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~AŞVEKİLIN NUTKU 
Muhterem l•met Pş mecliıtc 

Yenı bir nutuk söyledi. Bu nutuk 
ltlnız - kendi ifadesine göre - umumi 
liyuetimize dair gö~lerlni anlatı~or 
hükOmetin dahlli vr harici sivaseıır 
lakip ettiği programın ına ~- .1 ı 
<it çiziyor. 

Başvekil Pf. aiyasl hayaunın l>a 
1 •dıjl;ı gündenberl birbirinden ı;uıcl 
'• değerli bir çok nutuklar ırat tt 
llı~tir. Bu nutukların hiç birinde 
~Yal, ihtimal "e temenniyi! ye 
hıılmamışur. 
. Onlarda yalnız geçmi4 hadlselrrin 
'llnde bulunı;lan vaziyetlerin •ti}e 
~t müspet tasavvurların resimleri 
!~ır. Son nutuk da öyledir. Zaten 
~~rinde olddugo gibi sözlerinde de 
..,ma vazih ve realist olmak yeni 
t'ilnı adamlarının muatesnı bir hu· 
lııaiyetleridlr. 

ll'fvekil Pt. Fransa ve yunanlstan 
ile yapılan son anlqmslara temas 
'derele kendi eseri olan Lozanın 
lliıamına me\'Zll olan mcıelelerin 
l<ınuncuları d.ı. bu suretle düzelmiş 
~dutunu söylüyor. Bu meselelerin 
bit bir şekilde intacı ne kadır mutlu 
' hadise i'e, Lozanın şeref ve 
b nıes'ullyetini omuzlarında taşıyan 
0 değerli devlet adamının bugün 

dt iktidar mevklinde bulunması '° 
:ıııeı meclisinin yeniden ittifakı ara 
' kendl•lne karşı itimadını tazele· 

tesi memleket için daha az 
~Utlu bir mazbari yet dcıtldlr. 
llaşvekll Hır ldltfnamclerln imza ve 
~si ile her işin olup b!ıılltlne kani 
~idir. O yapuğımız anlqmalınn 
~ .. ki kiymetelri tabii emniyet ve 
~•sebatta halisane dilrllsti noktal 
Ct nndan elde edilecek ameli neti • 
ı, 1•rle olçülebllcceği kanaatlndedır. 
"li ~ Ye >enelerdenberl harici •lyısette 

~ r ile sulh polltlkuuıı tıkıp ediliyor. 
, ~ nutukta; bundan böyle de çıkma
~0tııuhtemel olan beynelmilel lhtl· 
it lrdan alacağımız: haksiz olmaktan 
Jıı kı~aca~z, icabında hakemden ada
hııJ'Stiyecegiz, beynelmllel mtlnase· 
llıa Crıınizde emniyet verici bir ıutu
ltf "'alik olacagız dostlukluımıza 
'li •hr hulunacagız, her fırsatta ve 

llıııd n geldiği kadar sulh ve hu
'::: hi>.met edecegiz, hak<1'. yere 
ltr tahakküm etm:k istlyenlere 
~1 koymak için de yürekll , .• gtlclti 

•ga çalışacagız. 
~ llıç şliphes.iz böyle bir zihniyet 
.,~11Yet ve istiklalini seven Türklve 
•ıı 

r &aygıya de~er bir devlete çok 
ıtır_ 

~luhterem basveldl dahlll Elys
~ r "•ize bilh••sa hah.edeceğim 
"u ltyJm yoktur. demekle memlc· 
·ıııı.ı~ huzur ve inkişaf halinde bu-

ııı u~unu rlahllen sükün ve istikrar 
ı,,, ıl, <>Jduğum zu ifade etmiş olu· 
<l llu~on Türk vatandaşları tam 

'tııııııtt \e adalet içinde ya,lya· 
~'}Qrlar. llükômeôn rel•I remin 
~~r ~ i : vatandaşların bundan 
lıtı e <!. aını h8\a içinde yaşnma-

1 Cıırnhurive!in kanunları ve kud-
lı "''"mı kdlildir. :'t l'ş. l iz. nutkunda mallı emiz

luı.ı neden S"neye vukubulan inki
·oı~~ mal! vaziyetimizdelcl sa!Ah 

lıJ den memleketin her sene artan 
. ._ •tıbarinden, me111leketin mal! 
'•t' b "•di sahalarda inkişafına ait 
.~t düşüncelerinden Ttlrklycdc 

lıı;k •k i ıiyen ecnebi sermayesi 
'nct ~ a, sağlam ve samimi, nokta! 

: , n<tan bahsettikten sonra diyor 
"· . F:ını n olabilirsiniz kl halk , •n· 
ı,~ _ın mesut adamı sayılmak 

·ııı~' gtiçlük ve sıkıntı 
• •rında yipranmıyan cesaret ve 
t tıe olduğu kad!r, geniş 

•tiyl hazırlayan tedbirlilikte 
• ~ 
•, ı~ Jresinl böyle bır zihniye • 

ı .1ea ecıen ve icraatlndan bu 
!İtl~n Çiıdiği yoldan aynlmıyan 

~· (J •damı har vakıt ltiınade IA 
\_~l pnun ıçlııdir ki bilyük mcclls 

'l'lını 1- • hükômetlndcn ittifak ile 
' l u k • ırgemedi. 

1ı r,k. ü m e ı I n yeni , ytnl 
ı til 1Y•tlerJ ile bu itimadı llya-

Sterecgınden emin olablllrlz. 
L Mahmut 
'~iri meb'usu 

~ırll.lettin Sami paşa 
o,,,'ıı Ve~Uddet ı:vel şehrımlze 

n ııeı· Uradan An karaya giden 
\nk ırırnız kemalettln Sami 

Ur. ~r_adan şehriınJze hareket 

~tııaı un gelmesi !Azım ge· 
ı.;'1 Işı ettin SamJ paşa bazı 
'tır. e~ için dün &ldşehirde 
tııı~ rUn eflrlın.lz bugün 
ı ~1geJecek ve bir knç giln 

ine hareket edecektir. 

M. Venl:ıeloıJun Aurupada alınmıı bir resmi 
= -= 

Yunanla itilaf kaldı mı?. 
•••••••• 

Yunan hükumeti Ankara sefiri M. 
Papayı bazı meselelerde istical 

gösterdiğini ve salahiyetini tecavüz 
ettiğini ileri sürerek geri çağırdı 

Ankara Yunan sefaretine Yunan Hariciye 
nazırı M. Karapanos namzet gösterildi 

Yunanlılarla ililil/ suya mı dllşiigor? 

At1nAdan gelen son haberler Tllrk- Yunan ltllAtının akim 
kalmak llzere bulundutunu ırllsterlyor. Zira Yunanlılar 

bltarafların tekliflerini kabul ettiklerini bir taraftan iddia 
ederken öbllr taraftan 28 mayısta Ankaradakl Yunan Sefiri 
tarafından Atlnaya bildirilen tekliflerden bir şey anlamadık 
tarını ve Yunan sefiri M. Papayı kendisine verilmiş olan 
talimat ve salAhlyetl tecavüz ettlttnı ileri sürerek tebdile 
kalkışmaları bu kadar zamandan bert mllzakere edilen 
ftl!Afı suya düşürmekten başka bir maksad ve gayeye ham
ledilemez, Her halde Atlnanın bu garip vaziyeti hakkında 
sarih bir fikir edinebilmek için vaziyetin biraz inkişafını 
ve Ankaradan bu hususta gelecek haberlere intizar etmek 
IAzımdır. 

M. Venlzelosun riyasetinde yapılan içtima 

Atına 5 (Aneksartltos) Hariciye nazoretlnde M. Venlzelosun 
riyasetinde yapılan Jçtlmada M. Papaya gönderilr.ılş olan 

talimat ile blto~af aza tarafından vaki olan teklifler ve Ankara 
müzııkeratında sefir M. Papa ile M. Dlyanmandopuloıı tarafından 
takip edilen hattı hareket müzakere ve tetkik edllmlftlr. 

Bu içtimada şifahen icap eden izahatı vermek için M. Papa Ilı 
M. Olyamandapoloyu Atlnaya çağırmaktan başka bir karar verme· 
mlştlr. 

Anhara Yunan .~eflrl değlşttrlllyor 

Mevı;uk bir menbadan verilen malOmata göre M. Papanın 
Atlnaya davet edilmesi, geriye çağırılmak mahlyetlndedır. 

Zira M. Venlzelosun riyasetindeki komisyon azasının fikrine 
göre M, Papa vaziyet lcab ettlrmedltf h•lde bazı meselelerde 
istical gösterml9 ve müzakere esnaaında kendisine verllml'I olan 
aalahlyet ve talimatı tecavüz etmiştir. 

Yunan sefiri kim olacak ? 

Berllnde toplanaack olan be
ynelmilel kadın kongrasına me
mleketimiz namına iftiralı: ede
cek olan Efzaylf Süaı hanım bu
ton Berllne hareket edecektir. 
Konırede beynelmilel blrllgln 
25 inci senet devriye!! tes'it 
edilecektir. Konıre haziran ni
hayetine kadar devam edecek
tir. .MUmeHlllmlz FJzaylş Süat 
hanım bir muharrlrlmlze şn iza
hatı vermiştir. 

" - Kongreye kırk beş milletin 
mtlmessill iştirak edecektir. Kongre 
beynelmilel nokıaı nazardan kadın
ların mcnafiini temin edecek bazi 
kararlar alacaknr. Bu meyanda umumi 
bazi meseleler tetkik edilecektir. 
Evli kadınlmn ıabliJtd, evlenmemiş 

valide ve evlenmemiş validelerin ço
cuklarının vıziyctl, !tadın ve erkek
lerin ahlakta müsavan, kız ve erkek 
çocuklınn ayni terbiye usUllerine 
tabi olmalan ve ayni suretle terbiye 
edilmelerinin temini meseleleri a-ö· 

• 
rüşülecekrir. 

Kadın polisler 
Bundan mada zabıtai ahlal.ıı c 

vazifesini gören kadın pollsler, kadın· 
lara rey luıkkı verilmeyen memleket 
!erde rey hakkı alınması için propa· 
ganda hareketleri yapılmas~ mesai 
hayatında kadın ve erkr•ğin müsava
tının te' mini meselderi de görüşüle
cektir.~, 

Türk kadın birliği bcı nelmilcl 
b!ılikle daimi surette temasta bulun
duğundan kadın blriiğinin fealıyetl 

de kongrede m"zou hnhsolacaktır' 

Efzayiş Suat hanım belediye 
müesseseleri ile de temas ederek 
tetkikat yapacaktır. Efzaylş Suat 
hanımın bu hususta gazetemize yaz· 
dığı mekalc dördüncü sahllemizdedir. 

Muhafız gUcü bisikletçileri 
Mihalıççık. 4 (A.A) - Muha

fız gücü bisikletçileri 19 u 30 
geçe buraya gelmişler ve sporcu
lar tarahndan karşılanmışlardır. 

Ankara Yunan sefareti için tlmdlden bir çak l•lmler ztkredll· ,••••••••••• ••••••' 
mektedlr. Hatta Ankara Yunan sefareti için hariciye nazın 

Karapanos, Berlln Yunan sefiri M. Kanelopulo• ve saire namzet- 1 Cuma giJniJ 1 
ler meyanında gllsterlllyor. 1 1 

Atlna ajansının garip bir tebliği 1 Aka Gündüzün son yaz- 1 
Atına 5 (Atına ajansı) - Tevfik ROştu B, tarafından Türk-Yu· • dığı edebt, mllll ve mahalli • 

nan müzakeratı hakkında vaki olan beyanat Ozerlne burada 1 güzel bir romanını ne~e baş- 1 
beyan edildiğine göre Yunanlııtan hükOmetl 17 Mayısta Anlrara • Jıyacağız. • 
Yunan sefareti vasıtaslle kendisine tebliğ edilen teklifleri 21Mayısta 1 Çapkın kız 1 
kabul etmiş ve TUrklyenln de kabulUne intizar etmekte bulun. 1 Bu gttne kadar yazılmış : 
muştu. Halbu ki aradan 8 gün geçtikten sonra yani 25 Mayısta • olan romanlann dar çerçlve· • 
Ankara Yunan sefareti ilk tekliflerden o k'ldar farklı yeni teklif- • •inden kurtulmuf yep yeni • 
ler blldlrmiştlr ki Yunan hükOmetl bu tezat karşısında kendisini 1 bir eserdir. 1 
tenvir için sefirini Atlnaya çagırmıttır. • Cicim Ali e • 

.. k h kkı d T R.. .. • u • Ankara ffiUZa eratı a Il a . UŞtU 1 "Çapkın Kızın. Ankaradan = 
Y h . . b • yazdığı mektuplarla başlıyan • 

Hariciye ,ekili Tevfik Rü<tıi bey A~ 
tlnada munteşir Emos gazetesı 

muhabirine şu beyanatta bulunmuş-

B. in bir unan mu arrırıne eyanatı 1 bu eser : 

• Aka gUndUzUn • 

tur· 
Siz de biz de bir llahrisefit 

memleketiyiz. Bilirsiniz ki şarkl Bahrl
seOtte sükQ ve huzur hükôm sürdüğü 
zaman Balkanlarda ve bütün ı\vrupa
da ~UkOn vardır. Sulhu, harpten son· 
rakl muahedelere müesses itstatuko}ır 
muhafaza ve idam eyi· istihfaf eden 
küçük itil~! zümresinin de bu vaziyet 
ıen müteessir olmamasına imkln yok· 
tur. 

