
«Birden bire yiiz geri dönmüş- Adams ile müdavelel efkArda 
tü, çifte namWı Piştovunu taki- bttlunmu~tur. Mes'elenin nokta! 
bedenlerin üzerine boşaltmıştı: halle lktlranı ihtimalleri, lngillz 
bam, bum .. · heriflerin ikisini de amtleslnln muzafferiyeti üzerine 
yere sermişti, lfilrin yantaraftan 
bir çok asker belirivermişti, as- kuvvetlenmiş gibi görünüyor. 

Cenubi Amerikada zelzele 
kerler hemen iç kale kapısına 
saldırmışlar Selfoyu telli kurşun Boenos - Ayres, 2 (A.A) -
yağmuruna tutmuşlardı, işte 0 Mendoza eyaletinde yeniden ha
zaman Selfonun yanağını bir reketi arzlar vuku bulm~ ve 
kurşun yalayıp geçmişti. bir çok insanlar ölmüştür. Bin-

Ali Paşa kendini zaptedemiy- !erce halk meskensizdlr. Bunla
erek ellerini biribirine vurup şa- nn vaziyeti kar tlpileri yüzün
plattı, ve hay kırılı: den bir kat daha vahlmleşmlştlr. 

- Bıre aşkolsun ... Aferin ... 
- Kapı kaııatlannı kapattım, 

kolları siirdüm Paşam, hepsi 
dısarda kaldılar, ortalıkta biz
de~ kimseler yoktu, eğer kale 
duvarlanna merdiven kursalar
dı mutlak aşıp geçerlerdi ... Al
lah sakladı. 

Hemen bir Tava kurşun erit
tim, kapının kilidine döktüm. 

- Hay arslan! al şu «Saa
tım» senin olsun •.. 

Tepedelenli boynunda asılı 
olan «saatını» çikararak kendi 
ellerile yüzü sanlı silahşurun 
boynuna geçirip astı, Selfo ayar
da yiğite ne yapsa azdı, eğer o 
vaktinde yetişip de kale kapısını 

Mub\arpa~anın muhakemesi 
Ankara, 3 ( Mllllyet ) -

Mnhtar paşanın muhake
mesinin icrası için meclis 
tarafından verllen divani 

ali teşklll hakkındaki kara 
dün başvekAletten adliyeye 
bildirilmiştir. BugOnlerder 
divani allnln Ankara veya 
Esklşehlrde toplanması hak· 
kında bir karar verilecek 
ve temyiz mahkemesi ile 
şurayı devlete azalarını in· 
tlhap emesi blhplrllecektlr. 

MILUYl'..f 4 l'IADRAN, IV'S rt . i 
HARiCi HABERLER S'o11 Haberler ·: 

•-p!!'&ere~ 

Son netice 
Hükumetin teşkili 
meselesi çıkıyor 
Berlin, 2 (A.A) - Londrad&n 

~·ar olunuyor; 
Bugün bütün •iyasl ıahminat ve 

farzlya~ !'<!. Bıldwlnin mevklinl mu
hafuamı ydksa terk mı edeceği nolc · 
wıru hal ve teıplt için Pazanui gll
nU toplanacak meclisi Vükellnın 
vermesi muhtemel karar üzerinde 
temerküz etmektedir. Meclis. klbi
nenln mevkii iktidarda kalmrnna 
karar verdiği takdirde onun tavır ve 
hareketJ, Avam kamarasında vukubu· 
iacak llk müzakere esnrnnda hUkt
meti devirmek tehdidinde bu\un&n 
amele fırkasına karşı bir meydan o
kuma mahiyetini hm olacaknr. 

Ancak amele hrkasının reyleri par
lamentonun sağ ve sol cenahları 

ar:.,ındaki mücadelede kat'ı bir amil 
rolünü ifa edecek olan liberallerin 
müzahereti olmak<ızın hük:Ometi 
iskata muvaffak olmrn pek de kobil 
degildlı. 

Liberal ve amele fırkalan arasında 
bir ittihat tesi.>inin şeraitini tetkik 
ve tefekkilr için daha şimdiden bu 
iki lırkaya mensup murahhasların 
toplanclıkları haber alınmışnr. Mamafl 
böyle bir ittifakın husulü uzun ve 
çetin müzakerata bağlıdır 

iki nıüşkiJI var 
Vaziyeıi bir kat daha müıkül· 

leşıiren iki ~ey varsa, o da bir taraf· 
tın her kabine tebeddillünde uhte
slne tereıtüp eden vazııifl ahvali sıh

hiresinden dolayı bu sefer yapmağa 
kadir olrnıyıcak olan kralın hasta
lığı ve diğer taraftan lngllterede 
niyabet tesis eden bir kanun 14yıhı

sını sabık parlamentoya tasvip ettir
memiş olan kabinenin bu ihmal ve 
teseyyübUdür. Binaenaleyh, pek mıe 
temeldir ki 25 Haziranda açılacak 
olan yeni parlamentonun küşadını 
milteakıp derhal M. Bıldwin avam 
kamarasına böyle bir kanun IAyıha
sıru ıaktlm edecektir. Bu 14yıha kabul 
edilir elUlmez IVL Baldwin galı'ba 

istifasını verecek ve naibi saltanata 
yeni kabineyi intihap vezifeslnl ter· 
keyleyecekılr. Niyabeıe prens dö 
Gal in tayini pek mlitemail addolu
nuyor. 
Makdonaldın beganah 
Londra, 3 (A.A.)- Dün bir kaç 

meb'us daha intihap' edilmiştir. Bu 
yeni meb'us!ar liberal ve muhafaza
h!r fırkalanna mensuptur. MuhteUf 
siyasi grupların şimdiki vaziyeti şu 
dur. 

Mesai fırkası 287 
Muhafazak.Arlar 254 
Liberaller 27 
Müstakiller 8 
Geriye kalan dokuz meb'usluk 

hakkındaki intihap neticeler! sonra 
ilıln edilecektir. 

:vı. Macdonald vaziyeıi dahlllyeden 
bah>ederken kendi elinde olsaydı iki 
seneye kadar yeni intihabat vuku 
bulmıyacatını ve yeni parlamentonun 
herhalde bu müddetten daha uzur 
zaman yaşaması l:lıım geldlgini 
söylemlşılr. 

Kral 64 ya,ında 
Londra, 2 (A.A) Kral yarın 

64 yaşına basacaktır. Mama!~· kendisi 
ahvall sıhhiyesinden dolayı bu müna
sebetle icra olunacak merasimden 
biç birine iştirak edemlyecekıir. 

B8'vekll talllnl 
denlyecek 

Londra, 3 (A.A) - M. Bal
dwlnlo bükQmetl terketmeden 
evet Avam kamara&ında arzı 
vücut ederek ta]llnl denemeyi 
vazife addedeceği zannoluo
maktadır. Kabinenin diğer aza
sının bu husustaki fikirleri mü· 
tehallf olup bazıları başvekllin 
derhal Krala istifasını vermesi 
llzım geldiği mutalaasında bu
lunmakta ve buna sebep olarak 
muhafazakarların ancak liberal
lerin mu:ı:aheretfle iktidarda ka
lablleceklerini ileri sürmektedir· 
!er ki bu kendilerince taham
mUlll gayri klbll bir vaziyet 
budusuna badi olacaktır. Diğer 
bazı aza ise amele fırkasının 
gitgide müddelyatına karşı me
tin bir vaziyet almak lüzumuna 
kani bulundukları için şimdiki 

halde M. Baldwlnlo iktidar mev
kllnl bırakması muvafık olmı

yacaıt:ı mutalaasında bulunmak
tadırlar. M. Baldwln son kara
nnı ancak arkadaşları ile isti• 
şareden aonra verecektir. Ken
disi dün muhafazakar teşkilatı 
reisi M. Davltson ile gllrUfmllş· 
tttr. 

Artist hastalandı 
Los Angeles, 3(A,A.) -Geaç 

ve meşhur alnema artlsd • jac
kle Coogan. ansızın apandisite 
tutulmu,ıur. Dun Jı:endlılne mu
vaffaklyotll bir amellye yapıl
mıştır. Ahvall sıhblyosl eyidir. 

F'r-••da 
Tamirat işi 

Nihayet bir itilll/ 
hasıl old11 

Paris,3 (A.A.) - Matin gaze
tesine nazaren M. Young bugün 
1\1 Schachta hUkfimetinln Belçika 
markları meselesinin halli husu
sunda komitenin umumiyetle 
gösterdiği arzuya muvafakat edip 
etmiyeceğlni sormak niyetinde 
bulunuyor. 

Paris, 2 (A.A)- Mütehassıslar 
komitesi sırası gelince müzakere 
edilecek olan Belçika markları 

mes'elesl hariç olmak üzre tami
rat hakkında tam bir itilafa vasıl 

Meclis bir Teşrinisaniye kadar 
tatil kararı verdi 

- .. ·~-------------~-
Kazım ,a~a hz. Meclisin f aaliJeline dair bir nutuk söJleni~, Is~al ~a,a 

hazretleri de unıuını siyaseliınize ait ıörü~lerini anlalıoı~hr 
Ankara, J (A.A.)- Büyük Mi/. elelerln blt=I hem mem- lraflamnız oldukça durguııl~ 

let Meclisi bu gün saat ondörtte Re- nunlyet ile kaydolunacak tır. O halde artacak geliri~ 
is Kl.zım Pll1J• hazretlerinin riyase- hem beynelmllel havamızda Nafia İktisat ve sıhhat işle~,.. 
tinde toplanmı§trr. Birinci celsede emniyet ve huzur lmkAnını harcanması şimdiden had""~ 
yabani ve ehli aga~larrn ••ılınması k l laş lm o!UY0 

' • • arttıracak mutlu bir badi- mış ve o ay tın ış 
haklı:rndaki kanun llyihuı ile Aydın I 

sedir. Sular, Limanla ar 
ve lzmir kasaba ve t..,,,didi demiryol . deıııit 
Jarr idaresiJe akdolunın mukavele- Lozan nizamına mevzu olan Sular, limanlar ve yenı, ııS 

olmuştur. namelerin tasdikine dair kanun J§yi- mes'e!elerin sonunculan da bu yollan için kabul buyurduguı\, 
Komünistlerin tahrlkA.tı ah -1

"
1g ha.sı müzakere ve kabul olunmuljtuı. suretle düzelmiş oluyor. Aııcak t sisatlan hükumete bxraı>- ~ 

Paris, 2 (A.A) - Komün ida- at ı• lkinci celsede Başvekil lsmet pı- S sene içınde eski mlraslann ruz mühletlerden daha ·.tt· 
resi zamanında ölenlerin haara- d - ı k ·· di1'tı~-şa hazretleri dab/11 ve harici siyaset makul bir halle varması mümkün man a sag ama ; goz 
sını yadetmdt- için Clicy kabris- h klc d b · t k · d t · ı; miz bir hedeftı'r a rn a ır nu u rra e mı~ ve m - olm~tur. Biz bunu da Cümhu- · rııı' 
tanına alay halinde gitmek üzre teakiben itimat talep eylemi§tir. Maliyede anlayışı ve ya ıil1 
Belediye dairesinde toplanmağa mevcut 256 rey ile hU.lcllmete müt- rlyetln müteıııadlyen ilerleyip bakışı böyle olan bir hüJdln'e.;cl 
teşebbüs eden komünistler zabıta tefi/can itimat beyan olumnU§tur. kuvvetlendiğine, beynelmilel sulh Nafia, İktisat işleri için it~ el' 
tarafından dagıtılmıştır. Hiçbir Reis Kazım paşa hazretlerinin ıç- ve emniyet amili olduğunun an- sermayeden istifadeyi ilull3ııeı· 
hadise olmam~tır tima devresinin nihayet bulduğuna !aşılmakta olmaslna yeni bir delil memekle beraber itibarlı ıtıl ı+ 

Sen ayaletl sosyalist hiziple- dair irat buyurduklall bir nutuktan sayabiliriz. lerin usulü ve mutedil fiat Jı~~e 
rine mensup miıcadcleler komün sonra Meclis 1 teşrinisani 929 da iç- Yaptığımız anlaşmalann hakiki cinde kayıtlarla para cazibeS1 i· 

h k tima etmek üzre üçüncli devr~11in kıymetleri tabı'! emnı·yet ve mu··- kapılacak zihniyet ve ihtİ~~"ı~ 
idaresinin atırasını tes'it etme oY • 

ikinci içtima senesine nihayet ver- nasebatta hal"'·ne du"'rt·ı'st! nokta! çinde bulunmadıg-ım da 
5 

Uzre Pcre-la chaise kabristanın- 1= miştir. n87.anndan elde edilecek ameli miş oluyorum. 
da bir geçit resmi yapmışlardır. 

h'' hl bb Kll.zım Paşanın nutku neticelerle ölçülebı"llr. Konan Devlet bankası 
Yapılan teza uratı i Al teşe U- .. dl Ankara, 3 (A.A) - B. M. Meclisi ı ı ö ı 1 ri · 1ıa1'V sünde bulunan 300 komünist mza arın, s Y enen söz e n ria- Devlet bankası teşkilı . edİ' 
sosvalistler tarafından da"'tıl- reisi Kazım paşa hazretleri içtima yetsiz kalacaklarını tahmin etme- daki teklifatımız henüz bıtı11,A 

' ı;• devresinin hitamı münasebetile ati- başıı~ 
mı•tır. Bir kaç el sUAh atılmış ğe bir sebep görmeyoruz. Glecek toplanmamızın ı:" 

v deki nutku irat buyurmuşlardır: · l d ce ısede clddl bir hadise olmam••tır. Hal/olunan mes'eleler • ış erinden birini teşkil e e ..s-
' "Muhterem efendiler, zılır 

B klf t 1 Hallolunan me<'elµlerle hı'ç lan pro1' emizi tatilde lıa azı tev a yapı mıştır. Şimdi verdiğimiz karara göre fev- " • • 
Belçika Hariciye kalade bir lüzu mhaııl olmana mec- ilişiği olmaksızın size, gelacek cagız. 
nazırı Parlste !is Teşrinisaninin birinci gününe ka beynelmilel mes'elelcr ve ihtilaf- iktisadi vazıhel .. ·ıll 

C 
dar içtima etmiyecektir. Bu suretle lar hakkında düşündüğümüzü İktisadi vaziyetimiz. ~ Ji 

Berlin, 2 A.A) - Belçika J"" . . Meclisin ikinci aenei içtimaiyesi hi- söyliyeceğlm . dolu yeni bir devirdedır. ·(llİI 
beşvckili M. Jasparın, ansızın Pa- tam bulmuş oluyor. Bu sene zarfın- Kendimiz haksız klmak- seneden beri bazı vilayetlc_rıllts" 
rlse geldiği mezkfir şehirden bil- da Meclisi Alinin intaç etmiş oldu- tan sakınmak, icabına ha- de az çok devam eden ve bld.<lr 
diriliyor. Bu styahat müteha~sıs- \ ğu işleri arzedeyim: • k d de "' 
lar arasında kati ve nlbal bir "177 kanun ve 78 tefsir müzakere em en adalet istemek, sa son üç senede ziya .. ,,;ı 
ıtll•bn husulüne •imdllı"k en bü- ·1ıaksızlıgı baskı ile yükle- şan ziraat ahvali daha. ıfld~' ,e 