Ankara hUkQmetlnln M. Venize
losun samimiyet ve hüsnü niyetine 
itimadı vardır. Ben M. Venlzelosun 
llUbalillk peyda edecek derecede 
yakından tanıdım. 

Tevfik Rü'tU bey beyanauna de· 
vam ederek demiştir klı 

Bu günkü Türk hllkUmetl salta· 
nıı hUkumed için bir darbe olan 
••ylcri istinatgAh olarak kulllanıyor. 
Görilyoruz ki , lngiltere ve Fransa 
ile dostluk muahedeleri akıetmlyoruZ; 
Çünkü onlarla daimi doıtuz. Hariciye 
vektletine gelir gelmez Gazinin ıl· 
yasetlnl tatblka ve Rusyaı lran, Bul· 
garisı:an, Yunanistan ve ltalyı Ue 
mUnuebatımızı lyllctdrme~ bı,ladım 

Tevfik ROştü Bey 
sıze bir şey söyleyeyim. Sizin hu· 

dudunuzun emniyet ve sellme
tile sizin kadar al!kadanm. Bu 
sözümden hayret göstermeyiniz. 
Bakalım bu hususta mantık ne diyor; 
Şimalden mefruz bir dilşman gelerek 
Yunanlstaru latllA ederse sonra latan• 

1 Çok zarif, çok ince ve çok 1 
• yeril uslublle her zümre oku- • 
1 yucuyu peşinden sürUkllye- 1 
• cek harekette ve canhltktadır. • • • : Çapkın kız 1 
• Ramanında Ankaranın , • 
1 Anadolunun bütün genç TUr- 1 
• kUn ruhu gizlidir. Cumadan • 
1 •onra karllerimlz günlerini 1 
• zevkle geçlrmeğe hazırlan- • • • .~~~ . •••••••••••••••••••• 
boldan başka bir istikamete teveccüh 
etmesi imkanı var mı 7 

Binaenaleyh sizin hududunuz bi
zim için bir nevi ilk hudut demek· 
tir. Mübadele müzakerauna gelince 
Atlnadan bir şekle ait mesele için 
cevap beldlyoruz. 

Her halde bu defa mtizakeratın 

&kameti ihtimali 
m1lstebatur. 

sureti kat'iyede 

Mütekabil rücatlerle temin edilen 
uzlaşma iki taraf için dej faideUdlr. 

Türkiye Yunanistanın göitcrmlş ol· 
. doğu 500,000 lngillz liralık kcfa· 
!eti nakdlyeden 350,000 ini alacak 
fakat onlan alıkoymıyacaktır, 

4 nrn. Sene No 111!9 
~""''-"ıı-ııun 

A ne n Ilau tir.retleri 
Gaze~m.bde ~ikan yıııılann bnlrnku mahrımlur 

TlrWTı H11rı, ~lld Sa/ılf•tl• Sanı/mi IJ 
Abone ~artlan 1 han tarifesi 

j Atlıır IOO b. a ••- ınet , • so 
a • 1so • u • '""" • ao 
il • UOO • f/700 • .., Sinci • • IOO 

rw...._.ı.~---~ K~-...*--'"---

36 tayyareden ve dö.·t ırup
tan mürekkep ltalyan tayyare 
filosu bu sabah saat 10,5 • il 
arasında şehrfmiye gelecekktlr. 

Tayyarelerde 100 zabit ve 
50 kUçUk zabit bulunmaktadır. 

Tayyerelerden bir kısmı Ana• 
dolu sahlllndo Omur yerlno dl· 
ter tlç kısmı da BDyükdere ko· 
yuna inecektir. 

Tayyareciler Tarabyada Vali 
Vekili ve Şehremini Muhiddin 
bey, Kolordu Kumandanı ŞtlkrU 
Nallt Pafa, Tayyare cemiyeti 
relııl Fehmi bey ve lzmlr hava 
kumandanı Resmi bey tarafın
dan istikbal edilecektir. 

ltalyan bava mUııteşan M. 
Balbo ve hava erkanı harbiye 
reisi ceneral Dil Plnedonun 
nezaretleri altında bulunan ta-

• 
Blljlikderede Tayyare hangarı/arı 
yyarecllerl ve hıy'et tokatllyan 
otelinde bir mUddet istirahat 
ettikten sonra ltalyan sefaret· 
hanesine gldeckler ve akşama 
kadar şehrin şayanı temaşa 
yerlerini gezeceklerdir. 

Bu aksam selarethanede bir 
ziyafet ve·rııecektlr. 

ltalyan tayyarelerfnl gece 
limanda bulunan ltalyan muh
rlplerl tenvir edecektir. 

Tayyareler yarın sabah ıa
at 7 de hareket edecekler ve 
Odesa ile l<llstenceyl ziyaretten 
sanra 12 Haziranda avdet ede
ceklerdir. 

O akşam kolordu kuman
danı tarafından bir ziyafet 
verilecek ve ertesi ak,am da 
ltalyan selarethaneslndo bir 
ıarden parti verilecektir. 

Ayın 14ünde tayyareler ltlll· 
yaya avdet edeceklerdir. 

Tayyarelerle beraber 10 !tal· 
yan gazeteci•! geliyor. Matbuat 
cemiyeti kendilerini lstlkbıll 
edecek, malyetlcrlne bir mih
mandar ve avddettrı de şeref· 
!erine iki ziyafet verecektir. ...... ~---

Tekir~aı Jan~ım 
50 ev l8 dükkan yaodıklao sonra 

söodürDldü 
Dünkü nushamızda Tekirde· 

ğında büyük bir yangın çıkhğınl 
geç vakit aldığımız bir telgrafla 
bildirmiştik. 

Dlln gelen tafsilata nazaran 
yangın gece yarısı birden bire 
çıkmış ve şiddetle esen rüzgarın 
te'slrlle süratle ilerlemiştir. 

Yangın Çorludan gelen llfalye 
grubunun yardımlle llğleye doğ
ru bastırılabllmlştlr. 

Şehrin şadırvan kahveleri 
denilen yerin aşağı ve yutan 
kısımları kamllen yanmışbr. 

Yanan ev ve dükkAnlonn 
50 kadar olduğu tahmin ediliyor, 

Prenses Ev~oksiJa 
Bulgar lralıoın benıfiresi geldi 
Bulgar kralı Borls Hz. nln 

hemşireleri Prenııes Evdokslya 
dllııkü ebpreıle fehrlmlze gel· 
mittir. 

Vali vekili ve Şehremini Mu· 
hlddln, Hariciye mmuru Hakla 
beyler ile Bulgar sefaretanesl 
erkAnı tarafından istikbal olun· 
muttur. 

Prenses Hz. mUteneklıJren 

•eyahat etmekte olup maiyet· 
Jerl erkAnı refakat ediyorlar. 

Prenseıı Hz. fehrlmlzln te· 
mllfaya değer yerlerini ziyaret 
edıcelılerdlr. 

Gazinin en büyü 
eseri nedir?. 

Güzideler diyorlar ki! 
Şairi azamın cevabı 

' •...... 
" Bana öyle geliyor ki o namüten 

şahsıgetin en evel hatıra gelen cih 
şiJmul eseri bugilnhl: 1'ürklge Cumhu 
yetidir •• ,, 

Büyük Gazinin en b1lyülı: eseri 1 
hangi•i olduğunu tayin etmek kolay 
değildir. Büyüklilğün küçüğ j ola
mıyacağr gibi onun biri birinden bü
yük olan caerlerinin de en büyüğü 
olamaz. Her biri bir ıehkirı dehact
tır. Bununla beraber bana öyle geli
yor ki o namütenahi phılyetln en 
evci hatıra gelen ciban§iimul eseri 
bugilnkü Tt.tRKİYE CUMHURİ· 
YETİdir. Ve ona ebediyetten bir nü
mune gibi bakabiliriz. TUrkiyc deni· 
lince nazarı muhayyelodc onun ba· 
nisi beliti de balikı biaaniıi olan Ga· 

1 zii muazzam tecelli ediyor. Twlı: va· 
tanına ııanü ıeref veren Reiıicwnhur 
Hazretleri büyüklüğünü ltetıdiıi i
çin değil, milleti ve memleketi için 
göstermiştir. 

En mütlrlll zamanlarda hallAli muş 
külllt olan naçarlıklar içinde çareler 
halkeden bu fevkalbe§er insan yal· 
nız icazkfi.r bir surette muzafferane 
harbetıniş değildir. Meydana getir-
diği inkrlap ile hem de Şarkı Garll<'t· 
miştir denilebilir. Niçin mi buyu
ruluyor? Gaflet ve cehaleti ttnkil 

ile bak ve hakikati ilin ve tendr, Bllyllk TOrk şairi Abdülhak 
ilmü marifeti te~mil ile esatir ve bu- Htlmil Beyefendi 
rafatı kahrii tedmir için! Memleket doğmuştur. Büyük Gazi genç ve 
ve milletini maksudu asıl olan me· TUrkiyeyi bir camiai abidat ol 
deniyet hedefine tavsil ile neslinin serınediyete yadigh etmiş ve ye 
ve ırkının ne kadar büyük oldııtunu zünde zek!yi be§er gibi bir ku 
teşhir için! halika mevcut olduğunu hal v. 

Bu meşheri maaıt ihfa edilenıez. tikbale göstermek istemiştir ki 
Bu terakkinin önüne geçilemez ortı.'ıı tan ve milletine tahsis ettigı ih.~ 
mutlaka arkasından gidilecektir. rane mesai meyanında bu da bir 
Hiç batmamak üne bir güneş doğ- kikat olarak tezahür c~miş oluy 
muş, ve onun sayei semapaycdindc· 

••• 
ABDULHAK HAMİ 

Şeref Bey diyor ki .. 
Gazinin en büyük eseri Türk mil

leti tarihinde yarattıj!ı •Gazi Devri> 
dlr. 

Gazi devri bir ilmi ve ra~ıonel ça
lışma devridir. 

Gazinin diğer eserleri bu devrin 
mahsulleridir ki herbiri tarihdeki 
benzerlerinin en büyüğüdür. 

Bunlardan bir ikisini göz önüne 
getirerek düşünelim: 

Gazi bir yeni türk devleti kurdu. 
Devleti terkih eden unsurlar insanın 
düsüncmiycccği derecede müsadesiz 
ve fena şartlar içinde idi. Cihanın 
ümitsizlikdeki ittifakına rağmen 
Gazi bu Devleti kurdu. Bunun için
dirki bu eser tarihteki bcn2crleri kar 
tısında en büyük olandır. 

Gazi bir teşkilatı esasiye yaptı. 
B.ı kanunla türk milletine verilen 
ic•irnai nizam-ferd amme bakl.ı.· 

Mustafa Şeref Bey 

ve bunların te'minleri- ile siyasi 
nizam--baldmiyet teşkilitı, selihi
yetlerin tevzi ve mürakahesi ve bir
birile münasebeti, sal§biyet makam 
!arının mesuliyeti-ilmin son esasla 
rına istinat etmek ve insanlığın bu 
yolda bütün kazandıklarını sineıln· 
de tll§nnak itibarile diğer benzerle
rinden üstündür. 

Gazinin aari mill~tlerin birinci ha· 
yat tartları olan bilgıyl en kolay VJ· 

aıtaaına bağlamak için yaptığı harf 
inkiU!.bı neticeleri itibarile hiç §Üp
he yok ben7erlerinin en 7.Cngini •e 
bundan ötürli en bUyüğUdlir. 

V • ıonra vo aonra. .,, " 

Fakat benzerleri arasında tn 
yük ve en yüksek olan bütün bu c 
!eri koruyacak, bunların yaşayup 
melerini, sürekliliklerini te'min 
decek, türk milletinin ge lccckte 
tac oJduğu hütün yenili!( ve ileı 
me hareketltrini mümkün kıl~ 
benim •Gazi devri> dediğ:m o bü 
eserin sürekliliği ve d~vamıdrr. 

Bu devrin farik alô.meclori, mü 
yiz vasıfları nelerdir? 