" v edilmiş ve kararları verilmiştir. Bun k b' d ş "' 
yük mani olan Belçikanın altın !arın arasında yeni Türk harfleri, me lstlyecek olanı red için ır evre giriyor. geçını der" 
mark olarak ta.lep ettiği tazml- Kuponlar, Vil!yetlerin umum! ida- yilreklı vegüçlil olmak .. işte nelerin intibahımın açaJI rdt ıel 

1 i 
'k ı ı bizim zihniyetimiz ve milli !erini önümüzdeki senele."".:.,ıi(· 

natın tay n mı tarı mcse esi e resi, GümrUk tarifesi, Ceza muhake- rJll>- _ 
alAkadardır. meleri usulü, Maaşların teadülü, ff- terbiyede istikametimiz bu- kik etme kbaşlıca eıneli ·dire' 

BaşvektllR bir nutku ıas ve deniz ticareti kanunları gibi dilr. Emin olabilirsiniz ki !ıallc ~ dt' 
Paris, 2 (kA) - Harp ölü- çok ehemmiyetli kanunlar vardır, ki Beynelmflel münasebet- sinin mes'ul adamı sayılı11 ~ 

leri için 1 l ... cı kaza da yapılan Mecliste müzakereleri eımasmda !erimizde emniyet verici bir ğerini güçlük ve sıkıntı ı ~ .(t 
abidenin küşat resminde irat bunların faideler! ve derecesi ehem- tutum, dostluklarımıza vefa larmda yıpranmıyan ceB' ·ş 1" 
ettiği nutukta M. Poincare demiş- miyetleri tafsilen zikir tadat olun- her fırsatta ve ellmlzden gayretle olduğu kadar ge;tbitlİ' 
tlrkl : muştur. geldiği kadar sulh ve huzu- manda atiyi hazırlıyatl t 

"Fransa sıtbık diişmanlarına Gene bu kanunlar meyanında evet ra hizmet, dikkatle riayet likte anyoruz. 
karşı tHkip ettiği hattı hareket ce komşumuz Rusya ile olduğu gibi Şan! f d'l ,e 
ile eski an'anelerinden vaı İtalya, Macaristan ve Bulgaristan ettiğimiz esaslardır. ş· diı'e ~nd 1 ~r: e!dlteıiJlİ..;. 
geçmek istemediğini ve bü- hükftmetlerile yapılan bitaraflık ve Ticaret muahedeleri . . ım sız e ıcra ~ . reYıe•· 

d 1 k h d 1 • d'ğ Bu sene yenı· ve bu··yu··k tı'ca- ltımadınızm derecesını tün milletlerle samimt münase- ost u mua e e erı ve ı er dev- . ..ıa 
!etlerle aktedilen itilafnamelerle ret muahedeleri müzakeresine nızle gösteriniz . eelİ>'" 

bata yeniden başlamağa haıır gı'receg·ı·z. Bu mu"zakerelerde ba- İcra üzerinde büyu' k ıtl ıı''~ 
ıd devletimizin harici siyaseti esaslaş- _., • 

0 uğunu müttlJ'ladiycn ispat et- tmlmış ve takviye edilmiştir. zr devletlerle ilk defa olarak ye- itimadını gölgeli oJınakt..,-ıOıJIİ'. 
miştir. - + Efendiler, Meclisi Ali politika ni esaslar içinde görüşeceğimiz bulunması hem rni!let ııa. el~9 
Teftiş sey ah atı c•~yanıarma kapıımıyarak bütün me iyi, geniş ticaret münasebetleri- yetinin en güzel bir t~ ıe~ _ -·u. 1 saısı esnasında yalnız memleketin nin siyasi ve iktisadi faydaları- hem icrada muvaffrkiyetıll 

Sadullah bey lzmirden j yüksek ~en_f~atlerini düşünmüş ve nı ~i~~i~imi~ kadar, ticarette hu çaresidir. I• ıııeC' 
d t tt' 

1 
bunu temın ıçın ihtisas erbabının fi- susı 1 tıyaç arımızı da göz önün N:;:uk ~iddetli aJkı;IAf W 

. ~V e _e ı_ .. .. kir ve mütalaasına büyük kıymet ve ~e bulundurmağa mecbur olaca ilsin müttefikan izhar cırl!!1 
Seyrısefaı~. um~mı Muduru ~a- ehem.ıniyet vermiştir. İşte bu sayede gız, anc.ak me~faatlerin uzlaştı- mat ile tasvl olunınu$wr. prP 

dullah bey, dun Glllcemal vapuru ıle M ı· · .. k 1 . nlması ıle netıceye varmag·a ça- /ı p ıe~eft}l , 
İ . . . . . ec ısın muza ere erı müsmir ve t v ..ıO 
zmırden şehrımızc avdet etmıştır. musip kararlarla bitmiştir. lışacağız. sme paşanın t) _. ''w 
Sadullah bey, İzmire, Seyrisefain Meclisin, ittihaz etmiş olduğu ka- Dahili şigasel Ankara, 3 (Milliye at ed ' 

postalarının, gittikçe rağbet bulan 1 1 h"l. t. . . d ; kOmete müttefikan ııı:rıı oJP~' 
İ . ki' '-"f. 1 d" - . ' rar arı u . .J.tne ımızın e muvafra- Dahili siyasette size bilhassa dl"" rel• tarafından te ı•ıtl'' 
zmır na ıyatına aa ı ge me ıgı ı ki< ti h" ·· kd' . bah "' Q " , ıye e ve usnu ta ır ıle intaç ve sedecek bir şeyim yoktur. mu" ve bu surekll 11 

hakkındaki şikayeti mahallınd.: •et- 1 tatb'k tm kt ld ğ ' '· . . . I ı e e e o u unu memnun!- m l k t · ki f h ... ıa t ... kık etmek ve teftişatta bulunmaK uz- t "ffha 
1 

.. k . em e e ın şa mı uzur ve aarfı nmış ır. pııtll lf 
re gitmişti. Sadullah bey İzmirde 1 yeBve 1 

.'
1 

~la dgonne telyız. emniyet izinde takip etmektedir. MUtelklben lınıet k deııt 
• • • • • J u vesı e ı e e mem eketimizin C h · · tekrar '-ürsüye n>eJere ınşa edılecek olan Seyrısefaın bınası um urıyetın serbest ve kudretli .. "' .ı" 
p!Anlarını da tetkik etmiştir. Birinci ve vatanımızın teali ve terakkisi hu- nizamı vatandaşın yaşeyışını em- dr ki; k f/İm11d1fl'ı11~ıt 

. . susunda her vakit iyi yol göst •HakOmet yakst ııımll 1 ..ıt 
kordonda Tıcaret Odası yanında ın- eren niyet ve adalet içinde her e ı dlf "" ' ve daima önde bulunan B''yük' R · n· mQjtehlr, mate~ekk r 'rıit kP• 
şa edilecek olan bina 3 bin liraya ya- . . . u eı- gelden kuruma':tad d ı cll 