Onlar §unlardır: 
Milletin hayrına çah,mak O> 

ve kararı; 
Milletin hayrı denilen ıey'in 

hakiki kuvvetin milletin hakiki 
!eğinde olduğuna sarsrlm.~7. suT'c 
iman; 

Bu hakiki dileğin mahiyetini 
rebilmek için inceden inceye b 
mak sabrı; 

Bu suretle sezilen hakiki mil 
dileğini kuvvetli ve bakim müf 
kirede bütün uzuvları tam bir ha 
kabiliyetine gelinciye kadar bes 
yüp böyütıne hassası; Hiç bir cih 
elrsik ve nokaan olmiyacak suret 
hazırlanan millet dileğini ihmal 
ve fütursuz olarak eğilmez ve sars 
maz bir irade ile tatbik; 

İşte bu eaaılara istinat ettiği iç 
dirki •Gui devrinin• eserlerind 
herbiri bütün millet efradı tarafı 
dan şevk ile benimseniyor. 

Bu sebehlere dayanarak benden 
Gazinin en büyük eseri, yarattı 
•Gazi devridin diyorum. 

Zaten tarih, devir yaratamayan 
yüklerin eserinin payidar olmadı 
m da gösteriyor. 

Burdur nıeb'usu 
MUSTAFA ŞEREF 

Üçiincil liste 
Garyri mübadillere par 

Tevziat komisyonu tarafın 
dan UçOncO bir liste hazır 

!anmaktadır. 
Bu ll11teye (100) gayri mDbadi 
ithal edilecektir. 

Tevzlata liste temamlan. 
dıktaıı ııoora başlanacaktır. 



TEPEDE LEHLİ 

Alt PAŞA vi VASlllKI 

Ah" bir kadının minnetle 
sevmesi ne demktir? 

Biliyor musnnuz? 
•• 

Yanan kavruk dudaklarını onun kızıla 
çalan, dalgalı siyah saçlarına dokundurdu 

Mill~etiı lıılritası : 25 AYHAN 
Vasilikinin nice canları yalap şarkkadak düşüp bayrlmiştı. 

aşk kafesine ateşler düşüren i- Papaslar getirilmiş, bilekleri 
çinden pazarlıklı gözleri kapa- ~l. sir~~lerile _?Valanıru~u,_ ve 
lıydı. Gözkapaklarına krvırcıkla lakin bin de kar ctmcmıştı. 
nan örümcek ayaklı kirpikleri Güzelliği Y anya elinde dillere 
birbirine geçip giriftlenmiş gi- destanolan bu sinirli kadın, ha
biydi. itikat buruşuk yüzlü Pinpon Ali 

Oda hizmetçisi pazılarını o- Paşayı seviyor muydu? 
vuşturuyordu. Hey azizim: İhti- Ah efendim, böyle şeyleri ya
yar Alinin yerinde hangi duygu drrğryanlarm herzaman aldan
suz olsa kalbine şeytanlar gir- dik1arı çokdefalar görülmüş şey 
mez, hangi uçkuruna pek ada- !erdendi. 
mm yüreğine yer yer fitneler Gönül işiydi bu közum ... Ye
düşmezdi? Böylesine fettanlar şil başlı «Kurbağanın• merci
elinden yüreği yareli olanlar mek gözlerine hayran olup vu-
meydan yerine gelip: rularak tam yedi sene göl kena-

- Hu .• İmanım!.. nnda bekliyen Civanın hikayesi 
diye bir kere döneşerek söylesin böylesine « Vurğuniar» için tem-
ler. Yalan mı gerçek mi? sil getirilmemiş miydi? 

Ali Paşanın dış yüzüne bakan Evet: Vasiliki Ali Paşayı çok .. 
!ar: «Ama nasırlı yürekli adam! hem de pek çok seviyordu, ihti
derlerdi. Gelgelelim içyüzünü yara eldenayaktan tutkundu. 
anlıyanlar anlasınlar işte. . . Onu: baba gibi hürmetle, Ha-

Hizmetçi kız Ali Paşanın o- mi gibi minnetle candan seviyo
dava girdiğini görmüştü, telaş du. Ah ... bir kadının minnetle 
iç.inde yerinden lnlkip dışarıya sevmesi ne demektir? bunu bi
çı'mıak istedi. , !enler var mı? eğer varsa şüphe-

Tepedelenli yerinden kımılda siz onun ne demek olduğunu da 
mamasını işaret etti: anlarlar! 

- Nasıl? diye fısıldadı. Hiz- Ali Paşanın Sedir kenarına 
rıetçi kız hanımın baygınlık ge- Diz üzerine çöktüğü görüldü. 
cirdiğini anlatmak için gözleri- Vasilikinin ak elini kendi buru
ni süzüp kaldı. İhtiyar adam me- şuk avuçlan içine almıştı, ovala
seleyi an!ayıvennişti. Zaten bu- yıp sıkıştırıyordu. 
r. ı anlamak o kadar ferasete Hizmetçi ayağa kalkmıştı, 

a "lı de:-:ildi. karşıdan Hanımı ile Efendisine 
HakH·.at Kira Vasiliki sabah- bakıyordu, belliydi ki: kızıl Ya

tan beri birkaç defalar ayılıp naklı yerden yapma Arnavut kı
bayılmıştı, genç kadın aslından zı onlar için acmıp sızlanıyordu. 
sinir illetine müptela idi Vasiliki yavaş yavaş gözlerini 

Sabahın alaca karanlığında aralıyordu, ne saadet? işte artık 
Tepedelenliyi bir elinde kubur ö yavaş yavaş kendine geliyordu, 
tekinde geniş ağızlı bir kılıçla ve sonra Ali Paşanın titriyen el
görünce önüne atılıp Saraydan !erini sıkar gibi olmuştu, gözle
çıkmasma mani olmak istemiş, rini aralayıp kapamıştı, iztiraple 
mu..-1ffav olmayınca da: kadının yavaşça: 

- Ah .•. Panaiyamu ... diye bitmedi 

l!ll!::ml ___ ICllS_ 11.J\NLAR -------

Lal li partımanları müdi-
ri yetinden: 

L~leı harıkztc e •An dcvairi müçtemiasının 3 üncil dairesinde 2 
n -na-alı ı od ' bne bllinuıayede icaru \'erlleL-ej1;iııden 1 laziranın 

:o ,1:u pazartl' i güniı saat 12 de fiyatı haddı lav kında görüldüıtü 
t'l\dırdc il>ale kat'iye icra kılınacaknr. Ta'lp olanların pey akçele
rirı :ııarak MU liri\ et d.ılresine muracaatlJrı. 

Taksim bahçesi 
Bu ak,am yaz sahnesinin küşadı münııscbetiyle 

3 KUBANOLA 
1\1 O L Y v e P A R T N E R S 

AMUR 
ilk defa olarak icrayı lublyat edecektir. 

Restoran alA karı servis 

Erzak ve mahrukat ınünakasası 
Nafia fen ~1ektebi mubayaat komisyonundan 

;\lcktcbın (930) senesi mayıs gayesine kadar bir senelik et, ek
mek, erzakı mutenevvia ve sebzesiyle mahrukatı (27 Haziran 929) 
Perşembe giiniı saat 14 te kapalı zarf usuliyle ihaleleri icra kılın

mak uzere ayrı, ayrı münakasaya konulmuştır. şaralti anlamak için 
ha gun ve münak.ıı;aya i~tirak etmek isteyenler müessesatı ticariye 
"ie ziraiye mub)aat komisyonuna tevdi edecekleri 01, 7/5 nlsbe
tirde teminat akçeleriyle teklifat mektuplarını saatı ihaleden eve! 
(, .mu~-uyunda mektepte komisyonumuza teydi eylemelerl -

CihaH tütün fabrikaları n1üdiriyetinden: 
Tahminen hurda ve lslcaraa olarhk; kannveçc Ko - 2700. ip, ıönbelcl 

lı zi ve çul . 1000 • çivi - 5000 - pirinç : demir, dökme çinko .. 5000 .. 
karton balya kapa~ı ıahıa adet - 6000 • kUçük teneke • t~OO - Haziranın 
ı > ınci Çarşamba ve 13 üncil Perşembe günleri alenen mllzayede edilece
~ınden ıalıplerln yilz Ura pey akçeleriyle Jşbu günlerde sut ondan on altıya 
kadlr fabrikada bplunmalan ve nOmunelerin her gOn fabrikada görllle
lıılec~. 

l\llLLlYF.T PERŞEMBE 6 HAZlRAN, 1929 

HARİÇTEN ALDICIMIZ HABERLER 
-1:-.Iz••• 

Yanar dağ 
Gene ateş 

püskürilyor ! 
Vezilv yanar dağı 
ateş pilskürmeye 

baıladı •• 
Napoll. 4 ( A.A. ) - VezQv 

lln indifaı, korkunç bir nispet 
almıştır. iki lav seli lnferno 
vadlılae dotru ilerlemekte va 
tahUyealna lftzOm hasıl olmnt 
olan ufak Attavlyano kasaba· 
11nı tehdit etmektedir. 

Londra 4, (A.A.) - Napo
llden Dally Mail e blldlrlllyor: 
VezQv an lndlfalan infilak tek
linde olup yari sarsmaktadır. 
yirmi yarda anında olan lav 
nehri saniyede iki kadem eDr'
atle llerlemektedlr. Şimdiki in
difa aon senelerdeki lndifalann 
en flddetlisldlr. Tenlzno dan 
iki kllometra mesafede kAin 
bulunan Barre kasabası şimdi
den lavlar altında kalmıştır. 

tavlar Terzlznoya doğru Ilerll -
yor. 

Napoll, 5 (A.A.) - Vezllv 
yanardağının indifaları azalmıf

hr. Son 48 saat zarfında fışlıı
ran lavların miktarı sekiz mU
yon metre mlka'bı tahmin oln
nuyor. 
Her noktada iti/Af edildi 

Paris, 4 A. A,) - Hey'etl 
umumiye celsesinde, mütehassıs
lar bütan esastı noktalar hak
kında ltllAf etmişlerdir. Raporun 
hafta nihayetinden evvel imza
sını derpiş etmektedirler. 

Mllteltassıslar, umumt ltlllfın 
mevcut olduğunu mllfahede et
tikten başka Belçika marktan 
meselesinde bir itilaf elde et
mek maksadiyle bir usul de 
kabul etmişlerdir. Bu mesele 
ya raııorda ve yahut gece talt 
komite tarafından tanzim ve 
tesvit edllmlf olup, beynelmllel 
bir kıymeti haiz bulunan ve 
kat'! raporun Perşembe gllnkQ 
umumi celsede okunmasına mü
saade bahşolan merbut bir ve
sikada zikredilecektir. 

Yunan/standa 

Usulen istifa 
Atina, 5 ( A A ) - M. 

Venlzelo<;, bugün istifa edecektir. 
Reisicümhfir 1\1 Kunduryotis ken· 
dlsini tekrar kabine teşkiline 

memur edecektir. Yeni kabine
nin evclkinden biraz farklı olması 
ve hariciyeye M. Romanosun 
milnakal~t nezartine de ~I. Gona· 
tasın getirilmesi muhtemeldir. 

ltalyan tayyareleri get;tl 
Atlna, 5 (A.A) - ltıılyan hava 

filo&u Atina üıerinde uçmu~, saat on 
buçuğu bç>de J,karamagna koyunda su
ya inmiştir. ------· -
Türkiye-Fransa 
Esas itibarile itilaf 

hasıl oldu 
Dünkü posta ile gelen •Tampu 

, (Tan) gazetesi Türkiye-Fransa mü
zakeratının son safhası hakkında ına 
lüınat verirken Türkiye-Suriye hu
dutları hakkında cereyan eden mü
zakeratın esas itibarile bir itilifla 
neticelendiğini ve bu itilafın metni 
de bu günlerde takarrür edeceğini 

yazıyor ve diyor ki: 
•Bu itilıif Türkiye ve Suriye ara· 

sındaki hudut hattını kat'iyen tespit 
etmekte ve iki tarafı tatmin ve ta
rafeynin komıutuk münascbatını 

takviye edecek bir mahiyettedir. Hu 
dudun asayigi, ticaret ve şimendifer 
münakalatı, Türk veya Suriyeli olan 
!arın hakkr hiyarları mesailinin hal
line matuftur.> 

......... 
Borçlar meselesi 
Parlamentoda Hüku
metten istizah edilecek 

Parlı•, 4 (A.A.) - Meb'usan 
mecllsl, celse sonunda, mlltte
Older arasındaki burçlar mes' -
elesl hakkındaki istizah takrlr
lerlnln müzakere edlleceğl gll
nlln tayini ile metgul olmuştur. 
M.Polncare 25 Haziran tarihini 
teklif etmlftlr. Sosyalistlerden 
M. Reaaudel lıUkQmeıtn battı 

bareketl baklı:ında izahat lste
mif ve verdiği istizah takriri· 
nin ayrıca mazatere edllmesl 
noktasında lsrar etmlftlr. M. 
Polncare M. Renauldelln iddia· 
sını ve nokta! nazannı cerh
ederek hllkOmetln 25 Haziranda 
cereyan edecek müzakereden 
evci hiç bir taahhllde glrmlye
ceğlııl teyit eylemiştir Hllkümet 
mütehassıslann raporunu müt
tefiklere alt borçlar mes'eteslle 
aynı zamanda mecll!e arzede
cek ve bn iki mes'eleden biri
nin diğerinden eve! tetkik ve 
mnzakcresl hususunu meclise 
bırakacaktır. 

Meclis M.Rcnaudelin istizah 
takrlrlnin müzakeresini 249 mu
halif reye karşı, 321 rey ile 25 
Hazirana tehir etmiştir. HUkO
met itimat mes'eleslni ileri sllr
mllştll. Bundan sonra meclis 
posta memurlan mes'elesl hak
kındaki istizah takrirlerlnln 
müzakeresini, hükOmetln gene 
itimat mes'cle<.ini ileri sürmesi 
üzerine 189 muhalif reye karşı 
315 rey ile 6 Hazirana tehir 
eylemiştir. -'-------

R as g ada 
Ford tesisat yapıyor 
Londra, 5 (A.A.) - l\evyorkıan 

"Daily Mail. e bildiriliyor; Henry 
Ford Sovyeılerle imzo etmiş olduğu 
mulcavele mucibince yalnız Rusyada 
muazzam bir otomobil fabrikası 
vücude geıinnegi değil, aynı zaman
da Rusyanın sanı); ve ziraatini de 
lnklş.tf etdnneği taahhüt eımoktechr. 
M. ford hali hazırda 35 mil yon ton. 
dan ibaret olan Rus kömür istihsı
IAanı 75 milyon ton:ı, petrol lstih· 
sılltını, 12 milyondan 22 milyona 
ve demir hasılaunı 4 milyondan 10 

milyona çıkarmak ı~'in IA?.ım gelen bil· 
tün tedbirleri şimdiden ittihaz etmiş 
olduğunu beyan etmiştir. 

Amerikada bir 
ihtilaf çıktı 

Washington, 4 (.\.A.) Ahiren 
mümessiller mccli<i tar•fından kabul 
cchlmiş olan gümrük tarifeleri hak
kındaki kanun lhiha ı Ayan mecli
linde şiddetli bir muhalefete maruz 

kalmıştır. Bir ~aylaya na7.aran :\Ufoover 
bu kanun l~yibısını kAfi ve mcmnu-

niyethal\ş ıel~kki eımokıcdir. Muşarün· 
ileyh bu projeyi "mahdut surette ye· 
nidcn tetkik" şeklindeki '-'•sayasına 

muvafık bulmamakla ve diğer lıüıün 

şuabau mcsaiyl pek fazla mü,tefit 
eylediği halde çiftçilerin isıifadelerinl 
pek az temin eylemekle olduğu fik· 
rindedir. 

Hcisicümhur, kuııduralarla şeker 

hakkında teklif olunan larifeled 
ıeıkik etmckt•J \t, deni'ılı~ne göre 
bonlan pek yiıksck lıulnıakıadır. 

Şimall garbi hav•lisindekl biiyük 
zira! tqkildt Reisicumhur aezchnde 
şiddetli protestoda bulunmuşlardır. 
Projenin hali hazırdaki şekliyle kanun 
halini ılamıyacağı muhakkak görün· 
mektedir. Ayın meclisi maliye en· 
cUmeni bu projeyi müzakere 
etmektedir, fakat eğustos ayı iptida· 
sından evvel umumi surette mü~

kere edilmek üzre Ayana tevdi et· 
mlyecektir. 

İnflliik oldu 
Northbergen (New Jersey) 4 (A.ı\.) 

Kayaları berhava etmek için kull•nı· 
lıc.tk 275 kilogramlık bir dinamit 
vakitsiz olarak şehrin yakınında infi· 
lak etmiştir. iki telef ve iki vahim 
mecruh vardır. •TempS> gazetesi bundan sonra 

Ankara ve Pariı arasında bütün me-
sailin halledileceğini ve umumi su- Afganistanda 
rette bir Türk-Fransız dostluk mu- Dahili harp 
ahedesinin aktedileceğini ilave edi- Peşavar, 5 (A.A.) - Şimdiye 

yor, diyor ki: kadar teeyyüt etmemiş olan bir 
•Ankarada aktedilen esaı itiraf takım haberlere nazaran son zaman

Tilrkiye-Franaa münaaebatında mü- da Kandeharda kendisini Afgan 
hirn bir tarih teşkil eder. M. Briand emiri ildn eıml~ olan Al! Ahmet 
ın siyasetini ı:österen sulh ve muka- ilan, mczkOr şehirde llnblbullahın 
renet fikri ile tahakkuk etmiştir. aıkerleri tarafından esir eılilerek 

Yeni kabine 
Macdonald 

geliyor .. 
Macdonald geni 
lnglllz kabinesini 
teşkil edecek ••• 

Lbndra, (A.A) - M. Macdonald 
yana Kralı ziyaret edecek ve 
kabine teşkilini hiç şUbheslz 
kabul eyllyecektlr. M. Macdo
nald kabinedeki mllhlm mevki
ler için intihap etmek niyetinde 
bulunduğu meaal arkadatları· 
nın isimlerini Krala bildirecek
tir. Siyası mahafllde zannolun
duğuna göre M. Thomas hari
ciye, M. Henderson dahiliye ve 
M. Snowden mııllye nezaretle
rine getirlleceklerdlr. 

Veni hUkQmetln teşekkUIUne 
alt muameleler bittikten sonra 
ve yeni parlamento toplanmadan 
evet h\. h\acdonaldın bir çok 
gOnlUk bir mezuniyet alması 
muhtemeldir. 

M. Mucdonald lntılıllp müca
delesinin esusen pek yerinde 
olmıyan sıhhi vaziyeti için bO· 
yok bir yort;unluk teşkil etti
ğini söylemi~tlr. Mesai fırkusı 

icra hey'etl parlamento toplandığı 
vakit takip edilecek umumi si
yaseti ve lftltahl nutukta izah 
edilecek kanun \'e nizamların 
ana hattan hakkında milzake
ratta bulunmak .üzre yıırıu içti· 
ma ed cektlr. Muh lef,t fırka
larıoıo tarzı hareketf, amele 
fırka~ıııın proğramına tabi ola
caktır. 

lr.gllterenin vaziyeti 
Paris, 4 (A. A.) M. lcrriot 

tarafından Vonnas ta Irat olu· 
nup bazı kısımları yanlış neşre· 
dilmiş olan nutkun astı fUdur: 

"Fransa bir ziraat memleket! 
olmak mahiyet ve hususiyetini 
muhafaza etmelidir, Bir mllletln 
yalnız bir san'atla meşgul ol· 
ması çok tehlikelidir. Bütün en· 
dlşelerlne iştirak mecburiyetinde 
bulunduğumuz lngilterede hadis 
olan vaziyete bakınız. lnglıtere 
kısmen bllyllk harbın sonuna 
kadar Fransaya yardım husu
sunda 'österdlğl hutns ve isti
kametten dolayı lztlrap çekiyor, 
lnglltere müthiş bir işsizlik mes
elesiyle uğraşıyor. Ve lktısadl 

muvazenesini iade için çok bü
yük gayretler sarfetmek mecbu
riyetinde buluıruyor. lngiltere de 
tıpkı Fransa gibi, diğer millet
lerin ve domlnyonlann lnkişafile 
tehdide mnruz bulunan sanayi 
menbalarıoı ikmal edecek men
balnra malik bulunsaydı c;ok 
bahtlyıır olurdu. 

lngiltere bu gUçlUklere de 
mazide olduğu gibi azim ve 
gayret gösterecek, fakat her 
halde lıaylı sıkıntı çekerek ga· 
tebe edecektir. 

İşsizlerin mlkdarı arltı 
Londra, 4 (A.A.) - lngilte

rede 27 Mayıs tarihinde işsiz

lerin mlkdarı 1,132,300 kişiye 

baliğ bulunmakta idi. şu hale 
nazaran işsizlerin adedi 13 Ma
yıs tarihindeki ,miktardan 27,638 
fazladır. 

M, Mııcdonııldın beyanatı 
Paris, 5 (A.A.) - Pelit Pa

rislen gazetesinin Londra mu
habiri M. Macdonald ile bir mü
lakatta bulunmıı~tur. M. Mac
donald demlştlrkl : 

« Biz tahdidi tesllhat ve 
sulh sahasında amelT bir siya
set takip edeceğiz, ve her şey
den evet ve bilhassa Fransanın 
muavenetine gllvenlyoruz. > 

Muhabirin Almanya, lngilto
re ve Fransa arasında Uç tara
flı bir itilaf vücuda getirilmesi 
mes'eleslnl ima etmesi llzerine 
M. h\acdonald ~u sözler! söy· 
mtştlr. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Ankarada bizzat Gazi Mustafa Ke- •KIJ!ll!b•il•e•glllo•nlllde"!ril"'l•m•iş•ti•r.~---"""!~ 
mal Hazretleri müzakeratın muvaf- lstanbul İkinci Ticaret mah
fakiyetle neticelenmesine alikadar kemeainden: İlanı iflasına karar 
olmuşlar ve müzakerat gerek Tür- verilen sıhhat ecza deposundaki eş
kiye Hariciye Vekili ve gerek Fran- yadan s. karlispat, kaşe, !atik egya 
sız sefiri tarafından hlisnü neticeye vesaire 15/6/929 Cumartesi saat 10 
isal edilmiştir. Sarfedllen bu me- da dördüncli Vakıf Hanında mezkfir 
saiye Türklyenin Parla sefiri Fethi depoda bilmüzayede satılacağından 
bey de müsmir surette yardım et- talip olanların yevmi mezkfirda ha--

c Biz bütlln Avrupaya şamll 
yeni bir tefriki mesai devresi 
açmak istiyoruz, Artık rekabet
ler, yekdlğerln aleyhinde v ~ya 
lehinde, ltıtanar olmıyacak, giz· 
ıı diplomasiye yer bırakmo· a· 
caktır. Biz tamirat mes'eleslle 
borçlar mes'eleslnl birbirine ka· 
rıştırmıyoruz. Borçlar mes'elesl 
hakkında yeni esaslara istinat 
ve M. Hoover ile te,rlkl mesai 
olunarak mllzakerata glrlfile
cektlr. 
Kralın oğlu yaralandı 
Vancouver "lngiliz Kolombiya<ı. 

5 (A.A.) - lnglltere kıratının üçün
cü oğlu dnc de Glouceıter in ıı 
üstünde yapılın bir polo P•rri•inde 
kliprücllk keml~ı kınlmıştr Sıhhi 

lbvdırpaşa dalg•kr•nınd• batmış olan "Anadolu. muşunun bulunduğu 

mı'ıalde satıfnas için evelce yapılan mö1.ayedede verile liıılar haddi layi· 
kını bulmadığından mezkOr muşun 25·f.-Q29 . alı günü eraıtl sabıka daire
mde ve k ,palı zarfla tekrar müzayedesi icr& olunac:ıkıır. Arzu edenlerin 

teminat mckıu larile teklifnamolerinl ayn 

Ruslarla yeni ticaret mu
kavelesi yapılacak 

Ankara, 5 (Milliyet) - Ruslarla mevcut ticaret mukavelesiı;i~ 
müddeti bitmek üzredir. Temdit müzakere>inde teferrüatın tehc 

1k 
mukarrerdir. Tacirlerin şikayetleri tespit edilerek yeni ba~layaca 
olan müzakerede bunlar nazarı dikkata alınacaktır . 

Meclis reisi bugün geliyor 
tft· Ankara, 5 ( .Milliyet ] - Meclls relsf Klzım paşa s· 

buğQn lstanbula hareket etmiştir. Kazım paşa Hz. ısta 
yonda merasimle ve parlak bir surette teşyi edilmiştir. 111 
• Meclis reisi hareketinden evvel Hukuk mektebinde 

11 lmtıhanlarda bulunmuş ve talebeyi dinlemiş ve mektepte 
takdlratta bulunduktan sonra ayrılmı~tır. 

Fethi Bey de bugün geliyor 
fethi 

Ankara, 5 (A. A.) - Kazım Pş. ile Parls büyük elçlnıiç 

B, de hareket etml~tir. . ~e 
l\llişarun ileyhima Reisicumhur Hz. namına ser yaverler! 

sefirler tarahndan da teşyi edilmişlerdir. 

Divanı Alt Eskişehirde toplanıyo~ 
1\ nkarıı, 5 (Milliyet) - Divani Aıınin Eski~chirde topJarıP1 

tRkarrür etmiştir. 