G M .. ır, ve a ma biz• yeniden taze ~I' . k sıınız azı ustafa Kemal Hazret • 
Pılacak ve ıki katlı olaca tır. Bu ae- . . . . - ko k k d dl "' 

1 hürm 1 i ruyaca u rette r. vermiştir.. 
1 

• ıı.l"' 

Yahat İzmir sürat postasının filha- erıne et er mı teyıt ederim. M 1 1 11- y 
E f d'I B a iyem Z yeni bOtre ile• ismet pllfa Jı: •g f 

kika ihtiyaca kifayet etmrdi"ini gös en 1 er, eş ay devam edecek T t ı•dr ı 1
1 

6 1 il nesine kendine daha ziya- araaında terke ııı • ;11sıo .dil 
termiştir. GUlcemal vapuru her ta- o an tat esnasında daire! intihabi- ra rııe~ I• ı 

. de güvenerek giriyor, Son Bundan son dıır ·~' rafı hıncahınç dolu bir halde gidip yelerınizde yapacağınız yeni tetkika rfnl aanl tarihine kil 0 ıııe~Aff' 
gelmiştir. İzttıirden şehrimize bilbas- tın gelecek seneki mesainiz için çok senelerin her biri mali ba- faallyedne dair Erzln~ablll ';t' 
sa hülliyetli koyun nakliyatı yapıl- faydalı olacağına şüphe yoktur. Se- kımdan yeni bir iyileşme Saffet beyin takriri Katıtıl P 1,ı maktadır. Seyrisefain vapurları ile liimetle azimet ve avdet temenni e- ile mümtaz olmnştur. Bu mlş, lçdmaa rel~kıılo ol~-
daha 20 bin koyun nakledilecektir. der ve cümlenizi hilnnet ev mubah- toplanışta aldığımız tedbir- bazretlerinla oıı 

Sadullah bey, tetkikatı neticesi betle selAmlarrm." lerln faydalan az zamanda verl!mişdr. k•nıı011 .ıııl' 
(şldd ti• l'-·l ) Cezalarıo .tecili _ ~le<;'°.ıııe 

hakkında bir muharririmize demiştir e ı a ~ ar bellrecektlr Mohteltf kanun- .,1 ır et) - fl"'. 
ki: ismet Paşa hz. nin nutku Ankara, 3 " 

1 ıy n ıt sb'ıJ 
A k 3 

"A A ların kendi kendine l•llyen cezalsnn teclll 1canunudn~I "'' 
c- Şik3yetlerin yerinde olduğunu n ara, , ." - Ba"- Y hakJon a 

Y masrafları bütrede gösteril- lüzum olmad1ıtı 
gördüm. Haftada bir ıUr'at postası- vekil ismet Paşa Hazretleri T ------ ~ 
nın ihtiyaca kAfi gelmediği mubak- tarafından bu gün B. M. mek, dalgalı borçları belll okunm~ _.--:: d ~ 
kaktır. İdarenin yolcularının arzuvc de Irat buyurdukları nutuk bir nizama bağlamak gibi T" k'Je ıran hUull 
istirahatini temin için tedbirler ala- şudur: usuller bütçemizi bir kat ur 1 "' D O·' ,ıı~ 
cağı tabiidir.> "Çok saygıdeğer efendiler. daha saglamıştır, • A ) _ eaC 0~" 
İzmir mendireg· i önündeki tehllke ru il I Mardin 27 ( ,.. · ·ırrl hfJ .ı,r 

Yüksek Mecllsln bu sene- mB gen n dilzgllnlilgll ' . ı k d•
1 

,,. Gülcemal vapuru İzmire müvasalft- mı•trr: Türkıye- rs . ·rrıııfJI ,P' 
ki t 1 Mali . . . . fın • (-~ı ıçtı ' 

tında mendireğin ağzı önünde ecne- op anmasının sonların- yemızın ınkişa dan her misyonu bu de ~ ilfJ gt' 
bi bir şilepin demirli bulunduğuna da da umumi siyasetimize vesilede söyleyişimi geresiz bul- dinde akdedecektır 1J 51 1' 1' 
şahit olmuştur. Gemiye gelen kıla- dair förüşlerlmlzl söylemeğ'I mazsınız. Maliyenin diizgün ol- ırak heyeti murahh•:

3

1 ıttill~' ıf'' 
ğuz kaptan şilebin batka bir mahal- vazife saydım, ması yalnız idare ve siyaset düz şehrimize gelmiş, erk:. 'ı,J~ı~P 
de durması için liman idaresine iki Dün hariciye vekili aziz günlüğünün değil iktisatça açı- askeriye tarafından 81rıf• .4 1st' 
defa müracaat ettiğini, fakat liman arkadaşımın tafsllAt verdiği lıp genişlenmenin de ilk temel Hey'eti Musul OJtıtas O~.-Jrı ·rıt 
idaresinin tilebe gönderecek vaoıta gibi elde olan meselelerJmlz taşıdır. Maliyemizin düzgünlü- beyin riyasetinde :::sıtl ısh':O,~ı,
bulamadıfından bu tehlikenin izale bitiriliyor. Senelerden beri ğünden ve açılmasından bekle- Mecar Vilson ile kazası Jdf ,p4 
edilemediğini söylemiştir. diğimiz ati hususi bir cazibeyi dürU Salim Zahef/cf kltipttfl 

ortada bulunan, vakıt vakıt b ve Gillcemal ıllvarisi bu vazly<etten haizdir. Çok artacak bir bütçe- Mustafa ev 
bir raporla §ikAyet etmiştir havamızı bulutlandıran mes- nin ilk devirlerinde idare mas- kebdir . 



LlYET 4 HAZiRAN 1 

WOODSTOCK YAZI MAKİNELERİ 
Bir yaıı makinesi almak ihtiyacında iseniz ucuz bir makine alıp daima tamir ihtiyacı karşısında 
kalmaktan İ8e yirmi otuz sene bilA arıza hizmet edebilecek sağlam ve çelikten n1:tınul bir makine 
almalısınız. 
WOODSTOCK yazı makineleri karnilen çelikten mamuldur. Hem Türkçe hem ecnebt lisanlarını 
yazmak için beynelmilel klavyeli makinelerin fiatı 220 liradır. İzahatlı Türkçe kataloğlarımızı 
talebediniz. 

Vakili umumtı TUrlllge Otomobil Laıtlll ve TralltlJr Şirketi, BegotJlu latllılll cadde# 188 

1 
Bütün h~şaratın düşmanı biamanı olan 

(FLITOKS)a 
itimat ediniz 

meskeninizi ve 
llıatbahınızı telvis eden si
neklerle hamam böceklerin! 
~ldürür. 

t~lll'uKS mevcudiyetinizi ze-
11rleyen ve müthiş hastalık
:rı~ sirayetine sebep olan 
~tısinekkri öldürür. 

~l.ITOKS hayvanan ehl!yeye 
~ttrap çektiren ufak ıılneklerl 
''1dtırur. 

FLITUKS elbiselerinizi, halı

la?nızı ve nı efru~atınızı ke- ı 
mıren, mahveden güveleri 
öl<llırür. 

FLITOKS kanınızı emen ve 

rahatınızı bozan ta hta ku

ruları ve pireleri öl<i u•iı r. 

FLITOKS küme~ hayvanan
nızı öldüren tufeyli haşaran 
öldürür . 

• 
... : ~ l~~ FLİTOKS 

4 0 ; ) Leke yapmaz 
~ AJ. '- "' Kokusu sıhhi 

ve latiftir 
Umumi acancaları: 

EBBEN,TEIN ve TOLEDD 

lscanbul Altıparmak l lan 

~1Jaya ce~ri i~racına lalip olanlar. 
~·taret ve sanayı odasından: 

< ı·aya üç hin kilo cehri sevkine talip olanların 6 Haziran 

~;~~m;" :e;ı;~j'"';lisi 
Rektörlüğünden: 

~Qk 
Ilı sek Baytar mektebinin dörc aylık ekmek, cc, erzak, sebze 
.,, •köt4cı hayvaniyesi kapalı zarf usulile 26 haziran 929 çar-
a Kiınü saac 14 te ihalesi icra kılınacağından calip olanların 
:e evsafını anlamak üzre her gün ve yevmi ihalede müessesan 
.e Ve ziraive muha ·lbi mes'ullüğüne muracaatları. 

~· 'I'a. ·c. pul satış 
•. komisyonundan: 
'''ı !' ~ b. ıstede yazılı 13,750,000 adec gayrı müstamel pul (9500) 
~ k:d.c!Ie, calibi uhdesindedir. 6 haziran 1929 perşembe günü 
, C t 1Yesi icra kılınacajtından calip olanların o gün saat 15 e 
lolak~P;aloP;lu -Ankara caddesinde tayyare cemiyeti binası alt 
~ 1 satı~ komisyonuna müracaat eylemeler! il!n olunur. 

• 1~~tıl Ticaret n1ıntakası ınüdüriyetinden: 
ıı 1· uı Otomobil, şoför ve işçileri cemiyednln idare hey'etl intihabının 

'• ~ •·!ar ıehir edildiği a!Akadorana il4n olun.-· 

AFiYETi UMUM' . . . . ~. . 1 
EKAHAT HA°LİNDE OLANLARA 

~Q~ORO·FORTiN 
l lltatızarı pek tesirlidir. Bilümum eczanelerde 

f;{Jz VE A CJi:L~ S TJLIK EMLAK 
<la \leı:-dar sı r. eC' ... ·sı ıle ı•tls 

d 1 k 
dek• vasi bahçeli lıily!ik konak 

r • a b ·de~ ve )& a vro ııcuz ftatla satılı!cnr 
lb,,amırda ikinci f Ilanırda hrlt !leve 

NAKLiYE İHTIY ACINIZ 1 NE OLURSA OLSUN 

BUNU TATMiN EDECEK BiR 

oç MYONU 
MUTLAKA VARDIR 

Türkiye için umumi veklll: 

DOÇ kamyonları 
n1en1leketimizin 
her tarafında 
kuvvet ve sağ-
lanılıklariyle 
tanının ıştır. 

KEM ı\L HALİL, MEll~IET RİFAT ve ŞÜR.KK.ASI 

İdarehane ve satış yeri: Garaj ve tamir yeri: 
Beyoğlu lstlklıll caddesi No 168 
Telefon Beyoğlu 2124-Tclgraf: Tatko 

Ayazpaşa Jandarma karakolu başında 
Telefon Beyoğlu 1755 

TAŞHA . ACENTALIKLARI: 
Ankara : Zabıtçızade ve şürekası 
lzmlr : Mahmut CelA!ettln B. 
Kayseri : Muhaddlszade Alim B. 
Adana : Muharrem Hilmi B. 

Dlyarbeklr ı Plrlnççlzade Sıtlı:ı Nedim ve 
Edip Beyler. 

Bursa : Nesuhl Eıat Bey. 

Gazlayıntap : OUzel beyzade Hasan Bey. 
Trabzon : Hacı Abbas ve mahtumları. 

Samsun : Esat efendi zade Seyit BllAI Bey. 
Glreson : lsmall zade Vahit ve şUrelı:Ası 
Isparta : intibah şirketi • 
Malatya : Dadılı zade Tahir Bey. 

lslan~ul limanı s-a~il sı~~iye merkezi serte~a~elin~en: 
Al~nı münakasa il.: mevkii mlinakasaya vazzedllen Büyükdere sahili sıhhiye !daresı binası önUndekl 

iskelenin inşaatı için yevmi münnka:;a olan 2 haziran 929 tarihinde calip zuhur etmemesine mebni 
münakasanın bir hafca daha cemdidilc 9 haziran 929 pazar gününe talik edilmiş olduğundan 
taliplcrın ~arcnameyi görmek üzere her gün galatada kara l\Iustafa pa~a sokağında k!in merkezimiz 
levazım şubesine ve münakasaya l~tirak eylemek üzre mezkör gilnde saac 14 ce ihale komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

lstan~ul Ka~astro ~eJ' etleri riJietin~en: 
İstanbulda ve Büyükadada kadastro muameliitı ikmal edi

len mahallelerden isimleri aşada gösterilen mahallelerdeki 
gayrı menkullerin tamamlarına veya hisselerine mutasarrıf 
olanlara 9 Haziran 1929 Pazar gününden itibaren yeni senet 
ve planlan ı ; •ertip ile tevzi ve teslim olunacaktır. 
Kadastro i 

1 Hoca Paşa 
2 
3 

Şeyh Mehmet geylani 
Hubyar mahalleleri İstanbulda 

4 Molla fenari 
Ada hey, eti Yalı mahalleleri Büyük adada 

Meşrutiyet 
Bu mahalleler dahilinde ğayn menkül malı bulunanların 

yukarda dere olunan tarihten itibaren Pazar ve Salı gönle
ı'inden birinde lstanbulda tapu dairesinde ve Büyük adada 
hükumet konağında ait olduğu kadastro hey, etine muracaat 
eylemeleri icap eder. 

Bizzat gelecekler nufus teskerelerini ve ecnebi tabiiyetin
de bulunanlar ikamet teskerelerini ve hey, etten mukad
cemce almış oldukları makbuz varakalarmı ve fotoğrafilerini 
henüz ita etmemiş iseler ikişer adet vesika fotoğrafilerini 
birlikte getirmeleri laznndır. 

Bu senedatın tevziatına Temmuz nihayetine kadar devam 
olunacaktır bu mahalleler dahilinde elde atik hilccet ve temes
sük ve senet kalmııt olsa bile onlara istinaden bir güna mua
mele icra olunmayacaktır. Muamelatı ikmal edilen diğer 

mahallelere ait senet ve planların itasına ne vakit başlanacağı 
peyder pey ilan edilecektir. 

ilııiııııİllllllillim ..... -=ı .......... =-m:ı:mm ......... 

Ticaret işleri müdürlüğünden: 
Istanbu! limanı emvali ticariye ve madon kömürü tahmil ve tahliye işçi

leri esnafı cemiyetinin idare heyeti intihabı Ha«iranın 6 mcı perşembe günü 
Galata Rıhtımında H!ic1a\ endlglr flanında.k.ı cemiyet merkezinde icra vosıaı 

kA'"' odlı.,...ıtı ,J;lc tloı:.onA. llAn 1 ınur 
1ol kadar tcındfı edf e .... _ ..... 

KRA \'FUklJ'S mtishil pastilleri 
piyasada mevcut sakız macunlan 
pastillerinin en iyileri olup gayet 
mOess!r ve alınması çok kolaydır. 