Kadriye H. ve rüfekası İzmirde 
or•' 

lzmir, 5 ( A. A. ) - Kadriye H. ve rlt[ekası Konya vıP 
ile bu gün şehrimize getirilmiştir. 

Bir Amerlkalı_p_;_ro_f_e .. sö •. r__.=>+ .. B•u-Q_d_a_y-buhranı "ar 
İzmlrde Londra, 5 (A.A.) - Chtcag~ 

lzmir, 5 (A. A.) - Kolomblya blldırillyor: Amerika ziraat naza\ " 
darülfünunu yüksek muallim mek- nin buğday bnhronına uğraııı•l 1~k tebi müdürü ve beynelmilel mu- zlraatçilere ilk bir yardıııı 0 eiJ 
allimler enstlsüsü azasından Pro- üzre ıoo milyon dolar tevzi ed;~~ıP 
fcsör Rovcno ~chriınize gelmiş haberi şayi olur olmaz, bug 

10
, 

ve dün Amerikan kollejl ile . d ··~elrıı' 
erkek muallim mektebinde bir flaa 5.·6 sent nL,betın e yu .pı" 

bu hal açıkçılar arasında bir P 
konkra:ıs vermiştir. teyllt etmiştir. 

Bisiklet müsabakası d f" 
Ankara' 5 ( Milliyet ) Yugoslavyada o ,? 

Çankaya kulubü 3500 kilom~t- Z..grep, 5 C A. A. ) - ~rtırıl-
roluk bisiklet m(isabakası terııp havalisinde çok şiddetli bir ,,~· 
etmiştir. istikamet Aakara - Eski olmuş; yumurta• iriliğinde dotud,; 
~ehlr - lstanbui . Bandırma • Ma· mışar. Külllyetll zarar hasar ,ar 
nisa - Konya - Kayseridir. ., 

itan 
ı.- Sinop hapishanei Umumisin

deki mahpusine 1 Haziran 929 tari· 
hinden Teşrinisani 929 gayesine ka
dar verilecek altı aylık ekmek 1 Ha
ziran 929 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle, kapalı zarf usuliyle 
münakasaya vaz olunduğundan talip 
!erin ihalenin icrasından mukaddem 
mühürlü zarfa altı aylık bedeli mu
hammini olan •12960> liranın yüzde 
yedi busuğu nispetinde verilmesi la 
zım gelen teminatı muvakkateye ait 
makpuz ilmühabtri veya Banka ke
faletnamesi kıymeti muharrir~'!:i üze
rinden istikraz dahili tahvili borsa
fiotından, yüzde on noksaniyle diğer 
milli esham ve tahvilat ve kanunu 
medeniye tevfikan irae olun~cak em
vali gayrı menkulenin ancak birinci 

derecede ipotek olarak kabuli caiz 
olduğundan cvrakt müsbite ve aairew 
nin teklifi havi varaka t; libin ismi 
yazılı zarfla birlikte diger bir zarf 
derununa konularak işbu zarfın üze
rine hangi işe alt bulunduğunun i~;;.. 
ret olunması suretiyle yevmi ihale 
olan 20 Haziran Perşembe günü soat 
onbeşte dairei hükümette teşekkül 

edecek komisyonu mahsusuna mü

racaatları. 

2.- Münakasa kaimesinde muhar
rer başlıca şerait. 

A.- Hapisaneye verilecek ekmek 
Samsun Boyabat düz ve temiz kır

masından olacak ve bir adet ekmek 
üçyiiz dirhem olarak taph edilecek
tir. 

B. -Hapishaneye verilecek ekmek 
her gün doktor tarafından muayene 
edilecek ve muayene neticesinde piş 
kin olmadığı ve karışık bulunduğu 

anlaşıldığı takdirde hariçten müba
yaa olunarak farkı fiyat müteahhi
din matlubatından tenzil edilecek 
ve bu hususta müteahhidin hiç bir 
itiraza hakkı olmıyacaktır. 

C.- Münakasa müddetinin hita
mında muktezi ekmek yeniden mü
nakasaya vazedilip ihale olununciya 
kadar işbu şerait dairesinde müteah· 
hidi evel yeni ihale olunacak bedel 
ile ekmek vermeğe mecburdur. 

T.- Her gün talep olunan .. kmek 
ezani saat sekize kadar hapisaneye 
teslim edilecek bir gün pişen ertesi 
gün teslim ve tevzi olunacaklır. 

H.- Ekmek bedeli mevcut hava
lesi ve istitaati maliye nisbetinde ha
pisbanece tanzim olunacak: muaad
dak senet mucibince alelCııul onlıeş 
günde mal sandığından tesviye olu
nacaktır. 

3.- Mlinakasa kaimesi sureti ınu
saddakasımn yeni postane arka •• n~a 
Tlirkiye Hanında Ma!Ol Gaziler kol 
lektif girketi mlidüriyetinden iste 
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Pehlivan güreşle~~ıııı 
Bu Cumadan itibaren het dert" 

günü Kadiköyünde Kurbağalı ııef" 
de gazhane karşısında Sirıa" fb· 
Çınar altı mesiresinde ı:neşhU·~r• e
livanlar tarafından güreşler 1 

t<lr 
dilecektir. Güreş merat<iıları~ of" 

!ir olunur. İkramiyeler bat' dır· 
taya 10, küçük ortaya 5 ~ .....;__.;.___:_ _ _..;._--. __ .. ~ttl'. 

Maarif Mü.lürliiB~ ıel• 
Best~gar Leyla Hamaıın b• n: cf 

Ii" aırıd• fine malik olduğu uzz . Jc!l: 
sabahı hüsnü an:iın. Suzid11

' le s''1 

semaısı ~u gönül sevıneyectı·n ,1 
t d lı-' 1 

dım, bcst•;.ügardan: ey arı t clı·b • 
cazdan: acap hali dili: şu . ııill" 

T 1 . l"kt - Gö1 ~'' nazın a 11ıpuse ı en e1 ,. 
pek gizli, şevkefsadan: A~ ifl ~ 
d ·1 K .. d'l' h" d n• ne ıç .,,pı ı . ur ı ı ıcaz a · (\at1 ~ r 
%Un şu dili şeyda. Şehnaı baıctcı \
~örse s ni nam şarkıları~ . ı;ştı: O 
llf ve hukuku intifalyesirı' fe!ldi1 

1 Yatı• ~ ranbe '<VA Hırant Ba cı dıt . 
tlaC1113 ;Jıı' re satmış ve resmi t<ayı ed-

,. e jcta bapta meşruhatı l.'izım 

olduğu ilan olunur. 
ıeli 

h kk' ti' 
udi Selahaddin bcY ~ ıı: 1ı ,J1' 

ne malik olduğu Iiüz•""' ·.n od• 
"' * * 

ban f .. .. ka' r in leY •-ıl•' ca a yarı usun ' car• ,. 
. . rıaın .- ~ı t mu yoksa ben mıyım 1ıal<• 

na ve Kemani Ferruh beY ral>""~· 
lifine malik olduğu "'.'ta ııfJ<ll "' 
G .. d'. -- ·· .. taliin"" ,.., or wn yuzunu dan: .,...- 111 

rardı. Kürılill hicazkAr e "e~i~ 
uyuyan nam ~arkrlarını "1 ·firı• "",~ . . h t<kı te ı . ııı 
Alı Haydar bev a . ten"ır•. ,ı· 
olduğu U ş•aktan: Ben ti< rı tı•"' .ıif 

··1 r e t• kalmak. Rastan: gu e 1ı31<1'' Jl'I 
)attın, nam şarkıları~'~ aırıı"t· ~fl 

. · f ·yesını _..,ı ve hukuku ıntı aı re,...- ır 
. ı• .,. ti 

cıyan Eftndıye satm • rt1~• ı~· 
ba ta ıııeŞ '" o yıtlarına da bu P . ıı il• 

. -ı · 0Jdııg zıma ıcra edı ınış tıl' 

nur. tceri fi,,,,., 
sı as r 

ZA Yl: !ıgaz t<aza .,esikııt"' •' 
sinden aldığım askeri gıı11d•" n f• 

- · kar••• 0!ıl ~ 
ettim. Yenisını çı d - ı ilill 1Pt1 
kisinin hilkmÜ otırıa •:atiP otıı 
Çörekçiler köyiinderı 
dan Ali oğlu Hasan- • bJIŞ 

- t oaf ı:ı Yozga_ . . cierı: Je 
mühendıs1~_ğı~rlkı aı.,,ıı~, 

Yoz.~at · Yerk"/ kil•ıırı<1'°' .,f!I 
9t075 den 12+50 ıırıa!•P " 

tarıkln e • 
dar olan kısım uıııfr811 tır' 
iye ve şosanın s2SS?Z ıııı 
bedeli keşfi olan gZ9 ('>l •1 

kuruş ] ıtde ıt 16~~~' . 
1 

pl'-ıl" 
günü saat 16 da dileccı.ıır ııııÇ' ~ 
mUnakasay• ,·az e. d y.dl tı' n yuı • ver' 1 
bedeli I« rı • a1cçe!l ı~tt 
nlsbetinde ıcnıln ıırı•ıerl ıısl 
mektubu ibraz \'1t .... ı 
ıafsilM '"n•k ;çın t ııı 
hendlsliğın• ınııracıt 
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,'Mli~LIYET~,IN ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERi Ekonomi 

.. 

lavlayı ~arnırınca 
~lasııa in'dirdigi Mordahayı öldürdü 
~llatada Şehsuvar sokatıoda 

oturan lran tabasından 
~rdohRy evelkl geco sirkecide 

lllln kahvesinde acem Ab
\sıa tavla oynamaktalarken 
~lırında kavga çıkmış ve 
l\ba, tavlayı kaldırdığı gibi 
0rdahayın kafasına şiddetle 
~1lltu~ıur. Bundan sonra Mor
~ay turadan kalkarak evine 
"llllş ve yatmıştır. Lakla biraz 
~ra başı fenalaşmış vo bira
~ 1 Oavıt tarafından lnglllz 
lahane~lnc yatırılmış tsede 

~~an biraz geçer geçmez öl· 
llOr. o sırada acem Abbası
~ lt11ratı.olda ifadesi alınıyor-

!· l(ardeşinln öldUğUnU haber 
. n Oavlt çakı lle Abbası tı.ara
"I içinde yaralamıştır. 

~li bir kız kendini 
t, astı 
U'kUdarda Hacı Mehmet ıo
\ıı lcagında oturan dülger Ha-

•g11nın 28 yaşındalı:I kızı 
·t~ep hanım dün kendisini 

1 
llc •uretile intihar etmlftlr. 

Pllan tahkikat neticesinde 
teııışşıinr oldutu anlaştl
lır. 

T. Odası 
Mq.liye V. line 
teşekkür etti 

Yeni bir tacir 
sınıfı ihdas 

edildi .. 
lstanbul Ticaret odası meclisi 

dUn toplanmıştır. 

Bu lçtluıada, Maliye vekili 
Beyin B. M. meclisinde Irat 
ettltf nutkunda yeni tarife mcs
elosl dolayısllc oda halı.lı:ıll<da 
ıarfettlğl talı.dlrklr sözler mem
nulyetle katfılanmış ve bir te
teklı:tır telırı!ı çekilmesine ka
rar verllmlttlr. 

Oda nizamnamesinde yapılan 
tadilli Uz e r 1 ne sermayeler! 
(1500-15,000) llra olan odadaki 
dördllncll 11nı! taclrlerla ikiye 
ayrılarak ll500·5000; Ura ser
mayell betlncl bir sınıf ihdası 
muvafık ıorlllmUt ve bunlann 
kayıt Ucretlerlnln tespiti için 
idare hey'etlne sallblyet verll
mlftlr. 

Dördllncu sınıf sermayesi 
(5000) liradan (15000 liraya 
kadar olan taclrlerdlr. 

Rusyaga 300,000 kilo c8hrl 
ihracı 

ft ~&.tııarlarını kesti 
dr, ~•lcır l(öyllnde imam soka· 
~ tında oturan Sollnlldl Ma-

R.u11yay11 lhrac edilecek oıaa 
( 300,000) kilo cehrlnln allkadar
lara tevzii için bu mesele idare 
hey'etlne havale c.lunmuftur. 
Ticaret borsası haricinde mua
mele yapan bazı taclrlorln tec
ziyesi tekarrur etmiştir. 

Ticaret nıualıedelerl 
Yeni gilmrUk tarlieslnln şu

muıu haricinde kalan devletlerle 
akdolunan muahedelcrln ne za
mana kadar devam edeceği, 
allkadar taclrlerln mutazamr 
olmaması için, iktisat \'eklletln
den telgrafla sorulması telı:arrUr 
etml11tlr. 