VFORD'S müshil pastlllerlnde 
bir veya iki taneılnl lltf clğnemelı: 
suretlle çocukların ve hattı bil· 
yilklerln lstikrahını mucip olan 
hintyaıtndan 60 gram almış gibi 
aynı tesir görillilr, KRA VFORD'S 
öksürük sakızı öksürük ve boğaz 
ağnlarına karşı en milkemmel de
vadır. Hoş bir lezzeti olan bu 
sakızlar bilhassa ıigara içenlere 
şayanı ıavslyedir.BllOmum eczane• 
erle ecza depolarında satılır.Umumi 
acente Galata Voyvoda hanında 
7 ı O numeroda RlŞAR VOLF, 

Galata posta kurusu 447 

KİRALIK FIRIN 
Beyoğlu Feriköy Ayazmıı de

resi sokagında 108 numeroda 
kAglr ve 350 ekmek istiap eder 
dört odalı fırın kiralıktır. Talip
lerin her gün saııt ondan 12 ye 

kadar Emin ÖnUnde Yeni camlde-
Bcklr efendi kahvehanesinde 
Emin efendiye mürııcaadarı. 

JiLlT. FLIDA. FLITOKS 
Toptan vcı perakende satış 

mahalli 

Zaman ceza Vfl ıcrtyııt 
deposu Habço 

----•••V• 

Düyu~u Um~ 08Dl&niye hak~ ,-ll YEL K ENCİ 
kındaki mukaveleleri kabııl eden ha· 
millerin adedi muayyen nlopete ba· VAPURLAR [ 
ııt oldutundan, mezkar mukavele- ı ... dBDll lıık• fi •nr'ıl qo•••tı 
!er 15 Mayıo 1929 tarihinden itiba- WI ' ' olGll 
ren mer'iüllcradır. 

Binaenaleyh 21 Mart 1929 tarih
li illn mucibince icra edilmekte olan 
kuponlarla Şark Demiryolları tahvi
litına ait tediyata 31 Mayıa 1929 ta
rihinden aonra da mururu zaman ta
rihlerine kadar devam edilecektir. 
Diğer cihetten, ku'ponlarla Şark 

Demiryolları tabvilltına alt ikinci 
tediyat, tayin edilen 25 Mayii 1929 
tarihinden itibaren icra edilecektir. 

MeskOr lruponlann vadelerile be
delleri hakkında ve ketidelerde çı
lrup vacibüttediye olan Şark Demir
yolları tahvil!tı üzerinden alelhesap 
teıviye ·dilecek meblağ hakkında 

hamiller Fransa, Almanya, A vuatur
ya, Belçika, İngiltere, Felemenk, İta 
!ya ve Türkiyede tediyata memur 
mlieasesat nezdinde lizımgelen iza
hatı iıtihsal edebileceklerdir. 

Hazine bonoları yerine kaim ola
cak tahkim tahvilitın ve güzetteleri 
mümessil bonoların ihracı muameıa 
tına mübaşeret tarihleri ilerde neş· 
redllecek i!Anlarla bildirilecektir. 

Sabık Osmanlı lmperatorlu· 
ğunun takaime uğrayan Du
yunu umum.iyesi Meclisi idaresi 

...-•Berlinde-.. 
Bir Türk pansiyonu 

Pension Tempo 
KurfUretendamm 59-6 

ı Flat mutedil · ıefrl,at mükemmel 

latanbul lcraıındanı Mehmet 
Dürü ef. M. Olamhiyadan borç al
dığı mebahğa milkabil vefaen mef
ruğ Fatih Mimar !i9'1'1 maballeıinln 
Niııancı ve :BakkaO z\ıd"e sokaklarının 

VATAN 
VAPURU 

ı ıa7~ran Çarşamb 
günü akşamı Sirkeci rıhnmın· 
dan hareketle doğru (Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon , Surme ve 
Rize ) ye gidecektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken 
el hanında kAln acentasına mu
racaat. Tel lstanbul 15 l 5 

8evrrsetni 
Merkez Acenwı; Galata kö?rü • 

ba,ında . Beyoğlu 2362 Şube 

acentesıı Mahmuc!Jvı Hanı aloıda 
hıanbul 2740 · 

T ra~zon ikinci postası 
KARADENiZ vapuru 6 llaziran 
per;;embe akşamı Galata rıhtı
mından har~ketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Sıımsun Ünye 
Fatsa Ordu Grreson Trabzon 
Rizeye gidecek ve Of Trab
zon, Polııchane Gireson Ordu, 
Fatsa Samı;un, Sinop lneboluya 

uğra yarak gelecektır. 

lyYılk slr'ıl postası 
( Mer5ln) vapuru 4 Haziran 

Salı 17 de Sirkeci rıhnmından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Ktiçükkuyıı, Edremit Burha
niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezkOr iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacakur. 

Gellbolıı için yalnıs yolcu 
noktai iltisakmda 11, ıs No. lu oırf alınır, yUk alınmaz. 
mülk maa bahçe haneıı.in sekiz hiose iiıiiiiiiiiıi, ıııl.iıiiiiilııiiiiiıiiiiilll•••lliİ) 
itibarile iki hisdaıintn ~ıymeti mu· F••••••••••• 
hamminesl bin yetmlt be§ lira 5 No. DOYÇE LEV ANT LINIY 
vakfı muayyen bir kıt'a bahge ve nı- Hamburg, Brem, Anvers, 
sıf masura mailezizin bet hlsae iti- Istanbul ve Bahri Siyah ara 
bari bir hissesinin kıymeti muham- Rında azimet ve avdet mıınta 
minesi beşyilz kırk llrakl ceman bin zam posta!!: Hambıırg, Brem. 
altı yüz on liradir. D!irü cf. ın uh-

Stetin, AnverR ve Roterdamdesindc olup borçun verilmemealn-
dan limanımıza mııvaseleti den dolayı inde! müzayede iki yüz 

lira bedelle talibi uhdeaine ihale! e- beklenen vaporlar ; 
velisi bilicra ihale! kat'iyesi ç!in on ABESlNlA vapuru il harlrana dolru 
beıı glln muddetle müzayedeye ko- GALATA • 111 " • 
nulmuştur. Hududu iki tarafı tarik OSTSE • 18 ,, ,, 
diğer tarafları Defterdar Ağus Te- L YRAS ,. 13 ., ,. 
kye, İsmail, Fatma, Hamdi Dairei 
belediye Mehmet Osmanın emlikle
rile mahdut yediyils otuz bir metre 
araziden iki yüz sekiz metre bina 
yirmi altı metre harap mutfak mll
tebakısi iki kısımdan murekkep bah
çedir. Mü§temilitı: Harem ve Selam 
!ık dairelerini havi bodurumlu tah-
tında tehi d!ikkanı müştemil üç kat
lı muhtacı tamir ahşap şahniıli hane
de iki taşlık gömülll iki küp iki mer 
diven altı biri Selhn!ık bahçeolnde 
diğeri Harem kısmında bir bozuk 
firenlrtulumbah biri harap iki mut
fak bir kısmı yüklü yedi oda iki gu
sulhane bir koridor bir salon tavan 
arası büyük bir oofa ve etya koyma
ya mahaua çatı altı oda kapılar c.ım

lı ve kısmen yağlı boyalı olup bir 
kısmında medyun diğer kısmınd~ 

Cemal ef. kiracıdır. Sırf mülkolan 
bu kısmın bahçesinde otuz kadar me 
yva ağacı ve bir kaç manulya gibi 
zinet ağacı vardır. 
Beş No. 1ı muayyen vakıf bahçe

nin nısıf masura mai lez-izi havi tah· 
minen bin seksen dört metro terbi. 
inde ta§ duvarla muhat tonoz mah
zen ve elli kadar incir ağacını olup 
mezkfır bir hissesinin kıymeti mu· 
hammineai balide yazılıdır. Yilzde 

Burgu. V ama, Kl!stence , Kalu 
ve lbrail için limllllDU%dan 

hareket edecek vıpurluı 
Volga vapuru limanımızda 
OsC5C vapuru 13-15 Haziranda 

tahmilde 

Hamburg. Brem, Anver1, Roıerdam 
ve Dançlg için yakında limanımız· 

dan hareket edecek vapurlar : 

Morea ,, limanımızda 

Ablsinyo,, S-9 hazirandı tahmil 
Galaca ,. 12- 1 5 haziranda cah.' 

Karlben Londraya gidecek 
vapurlar: 
Morea vapuru limanımızda 

Yakında Pandumadan Lon
drıı ve Hamburga hareket 
edecek vapurlar: 

Morea vapuru 5-8 haziranda 
cahmildc 

Gıılııca vapuru 16-18 haziranda 
tahmilde 

Fazla tafsilat için Galataıla 
Ovakimyan Hanında kAiıı 

umumJ acenteliğine müracaat 
Telefon : Beyoğlu 641-67 4 

beş zamla talip olanlar ve daha faz- M"f" b" .1• . u ıt ır ı an la malumat almak isteyenler hisse-
lere musip kıymeti muhamıninesinin KİRALIK DEGİRMEN 
yüzde onu olan yüz altmış bir bu- Şarköyde sahilde mangal kömüri
çük lira pey akçesini ve 927-4675 yle müteharrik horspay aiıteminde 
No. yı mustaahiben müzayede ıube- evsafı Jazunayı haiz değirmen ch
sine gelmeleri ve 20/6/929 tarihinde ven ve mutedil flatla icara verilecek 
saat 14 den 16 ya kadar ihalei kat'!· tir. Taliplerin Yeni postahane cad
yeai yapılacağından müşterilerin biz desinde 16 numerolu Yavuz Terzi· 
zat ve ya bllveldle hazır bulunmalı. hanesi ulıibl Ömer bevc milracaat-
rı ilan ol ur •arı 
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Evelkl ıilo Ankarada iş bankası heyeti umumiye&! içtima etmişti. lçtımaa iştirak 
eden zevata alt Ankara foto muhabirimizin gönderdltl resmi derccdlyoruz 

Dün llmanlmıza iki ltalyan torpido muhribi gelmiştir. 
günü de bir filo gelecektir. 

Perşembe 

KEŞiDE TARİHİ 1111 •• BİLETLER 
30HAZIRAN9298 UYUKalRER LIRAD 
EŞya piyankosu 

[BİLETLER TAYYARE BAYİLİKLERİNDE SATILIR] 

Türlzocakları Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği büyük eşya piyankosu ikramiyeleri 

Adet 

modeli 27 katalog Nolıı beş klşlllk Bulk otomobili 
~ [J2l Şevrole otomr·'-

Pt·l:ınıa prıtnnıil 

" k ıpc 
Ilı ı .ık •ı•lon halm 

\ uwk .. 
l ırla ıa panLınti! 

1 ıldtlr ı·ift kapaklı crktk ssaıı 

" Kadın kol ssatı 

, r.lon ıaı.. ımı 

lpd •c.:.:.ıdc 
! lalı >;t;Cl<lllc 

l'lfd .. c 1-anımiye,ı 

" 

"' " 1 "treknm laniszi ipekli ya>tığı 

• 
" 

.,, :9 ,, ,. 

' 1 ,rckt• l-.ı·ma~mdan yastık 

r ~ 

1 ıtrd:.~ıı n ıpckli 

P 1 z 1 rıka 

• 

mendili 
m mtılatından bavul 

• .. 
.. 
" 

mektep çantası 

eğer takımı 

evrak çcntafl 

c li 

L ırp 

" 
" " n f) ı eğile l lih\llahmer sanat avinlo Şömen dö tabi, 

h ,, y. stık, ça)" takımı, ma~a örtıi u, ipekli konbinezon, 

ı a ır takımı glbl nefis eşyaları 

1 

2 
2 
1 

2 

10 
ıo 

2 
l!O 
80 
50 
50 
30 
20 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 

200 
20 
20 
50 

5 
5 

20 
50 
231 

/· ı[ l•ır ıya 1 

1 .1 ı i bır obaııır 1 
1 r.lc\ı,.. 1 

, ,ıl'ar~a ~c iz s1ıı;ara kutusu, dokuz parçıı işlemeli fildişi hanımsıga- 22 
re r;ıhıık.ilc rın bir adet gumü~ mineli erkek ve kadın sigara tabakaları 
lı,·rbı rurktlpi minyatürlerle işlemeli büyük paravana 1 

I\ ı kuç paravana 2 
(;a}l't musanna çerçeveli mlnyatlir 2 
1 i.·mı • 'uri dendi tarafından bronzla yazılmış levha 

• .. • • 
,, ,, • • 
• " • , • 

,, ,, . • • 
K •ahya çinisi 50 santim tulünde vazo 

50 ,, ,, kavanoz 
,, 40 ,, arzında tabak 

ıulundc vazo 
" 

" " 
" 
" " fi O 

1 

1 

6 
7 

10 
J çift -

Fi at 

5000 
2500 
2200 
1850 
900 
600 
500 
400 
250 
200 

1000 
250 
100 

10 
15 
20 
25 
30 
10 
20 
25 
30 
25 
20 

3 
50 
30 
5 

ıoo 

50 
20 
10 

20 
25 
25 

400 
200 
200 

50 
50 
50 
50 
25 
25 

10 
60 

Yckfin 
LiRA 
5000 
2500 
2200 
3700 
1800 
600 

1000 
400 

2500 
2000 
1!000 
5000 
8000 

500 
750 
600 
500 
300 
100 
200 
250 
150 
125 
100 
600 

1000 
600 
250 
500 

400 
500 

20 
25 
25 

450 

400 
400 
400 

:;o 
50 
50 
50 
25 

12.'i 

71 

100 
180 

-

lstanbul mıntakası maadin 1 

mühendisliğinden: 
F.ckişchir vilayetinin Mihalıçctk kaza~ının Kavak karlyesinoe 

kAln olup mckşuf bulunan Krom madeninin, 
1 - ilk sene zarfında eski ameliyat yeniden açılmak ve bu 

lmalA.un 1J1000 mikyasında muntazam imalat haritası ve bundan 

maada bütun ~ahanın ı f 5000 mikyasında topoğrnlik ve ıeolojik 
harita>ı yapılmak ve bu harita üzerine jeolojik tetkikat netayici 
gösterilerek işbu netayice göre bir fen raporu tanzim olunmak 
ve bu neticelere göre imalat prcıjderi tanzim edilmek ; 

2 - ikinci enedcn itibaren ~enevl a>ğnrt 3000 ve üçüncü sc--· 

neden itibaren •Lnc\I ,.,gar! ( 4.''00) ton cevher çıkarılarak yüzde 
( ı O) refmi ni>l l ve bunun yüzde nltm ni<bctinde tcchizat tertibi 
verilmek: 

Tetkikat dnrcsi için 
JO kilometre ik yolun dıizelmc>i i~in 
Nakliye, Kamyon, tulunıba motör V. S. 
Ehnive ve imalat 
s~rm.ayei miite<lavile 

20000 
20000 
30000 
50000 
30000 

. .. ' . - ~ . 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYJAHE PiJANG~~~ 
5 inci keşide 11 Hazirandadır : 

Büyük ikramiye: 
5(),()()() liradır 

Ayrıca : 25,000 15.<XX> 12.000 10.000 ııralıl< 
ikramiyeler ve fQ.CXX) liralık bir mükAfat. 