,, 

lt beyin og-lu lbrahlm Ziya 
1~ 'at kolunun damarını kes· 

i &ureute intihara tefebbU8 
t tir, Vaktında yetifllerek 
1~•ılınış olup tahkikat }a· 
•ktadır. 

~lr kadın zaruretten 
lıl.'11di11I denize attı 

ı .. ,,. k 1 isminde 55 ya~ında bir 
11 lldın dUn köprllnlln Hallç 
tı e,ı cihetinden kendini de
~bbütmak suretile intihara 

~- ,,, u~ etmiş isede kurtarıl
,,. v'· 
lr ~tb•IAn tahklkııt neticesinde 

\b0tt Yllzilnden intihara te• 
r s eyledljtl anlaşılmıştır. 

R.uznamedekl maddeler gö
rUş!ltdllkten sonra reis veklll 
Hamdi beyin teklinle gizil bir 
cPlse akdolunmuştur. 

Deri fiatları 
ou,ıuounden bir rum 

1 

fabı-lka!HrU iflas ediyor 
sıın zamanlarda Avrupada 

1 ham deri flatleri ehemmiyetli 
bir surette dil~mllş ve lstanbul .,. 

'll'lfik yüziinde11 cıkan 
'U kadın kaı•gası 
t~k.öyilnde şoför Adtıln zev
~ ~ı ttacer tt. kom,uıu Es
t'u ile güzellik rakabetl yll
• kavga etmiş neticede 

ltı li. tarafından fena halde 
"1üşıur. 

piyasa~ında ıeslrini g-iistermiştir. 
Aatterde yllzde elli kadar tc· 
nezzül vardır. 

l(Ulllyetll deri stoku bulun
duran bazı fabrikalar, bu tenez
zUI ilzerine mOşkUI bir vaziyete 
dllşmUşlerdlr. 

Bu meyanda sermayesine 
nispeti• fazla malı olan yedlku
ledekl bir Rum debbağ fabrf. 
kasının (80.000) lira açıkla hali 
acl:ı:de olduğu ve lllAs edecejtl 
şayi olmuştur. Diğer ınliesseler 
mll!lls vaziyette detlldir. 

1'op kav11a~ı 
~~I 
ltbllıinfnde Tatkasapta ta· 
ı~ e Abdullah topunu oy

'\«, için vermediğinden dört 
,ııııı~' tarafından fena halde 
''' •tur. Dövenlerden Marl· 

"rıııştır. 

ıfJrırı lira do/a11dırarak 
• kaçlı 
teı 

n, Yapan .~clımet Ziya 
\; 1"1ında biri piyasadan 

1'r 1
1
•11 dolandırdıktan sonra 

'"' 'cı.cnı basmıştır. 
le1ı 

,ı- '\ı llııcayı çekerken 
~ ~~ele bir tUIUn depo~unda 

. tııt tan Remzi, arkada~ı 
,ıı 1 ı1 i lc11vga1a tutuşmu,, vur-
91 ''••n tııbancasını çakerken 
i~ ''tııı,tır. 
~~ 

ı· 
,ıı 

1 

'f' 
1 

~(· 

~ 

e 

l\1~11<·ıık kayıtlar 
~n~~tıı boş bir motörUa 

1 b~ı · 5 paket kaçak slcara 
~Uı unmuş motörle bera· 

llder1: fllunmuştur. 

'·~~11ke.~fri 11aka/andı 
11 ~i~n<tc Moda terzihaneıi 
bijl t trek yaııkesiclllk su-
4 top kumaş aşırmata 
~-~,den Nevzat, Vltall ve 

}ı efe vermiştir. 
... --.. ~ ... --. 

~ iLAN 
\,1 <l.rın n Bıçgıdere or
~. i:ayri mamul metre 

? 1S;ı0ile ikı bin yüz ka-
rı.; . 
ıt"· C..ort ıhlnıur ve beş 

~._1 °knar eşçarının dört 
Ve ·ı 

ı ıracı behc. • met-
~~ v. ı nıamul kayın 

1 1: kuruş ıhlamur 
lı •ıs bi.· uruş ve 

ı ,(a <, "'" .;ur ı bedeli 
" 11 ve artname 

laıresiı.dc kapa
f 9~9 tanhiıı

{ ıda mu 
r l alip 

1"1l 

-a 

Limanda 

Limanda kaçak .. -Motör ile kaçakçı 
rum yakalandı 

• 
Evelkl sabah Ali Vunus kap-

tanın idaresindeki (333)nıınıaralı 
Ankara motörU limanımızda 

Fransız bandıralı ·Amazon, va 
pıİrnndın (13) top ipekli ve(2:ı) 
tup basma, • Karaman " vapu
rundan (17) Şarpa alarak Halle 
doğru kaçırmakta iken yaka
lanmıştır. 

Motörde bulunan kaçakçı 
• lstiratl t<ıeanti » gümrük mu
hafaza memurları tarafından 
takip edlldijtlnl görünce d~nlze 
atılarak firara teşebbüs etmiş· 

sede derdest olunmuştur. 
Evelki gün Köprlllll handa 

11 N. dafred~ bulunan kaçak 
ipekliler dolayısıte komisyoncu 
lbrahim ve kö•ele taciri Artın 

Ohannes isticvap olunmu,ıardır. 
Bu ipeklilerin rumrUk resmi 
(1670) llra kadardır. 

~--~- -
illin 

Evkaf müdürlüğünden 
Kilo 

17500 
4500 

40150 
19000 
29000 

Cınsi 
Koyun eti 

Sığır eti 
Ekmek 
yogurt 

Süt 
GLraoa hastanesine ltizumu 

olan oervechı oaıa beş kalem er 1 
zak kapalı zarf iisülivle müna
kasaya vaz edılerek Temmuzun 
birincı Pazartes: gunü saat on
beşte i ıalesi icra edilecegınden 
.alip olanlar'l1 şer ıtı anlamak 
ıizre rer r,un levazım d resine 
~e ıhal ,unüde teklif mektup
ları tash'ben ida e Encü-

Adliyede 

Tahkir davası 
Rumca gazetenin 

müdiri mahkemede 
T!irklue;ü tahkir mahiyetinde 

ne~riyatta hulıınıne.klıı maznun, 

mesdut Hronika gazetesi mes'ul 

müdürü :\1 m. F.Ienlnln muhake
mesine diln .\ftırce7.ada devam 
edildi . 

Darülfunun eski Yunan tarihi 

müderrisi Fazıl Nazmi beye, 

rumca gazetedeki tefrikadan pıır

çalar terciıme ettirlldi ve Türk

ler hakkında kullanılan .\ğrl· 

yotera ke!ime,inin hangi manada 

kullanıldıjl;ı hakkındal-;i iikri so

ruldu. 

Fa1.ıl Numi bey ~vnli .\~Ti· 
os kelimesini izah etti . Bunun 

yabani manasına ~eldi(timi , 

A!1;riyostan mü')tak olan sıfatla

rın hüda yi nabit, vuhuş ye 

medeniyetten uzak insan ma

nalarında kullanıldıfttnı hcyan 
etti. \'1;riyoterıı kelimesinin son 

zamanlarda Yunan edebiyatında 

filhakika müthi~ manasında da 

kullanılıyorsa da bu tdrikada vah· 
şet manasında istimal edildie;iııi 

llmt bir şekilde iOf.ah etti. 

:\im. Eleni, kelimenin tahkir 

Teh çocuğa 
dokunmasınlar .• 

Kulağında §•kır şıkır elmas küpe
ler, başında yesil tülgrek, ayakla
rında krokodil ıskarpin, azcmetli 

bir eda il salınaraktan içeri cirdi. 
Erkek, daha eve! gelip yerine otur
muştu. 

Reia ilk suali hanıma sordu: 

- Şimdi, işin hulasası, çocuğa na-
faka istiyorsunuz değil mi? 

- Evet efendim, babasıdır baksın. 
- Çocuk sizin yanınızda mı? 
- Benim yanımda! Anne, beni 

öldür, bir daha babam olacak ada
mın yanına gönderme! diyor. 

- Demek, çocuk evelce babasın

daydı? .. 
- Evet, ama rı:ıasile gitmemişti 

ki. . . Bir gün mektebin kapısında 

bekleyip bağırta çağırta çocuğu ka
çırttılar. Sonra ben aradım taradım, 
çocuğun babası yanında olduğunu 

öğrendim. Aradan çok geçmedi. ço
cuğu sokağa kapıp koyvermişler. 

Bir gün Baya.ıt taraflarından geçi
yordum. Baktım ki yavrucuk iste
mediğiniz halde ... Güneş altında, 

yahn ayak. bası kabak oynuyor. Be
ni görünce ağ1ayaraktan boynuma 
atıldı: 

- Anneciğim! diyerektcn ... 

Ogün bugün çocuk bende.. Fa-

Emanette 

C. Belediye 
Emanet menıurları

nın vaziyetini 
münakaşa etti 

Cemiyeti belediye dün birinci 
reis vekili Sadeddin Ferit beyin 

riyasetinde toplandı. l·:nıanet me

murlarından Ali Rlza efndinin 

6~ yaşını ikmal cylcdlıtl halde 

tekaiıde sevkedilmiycrek istihdam 

olunduıtu ve maa~ı verildip;i cihetle 
,·erilen meblaıl;ın müsebbiplerden 
tahsili hakkındaki mazbata oku
narak kabul edildi. 

Cskıidıırda i lakimiyyeti \lil
liye caddesinin pt•lb karat-olu 

cihetine tc>adli[ eden kısmı pek 

dar aldugu için burasının lstlm

ltkine karar verildi . 

Darüllıedayiin CJ';!i'! varidatı 

2,MOO lirs noksan geldiğinden 

münakale surctile ;1000 lira t:ıh
sisat kabul olundu. 

Cihan buğdayiiatı iniyor .. 
Cihan buğday borsalarının ehemmlyetlllerlnde son beş ıeaenln 

buğday flatlerl fllyte inmiştir. 
Amerlkada Wlnnlpeı borsasında Manlloba numara ı rln flat 

mUşlresl 

1925 16\1 
1926 1-l9 
1927 1411 
1~28 135 

( llç ay) 1929 98 
( 1928 senesinin en açarı flatı olan t<Anunuevel !latı 100 itibari!•) 

Amerllı:ada Şllı.ago borsasında Hartvlntor numara 2 nla ftat 
mUşlresl. 

i \125 166 
1926 155 
1927 137 
f'U8 151 

( ilç ay) 1929 97 
(1928 senesinin on aşağı rıatı olan l(lnunuevel flatl 100 lllbartlc) 

Londrıt borsasında ttamınter numara 2 nln flatlerl tlllnı 
ı 925 60 ı tlll•c 
1926 53 4 .. 
1927 51 2 .. 
1928 4fi 4 .. 

( dilnkU ııat) 1929 37 9 ,, 
GörUIOysrtı.I, cihan buğday flaıterlnl sUrGkleyen boraalar fa.ı· 

!asız tedenni kaydedlyorlıu. Bu tedenni neden? 
Buğday filtı diğer borsa emteası gibi arz vo talobı tabidir. 

Tedennlnln sebebini cihan IMlhsalltının artmasında aramalıyn; 
Filhakika ~oma ziraat lnstltUsUniln ltltmada değer raklı:amlanna 
göre, cihan ekin sahaqı \!Öyle artmı11ttr. 

1923-1927 senelik vasatisi 46,8 mllyon haktar ekin saha&ı 
1927-1928 senesinde 50,0 milyon hektar ekin sabuı 
Bu fazla ekinden, fazla lstlhsll olmuştur, !a:ı:la lstlhsaldendo 

buğday flatları dilşmllftur. 

manasında kullanılmadııl;ında israr kat ne de olsa dul bir kadınım. ço-

Emanet memurlar111111 Dnkt 
memuru olm:ıdıkl~rı hakkında 

verilen karar iızcrine F.manet 

memurlarının nv.iyeti mlinıı\.:a~ıı 

edildi . J\ltıhaselıcci Nuri hey 
izah~t vererek hu lıaptakl t;ıll

m:ıtnaıncnin ik•nal cdildij\foi ,.e 

yakında ceıııiy<.:ti b,·led11e\·e >evk 
olunat:a)1;1111 :-ı,rled·. 

Aceba dUfUŞ devam edecelı:ml? Statlstfklere balı:ılırsa,1928-1929 
sonesi elılın sahası geçen seneye nazaren yllzde dört nobaa(.t8,I 
milyon hektar). Bu noksanın sebebi Amerlkadir. Amerika, geçen 
senelerin ilet zararını telafi için bilerek eksik ekmiştir. Mamafl 
geçen sene iaıla ekim vardı, iklim ve tabiat mllsait deıtlldl. Bu 
s~nc chstk ekim var, lkllm ve tabiat daha mllsaitce gidiyor. Umlt 
nl;ınu) or J..i • ialde, zarar birbirini tcllfl edecek, istihsal mıhsus 
sureııc aynı kalacaktır. Şimdiye kadar ki piya ·a istihbaratı htı; 
olmaz~a, böyledir. 

etti ve yenı Yunan lisanında ~id

det mukabili olarak istimal cdil
dl~ni ifade etti. 

(;azete n[ishalannın Noter ta 

rafından musaddak terclımt:<i o

kundu, hunda :\yrlyoteranııı mut 

hiş mana,ında kullanıldıil;ı zikr.:

diliyurdu. \la/.nun baz znatı 
~ahit olarak gıbtereccıtini 'oylc
dl ve Cumhuriyet ~azce6inde 
mutercim C.irıtli lhsad Beyle, 

karaköydc 11.ıcı .'vlinanııı ve di

v;er bir iki J.;i;inin ·-mini •erdi. 

\luhaJ..enıc\e ayı I';! simle 

de\ anı uhıııacııktır. 

Hirkor1111 mahkıimlgeti 

İ'.e\'lc,lylc ga) ri me~ru ınli-

nrı. ... -'H:ttL: !nıiL •ıdu_~ur .ı hnhcr 
aldıgı lıacttııtti1;ı h"irkoru dıırt 

ycrınden rn r•ılwaıı \ rıncna~m 

ınuhttk c nıe-i dun hitam hulmıı~

tıır .\laznuPt·n avukatı llı<an 

llukbi hey h"irkurun aile ara

sındaki vaziyetinden lıahsctmi~ 

ve ;11 enin kayırı valide de dahil 

olmak üzere diQer lıazı kadıııla

rıyle µ;ayri me~nı ınuna-clıctlerde 

lıulııııdu~unun muhakeme esna

>ında tespit edilmi~ ıılduıtunu 
Ye cerh filinin kııtil ka.<ti) le yapıl· 
n1adı~ıııı :-.öylen1i~tir. 

,\lalıkemc lıir ,;ıat kttdar miı

zakcrc>den >ıınrn eslıalıı muheffl. 

ftyi nazarı dikkate alarak ,\rme· 

nakı f;; 'eneı t mahkum etmiş

ken ccz:1>1111 h sem· 8 ayn indir

mi~ Ye kararını tefhim etmiııir 

liihlorya il, nıuı aşkı 

\~ırl"t:J.a mahkemesi \'iktorya 

11. ı ,J,irt nrirden vuran \C 

\'iktorva 11. ın :ınne,ini \ e lıü
yiık annesini • i.Jüren Xazirin 
mulı11kenıe,ine dün ha~lamı~tır. 

S<ıfıir Burhanla. diıı:cr biri ' . 
~llhit olarak di•ılenmi,tir. \"akııvı . . 
~ören \ iktoryıı 11. ın lıe~ ya~ın

daki km .\r~alııs da dinlenmiş, 

J.;[i<;ıık kıt., ı\azifin, l:ı[ıyuk anne

siyll', nıne>ini birer kuriundıı 

öldlırdu!l;Liniı. annesine de dört 

kuıwn sıktı!l;ını .•iivlemi~tir. 
'azif, Viktorva. 11.ın annesı

nin kendisi· hakkında çok fena 

sözkr s~rfcttlp;ini, bu .sozleri ken

disine kar~ı kullanan kim olursa 

olsuı> vııraceğı"ı ifatk etmı~ 'ik· 
tor) a 11.a olıcı aşlrnıd:ııı bahset· 
miit r. 

aı..~n davu.:ı olmadıi(rıı ve 

u!fin kurtulrl'Jsır•ı car Ye ıı;ö· 
~ulden istedi.~ini süyliyen \"iktor 

ya H. demi~ıir kı: 

" azifi hA!a .-eviyorum. 

\r.~~;n beni lıer tiirlii fenııhğa 

,c, ,;etmek i t< dl, hen 'azi•Je 

) ı~amak isti}Orınn, çoc• ~~ anrem 

dd ctmı~tl. hiç lıir kabahati 

yoktur. %aten HrJinin a ıl annem 

oı na<lıjl;ıııı da wyluyorlar~ 

a/.i . hı m•,d.let Tı"ıbı adli-

tuğun masrafına babası da iştirak 

etmeli değil mi efendim? 

Söz sırası öteki tarafın vekiline 

gelmişti: 

- Efendim, dedi, çocuk sulbi sa
hih evladımızdır. İaşe ve tahsilinden 
yüksiindüğümiiz de yoktur. Hanım, 
çocuğu bize versinler, başka hiç bir 
şeyine karış,masın1ar. Okuturuz da, 
yazdırırız da, yediririz de, içiririz 
de ... Kadın. burada bir dişi arsl5n 
gibi kükredi: 

- Hayır efendim, rızam yoktur. 
Çocuğumu sefalet içinJe bırakamam. 
Baba olup ta şirııdiye kadar ne yap
mış sorun bakalım? 

- Daha ne r:11J.1lıru efendim, se4 

nelert:e yatı riıel<teplerindc okuttuk. 
sonra cebinin h.trrçJığı. falanı filcinı .. 

- Yatı mektepllri dediniz, hangi 
yatı mektepleri bu? 

- Şehir yatı mektebi ... 
- Hanım, siz söyleyin bakalım. 

L\kııd:ırd:ı \ .thi kutiiplwnc. 

sini tahrip cdc•ı hi· ad.m lı.ık 
kında delAil nol;san olduı:tnıında•ı 
ale}hine a\ıl<ın d;ırnda:· \ a?. ~c 
çilmc,i hnl;kınılakı ı:ızkerc oJ..un

du. Hunun üzerine mu:ıab:a 
açıldı. 'e bt, kutüphanenin , . .,1;: 

kıymettar oldııp;undım tamiri i in 

makamın n~/.:ırı dikkati cdlıc
dilnıe<ine k:ır:ır ı·crildi. 

60 otomobilin tah.\llerl 
.çökiildli 

1 ıtıınıulıiller peyderpey lıle

me.~c h:ılanı:ıkta<hrlar. 
\lamafih lııı iı!cycn otonı•ı· 

lıillcrin kontr. ıluııa dtin de de' ,un 
cdilmi~tir. 

Dcın tabikriııi elan de,!!;lıtir 
mcdigl l(iıriılen ·ıltmı: otomobil 

d:ıha :<cferden menedilmiş ve 

taksileri siikulnıuitiir. 

çocuğun yanınızda kalmasına dair 
mahkemece verilmis bir karar var 
mı? .. ! 

Dil!;er tar;ıftan iııfiirler d~ 

Dahıliyc vekıl!etine mlirn~a:H ct

mi~lerdir. ::;ol'ıirkr bu taksi Lİ<:

reıleriııin vazedildiği zaman hen· 

zin fi:ıılarınııı dahJ ucuz oldn

j!;ıınu iine ,unıyorlar. 

- Var efendim. Eyyip mahkeme
sinin kararı var. 

Şimdi mahkeme lıu kararı ve di
ğer evrakı tetkik ederek gelecek cet 
sedc kararını verecek. 

Analık değil mi? Kadıncagız dı
şarı çıkarken, yanındakilere: 

- Nafakas~ da onun olsun, parası 
da diyordu. Tek çocugumu benden 
almasınlar da ... ............. 

Maarifte 
Ye11i {'ıkan nıuallimler 

l5tanbulun Kız mualllm mek
tebinden bu ı.ene 100 talebe 
mezun olacaktır. 

Terbigtıl bedeniye kursları 
Çapadaki terbiye! bedeniye 

kursunun tahsil mUddetl bu ay 
nihayetinde hitam bulacaktır. 
t<nrstan 30 hanım ve ~O erkek 
terbiye! bedeniye mualllml me
zun olacaktır. t<urs müdavim
leri 1 temmuzda pendlkte bir 
ay müddetle kamp lı.uracaktardır 

Polis kadrosu 
lst•nhul pıılı; ınüdürlü~ü k•dro

sun<la <la ehemmiyetli tebcddülAt 
y>pılacı~ı haber alınmtşıır. · 

Şerif Bey gitti 
Poli< müdürü ~eril hey dün 

mezuncn Ankarnya gitmi~tir. 

- E. -
raporunda kcndısınln aklında 

noksan ık oımadı~ı teslılt cdl . 
mi~tlr 

~ ..... __ 
Vilayette 

Maaş başlıyor 

Maliye kadrosu geldi 
Defterdarlık memur-

laı·ı bugün maaş 
alacaklar 

\lıılıve nıtmurlarıııırı mauş 

tediye tmri !(clnıi~ti. Dlln }eni 
kadrıı-u da !{tlmi~tir. Yeni >ene 
kadr<tsunda lldterdıırlık memur 
!arından uç kişi açıkta kıılmı~tır. 
Ba~J..a lıir deıı;i,ikl!k yol-;uır. 

l>dtcrd:ırlık memurlarına hu 

v;ün haziran maa~ları \'erllecektir. 

\'ilı\yct Dahiliye kadrosu ı:el
mljtir 

Dayak mes'eleal 

ı·:miniinil mcrkaindcki dayak 

mcs eksine ııit ev rıık dün Poli' 
müduriyetindrn Ul~yete .~dmi~tlr 

Yl!Aytt evrakı umuru hukuki}c 

müdllrhii!;ıınc l(ôndermi~tir. Bun
dan sonra Vilılytt it!ııre hey'et! 

me;uııer hakkında karnr vere 

cektir 
Devrolunan mUdUrlyetler 

1 lııp<aneler umumi mıidilrlyeti 

.\dliye, Tabiiyet mudüriyeti de 

haridycden dahiliyeye devrolun· 
muıcur. 

Kemerburgaz mektebi 
Kcmerhurgaza giden \ ı1Avet 

hususi muhasebe miJdüril Cemal 

bey, orada yııpılmaktıı olan mek

tep hlnıısını ıı;örmüştılr. 

lstanbul borsasının bugdav flltı temevvUclerl, son senelerde 
clhaıı bugday iiatlerile muvazi cldiyor. Müddeti bitmek Uzere 
olan gtınırük tarlielcrlmlz bu milvazlllk Uzerlne te"slr etml~tlr. 
yeni tarlfelerinılzln gUmrUlı mıktartarı mevcut mUvazillgl bozacak 
mahiyette degil, belki daha sıkt~tıracak mahiyettedir. 

Şu halde. ağustostan sonra turk borsalarına münhasıran Turk 
bugdaJ ı arz olunacagmdan, bu tarihtoa sonra Türk bu.-day flatı, 
cihan buğday ilAtının tahavUIUne tabi kalacaktır. 

Agu~tosa kadar ise, mecburi olarırlı: yapacağımız ecnebi but;· 
day ithalAtını, kambiyo te'slrl sabit kalmalı. şartile, tenakus eden 
fiatlerle te'dlye edecc~iz. Dr. Nizametti11 

* * • 
(;Üı~Üı 1K'flSADf HABERLERİ 

Borsada vazi vet : İngiliz lirası ne halde? 
Dun llwsada lngıliz lfra-ı ( 10'2~ 

kuruş ( ,\Uj Par•d•n ·~•lmış ve 001<1, 
kuru: ı .lO, pıt.rJJ~ kMpanmı~tır. 

l\oı :ootl k:onıi.-erliği tırafındın hll
zırlanan rapora l!,"lıre, l~tcrlinin tentr.· 
zülü. •lıcınııı az ulma>ın& mukabil 
hızı bankaların \ e hillıa<,a ihracat 
tacirlerinin külllyctli nııkdardı k:ım 
biyo arzetmesinden ileri gelmi~ıir. 

lzmirden ytni mıh~ul Uzcrinte va 
deli .-.atışı h~şlamık üzr~ olma~ı da 
Bor.,ıdı tesirini 140stermı~cir. 

1 >ün R<ırııdı Ztrut, o,manlı. 
~:mlAk ve \merik•n ek;pıe< banka· 
!arı en fazlı kambiyo çıkarmışlardır. 

Ui~er ııraftın, iıhaltt tacirleri de, 
hukı"ıınetin tcdalıırile kambiııınun e
hen1mi\ etli ~urı.ttc;1; dü~cc.:eğini nazın 
iubar. aldıkları için kambiy" nıüba 
yaıtsıntla ihti\ at1ı hareket eımt:~tedir .. 

illin altım 87~ den. Llnifıe 
l'JQ.5 r.en mı.ıanıele Kıirmü~tür. 

l:lorsı ruedisi. 15 Ha~irındın iti· 
haren yüzde 100 ve )iizde fır) tedt
yc nltınmuı \nadol demır rnlu his;c 
senctltriniıı -tn numaralı kuponu mcr 
but uldu~" halde muamele ı apılmı

sına kar;u \-eri?ıni~tir 
.._ t<ömQr flatları Yaz J(el· 

mcsine raP;men kilmür fian toptan 7 
kuru~ıur . Konıı rcüler, sahillerden 

dahile do~ru 4lh kılonıetrl! me-.a. '"\'..: 
kıtdJr mevcut orrnınlardı. ka:t~h:._t 
nıeneı.lilrnt)l d~)lavıııoilc nsklivat 
ına~rıhnın ırttı~ı ve rnı.iraredıtın 
11.aldı~ııu ,.e \ğu!ttOstt1n nihar~n 
f!atlınn ucuzlaman muhtemel oldu-
ğunu 3ovlemekttdir. 