Bu keşidede cem'an: 3,9()0 
numara kazanacaktır 

180000 
C'eman ( ı !!0000) liralık bir Türk anonim şirketi teşkil edilmek •----ll!!!!!lll!lll _______ n• .. --•Fllı'llpll-111~ 

ve tcnhhüdatı tcmincn :\lilli bankalardan birinin ( 9000) liralık 1 il 1 Şehremaneti ilanatı 1 
teminat mektubu verilmek sartiylc mezk(lr maden talibine ihale 1---••-.lı!lll..;!lll!lll __ .. ___ lllJ .. __ .~:"'" 

· hsu"' 
edileceğinden taliplerin 23-6-929 tarihine mıisndil Pazar gilnü saat 3 llaziran 29 HA 8 il. 29 Kuruçe~me (mahalli ma 1 di•< 

1 5 şe k:ıdar }.apnlı çarfla lknsat vekaleti '\hadin işleri umum mü-
9 • • 13 • Amavutkôy ve Bebek (be e · 

15 • • 16 " Rı;meli hisarı (hbard•. . 8nd• 
thirlültJıe müracaRt eylemeleri il:l.n olunur. 17 • • 20 • Boyacıköy, Emlrgdn (F.ınc'ıir•d• 

22 • • 26 • lst!nye, yeniköy, taraby• 
* * * Eskişehir vllAyttinin merkez kazasının Taş tepe kariye~lnde 

kAJn olup mek~uf bulunan Krom madenini işletmek llzere : 
1 - te~kil olunacak ~irketin asğari •ermaycsi ( 120,000 ) llra 

olmak, 
2 - ilk ~ene zarfında eski ameliyııt tathlr edllerek işbu ameli· 

ya un ı J ı 000 mıkyasında topoğraflk ve jeolejlk muntpzam harita
lariylc bütün imtiyaz sahasının l / 5000 mikyasında kezalik jeolojik 
harita>ı tanzim ve bu haritaya ayrıca bir fen raporu da i!Ave ve 
bu ilk sene zarfında asğarl ( l 000) ton cevher çıkarmak, 

3 - ikinci >enede asğa~t (3000) ve bunu müteakıp senelerde 
( 7500) ton asğari olmak üzere cevher ihrnç ve yüzde (10) resmi 
nishi ve mezkOr resmin ·/. 6 sı nisbetinde techizat tertibi tediye ve 

milli bankalardan alınmış (6000) liralık teminat mektubu ita edil

mek şartı) le talibine ihale edileceğinden talipltriP 23 i 6 1 929 
tarihine mu :.dil pazar günü saat 15 ş~ kadar kapalı zarfln lktısat 

vekAleti i\'laadin işleri umum müdürliiliij!iine miiracaat eykmelcri 
ilan olunur. 

Tatilleriniz yaklaşıyor.... 

1 Seyahate, sayfiyeye, tenezzühlere veya eğlentilere 
gitmek üzre hazırlanıyorsusunuz. Sakın beraberiniz-
de bir 

fotoğraf makinasıyle levazınıahnı almağı 
unutmayınız. 

Kodak makinalan ve filimleri ile 
VELOX kağıtları 

ı\laminüt fotoğTaflar için 

"N inu teros,, Kartları 
kullanınız. Her yerde satılır. 

•• 
p::::::""' SERi YOLCULUK ~::::::'I 
~~ Aero-Ekspres ltalyan anonim şirketitnin§§ 
:: Haftada iki dtfa hareket eden posta tayareleri ile eyahat edini/. :: 
:: istanhuldan Atinaya 5 saatte ve Atinadan llrendiziye 4 saate gidilir. :: 
5:i\1evk.i tayin ve koli postal mektup nakli için J ~f,ytd 'l'iryestinonun Bey 5S -- :: 
:: oğlunda ('.alatasaray ile i\lumhanedeki yolcu idarehanelerine mliracaat :: -- --:: olunması. ııı 

- 11111111111 il • • •• 

27 " • • • Kireçburnu (Klreçburund• 
29 • " i temmuz 29 Büyükdere (beledive ,\4. de 

d temmuz • 7 • Sarıyer ve maden (,anyer de 
8 • • 9 • Yenimahalle (Yenimahalle 

l O • • il • Rumeli kavağı (kavakta ~· ıııf)1 
Ballda gösterilen günlerde esnafın ellerinde mevcut mevaıln ıııık ,,ır< 

la dirhem ve ölçeklerin memur mahsusu tarahndan rusuınu alın 11111" 
damgalanacağıııdan gösterilen mevkiye muayyen günlerde 111urac 
olunur. .. * 

Bayazıt Dairesinden ; 
Aksaray, Bayazıt, Şehzndebaşı 8-20 Haziran 
Çenberliıaş, Sultanahmeı, Çarşı 21-30 ., 

ktpn 
f)aJre ıııer • 

• 
Kumkapı, Yenikapt 1·12 Temmuz 
Eminönü, Sirkeci ve bavallsi 9-25 Haziran 
Küçükpazar, Yemiş, Tahtakale 26 hazirandan zar • ı 

!6 temmuza kadar kuçukra) ıınP 1, k kantar ·r • 
~:snaf elinde bulunan (Terazi, dirhem, meıro, olçe • d"fec<k" · 1,, 

hali)C muayene~i yuknnda yazılı giln ve mahallerd• Jcra e :ıiı• edl 
ıarlhttn sonra damga•ız bulunacak terazi ve >aıre esbabı ıe 
llln olunur. t\,, 

* ir .. oracaıt 
Şebremanetindcn; Bu ayın dör- 1 zarfında daireye ınl cskıır· 

düncü salı gu .. nünden itibaren fran dikleri takdirde $ftll a , 
"' "d~' calanın kilornna 22 kuruş azami fiaı * * aJll'" Jll'' 

vazzeıhldi•i , .• ekınek flaanda ıehed- Sahiplerinin lıulun~.Jllı· ı ısn• ~i • ~ıı • ·ı ı~ 
dil!At olmadı~ı fün olunur. llgnt \Spılam•Y311 

' 1 ın•' 1 
r 

6 ııar:ı• • 
sokağında Q8 nııı ııcı •., * * * ın on &•• , demirhane duvannle cdillfl. 1,ı L sküdar daire<indcn - Polis fınd• ınahzuru ıza dilcccı• 

mnkczi tarahndon bulunup daireye dirdc dairece hrdın~aint olıı' 
gonderilc ı bir Kuzunun 'ahibi kim kanunıve makamın• 
ise tarihi ıl&ndan itibaren üç gün ildn olÜnur. 

rıd~11: [! 

Devlet nıathaası İdare komisyonu t"' 
17/l~ kilolıık • 450 

50 
100 
150 
300 

150 
l 00 

top 

" .. 
" 
" 
" 

simlli 
' 23 /2.ı ,, ~b 

2012 ı " çırıl'ıs , " ,, 22/23 ,, 
24/25 ., 

" ' " 28ı2'1 ,, ~· [ 
lllustrasi)·on 42 " . \ 

" '(I~ 
1 "O 29 " • el "" " ,, evı, .,, o 
Mektep kitapları İçin yukarıda 11 1 ,.,1tı .. t• . 111l " n1ıktan yazılı kağıt nünıunesıne I 1 1t t 

. l k ·ı . tın n ıı jt n1ak şartıle pazar ı suretı e :;n şef'tl J 
Bu kağıtları vermeye talip olanI~rı~rıe Jı9 

. . . . H . k. . . . uuııll 
teklıtlerını azıranın se ızıncı l"J 

mazrufen hildirnıeleri . 