.._ Yerli mal sergisi - ('fl 
Fııkı-ınd., ;ıı·ılıc:ık olan yerli mallar 
s1:•·j(l::ıinc .. \nıd~llu~laki san.at te~tk 
kilileri de lştirA~ clmektedirler. 
Bur;a ipekçlleri v•l hınımlır e irxe· 
me dorncp;i de >crgiye iıtlrAk ede
ceklerini hildirmı;lerdir. 

._Yeni yeni iktisadi lefebblls· 
!er \"cm !i'imrük tarllc>lnirı uc
bikından >Onrı htı<ule gelecek v•T.İ· 

yetıen i;ıiiıde için yeni bazı teıcb
bii<lcr varılır 

Hu mevında bir tıkım ecnebı <er· 
mi\ edar gruplw. tarifeden resmi 
artınlan mımulAtl•r bir kısmını bu· 
radl im•l ctmelc ilzere ~irket ıeıkll 
etmek ve teşvikı sanayi kınunurıdan 
l;tıfıde etmek tı·ln hükumete müra 
caat eımlşlerdlr. Bir l(rımıfon fıhrl· 

ka.>ı plak lmıli iı;in Yeıilkövde fah 
rikı ıçmık ilnn·dir. hplrto .fıbnk•ıı 
rı;..oJ.;i için de mliracıac vardLc. 

* * * 
Kambio Borsası .')/61929 

ISTIKKAZLAR 
hllirııı dıhlll 1 TAHViLAT 

Oayuaıı nıuvahbhh: I~ 

h:ramlytll demir yolu 1 
SENTil.U 

50 
:!5 

lı hınkuı il 55 
Aaadoha dımlr yol• l.'\ ~S 

Aııdola} ı. T. 
DT l.T. 

· · ı. ·r. 
TDnıl ıtrkıd 

ltlıtllrlt f)rted 
11.ılltım Şirketi. 

J. Trınvıy. Ş. 11 oo 
t U. S. Şirketi U,IJO 
!. Sa Şlrkttt 40 \O 

H. Plfl llaaıı flrted 

Çl!:ltLll:R 
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1 Ttleloı Ş. Jil 75 lıiltsıl 1 ~\:it~ 
ş. M. Ecu Ş. + 75 Praı 15 06,7'1 
~. Hayriye 'l<l 00 Vy•DI 3 ~9.115 
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I ANADOLU ii 
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~ SiGORTA ŞiRKETi §~ = :; 
:· Türkiye I~ Bankası tarafından teşkil edllml tir. S• 
Si Yancın • Hayat • Nakliye • !(aza - Otomobil mea'ullyı- ;§ .... --5 tımallye Slcortalarını kabııl eder. =i 
§; Adres: 4 ııneu Vakıf ban lstanbul 

itan :5 Telefon: latanbut :ısı - Telgraf: imtiyaz ft 

•un •• 1:,11tının:nn:~ı:n:.ın:::• ~ıııı uıı::ıııuıııuı111111uu:ııı ZAYİ: Seyrısofain idarcsı vezne
sinden almış olduğum 10 t.ralık de
pozito makpua ıu zayi ettim. Hük
mü olmaılığı ilan olunur. Sevahili 
mütecavire memurlarından Scl&h.at-

Vilayet oaimi encümeninden: 

de m ,ı, ıha le ili tına lın'.llıştı 

.\a1.if, mahkemeye )RŞmın k!l

çük olduP;unu, I ~ ini dold•.ırma 

dığını <iyleıri~tir Askerlik şube 
sinde .1'?4 liı görünme,ine rag

'llen 'nzif muh~cır olduP;undan 

burada rlifıı< kn\'<U yoktur. l\.Jah 

keme azifin yu1ının tayini için 

muaveneslne \e muhahemede 

bir nufus meınuru bulundurul· 

ma>m& karar ,·~rmiş ve muha· 

kcmeyi "bajka bir Pime bırak 

ITiljUf. 1 tin. 

Çıır~anbada koga<:ı dede m~Jrese.!ndc me,cut ankaz <ıtılmak 

tir.ere 19 hazlrM> <Jl!<ı çıır~anba gunii aat on bire kadar ruu/.ayl.l

dcye konulmuştur taliplerin encumene müracaatlıırL 
k 



MiLLiYET 

* ikaye * Ha1~arpa~a~a ~emir yollar nıu~a1aal koınisyonnn~an: MİLLİYETfN~ EGLENCELERt 
~ j de kongreler aktederek müdavelei 

,~ efkarda bulunuyorlar; kendi memlo "'JI.' ketleri hakkında maHlmat verirken, 
başkalannmkınden de müstefit olu-

ASRIN t:r.ıoıst ·ııdLLIYIT. m yorlar. 
6 Haziran !<ali İşte Ajanslar kongraaı güzel Is-

BUGÜNKC HAVA tanbulumuzun en şirin köıesinde ak 
Rasathanoden ıldıp;ımız mal(ımaıa tedilirken, Ha,iran ortasında beyne! 

oazar:ın dün haıareı azami 29 a<g•rl milel kadınlar e<miyeti de, Berlinde 
18 derece idi. Bugün rilzglr lodos- müesseselerinin yirmi beşinci yıl dö 
tan ecek bava bulutlu olacaktır. nümünü t•s'it eden kongraya bütün 

[J:LEK 
ONUTTULAR 

Taksi grevi bittikten sonra 
bir şoförle görüştüm. Müşteri 
azlığindan şikayet etti: 

- Eskisi kadar da binmiyor
lar! 

- Neden aceba? 
- Ben sana söyleyeyim: E-

dünya kadın cemiyetleriPin murah-
haslarını davet <diyorlar. Tabii 
Türk kadın Birliğinden de bu da
vet< icabet etmesi rcca edilmiştir. 

Aldığımız malümata nazaran, kırk 
bef milletin kadın murahhasları bu 
fevkalade içtimada hazır bulunacak
tır. Bu saymakla bitm<k bilmeyen 
rakam, karşısında ciddi bir suretle 
düşünmek icap eder. Ötedenberi i
simlerini işitmeğ< alışık olduğumuz 
İngiliz, Alman, Amerikalı kadınlar
dan mada, Çinli, Hintli, Filipinli, 
Haitili. • . gibi kendilerile pek ülfet 
<tmediğimiz kadınlara varıncaya ka

dar, bu kongrede varlıklarını isbat 
edeceklerdir. Bu vaziyet karşısında 
kadın Birliğinin yapacağı t<k bir 
şey vardır: oda hariciye vekaletinin 

bu sahalarda temeyyüz edecektir. 
O zaman her kesten fazla memleke
tinin kadınlarile iftihar etmek hakkı 
kendilerinin o'lacaktır. 

EFZAYİŞ SUAT 

Meklepliler ınDıabnkası 
Mahsul bollulJu 
Mektepliler musabakasında 

beflncilljtl DarUşşefeka llaeel 
talebesinden F. Fethi Bey ka
zanmıştır. Bu yazı ~udur. 

Gazetelerde memleketimizin 
mUbtellf mıntalı:alarından gelen 
bavadlılerl sevinçle takibedlyo
ruz ki bu sene mahsullerimiz 
bol ve iyi... işte bu bUyUk ihti
yacı cfdermek ve bUdcemlzde 
hasıl olan açıklığı kapayabll
melı: için diğer ecnebi memle
ketlerden mal ve hububat alma
mak huıusunda bUyUk bir var
lık gösteren mahsulatımızın 

böyle bol ve iyi olması mUmkUn
mUdUr ki her Türk vatandaşı 

için mUhim ve haheşle takip 
edilen bir hadiAe olmasın. Te· 

menni cdllir lı:l mahsulat ve diğer 
mahallerimiz de her sene böyle 
bol ve iyi olsun. 

vela her kes henuz taksilerin tas 
hih edildiğine kail değil, şoförle 
bela çıkmasın diye biraz çekini
yor, lakin bunlar pekaz. Asri se 
hep ba ka: Yolcular otomobile 
binmeyi unuttular. Biz çalışma
dığnnız günler her kes tramva
ya alıştı, şimdi ucuz tatli geldi, 
bir türlü vazgeçemiyor, vaktile 
tramvaylar grevde iken otomo
blle binenlerin alışkanlığı bize 
çok müşteri kazandırmıştı, şim
di, eski müşterileri elde etmek 
için ikinci bir tramvay grevi lii
zım, ona da pek ir,1kan göremi
yorum! 

gösterdiği lutuf sayesındc, Berlindc •m=-••mm••••••lllll 
işgal edeceği yeri boş birakmamak 
kongreye bir murahhas yollamak. 
Fakat bu yalnız mahcubiyet mes'e
lcsi değildir. Ayni zamanda pek şe
refli bir hizmet ifasıdır. Çünkü gen~ 
Cumhuriyetin Turk kadın, gögsünü 
gere gere. şu bir kaç sene zarfında 
memleketinin mucize denilecek ka~ 
dar seri tarakkisind~n. mesai haya
tından bahıedcbilir; dünyanın en 

İşte üç gün süren grevin ne
ticesi. Bir daha, aşk ile tekrar e
delim. 

- Karı olmıyan şeyin zararı 
vardır! 

ÇIPLAK NEDİR? 
Sabah rüfekamızdan birisi, 

çoktan beri devam eden bir an
ketle meşguldur, bu anket soru
yor: 

- Çıplak nedir? ve bütün kal 
bur üstüne gelen mütefekkirler, 
bunu tarife çalışıyorlar. Düşü
nüyorwn, vakıa henüz çıplak 
nedir?• siialinin kestirme ceva
bını veren olmadı, lakin, günün 
birinde birisi bu iyiliği yapsa 
da •çıplak nedir?» anlatsa ace
ba ne olacak? Bu tuhaf şeyin 
mahiyetini a.1lamakta bu dere
ce ısrar eden kimdir? 

KALDIRIM YARALARI! 

Bazı bazı Uikırdısı edilirken 
içimi çekiyorum. Asfalt cadde. 
Ne mutlu! Lakin Istıınbulda de 
ğil bunu görmek mesela Beyoğ
lu gibi, Karaköy gibi Emi nönü 
gibi en işlek yerlerdeki granit 
kaldırımların yenilendiğini bile 
göremiyeceğiz. Avrupa şehirle
rinde büyük caddelerde en ufak 
bir bozukluk bulamazsınız, Bel
grad, Bükreş, hatta Sofyanın 
bile caddeleri Istanbulda yok
tur. Hiç kimse aksini iddaa ede 
mez ki Istanbul sokakları iyi 
haldedir. En geçit yerlerinde 
cabeca kaldırım yaralan sızar 
donır, bunlardan biri de bir 
haftaya yakın Bahçe kapı tram
vay caddesmdeki pınardır. Taş
lar oynamış, rayı su basmış ve 
bll işe memur olnnr da gaflet 
basmış. Ne arayan var, ne so
ran? 

FELEK 

Kadın gözilyle 

Berlinde kadınlar 
kongrası 

Asrımızda yalnız ihtisas kafi gel
miyor; ayni zamanda bu ihtisasın 

milli ve bir göruşlü şeklinden ziya
de, etraflı ve beyntlmilel §ekli ter
cih ediliyor. Bunun için her memle
ketin ayrı ayrı faaliyetini semsi! 
eden mürahhaslar kendilerine mu
vafık buldukları her hangi bir şehir-

fazla merakını mucip Oldn bir mem
leket hakkında istenılen malümatı 

verebilir. 

Bunlar tesadüfen soylcnilen şey

ler değildir, delillerile müsbettir. 
İşte bir san<si. Mısırlıların •L'Eg
yptienne> tamındaki nisan nüsha· 
11nda, mümtaz ve yüksek bir şahsı
yet olan Hoda Şaravi H. <f. bir ya
zısında aynen şu sö.t1eri söyliyor. 

•Garb için İngiltere ne ise, şarl. _in 
de ayni olan Türkiye erkek ve kadın 
arasındaki mesai iştirakinin lüzumu 

nu hissetmiştir. Ankara hükümeti, 
kadınların belediye intihabatındaki 

rey mcs'elesini ciddi bir surette tet
kik ediyor>. Bunun gibi. her gaze-

AD ER 
YAZI MAKİ~ALARJ 

ı Haziran hulQI etti 
1 !er muamele mecburi olarak 

yeni harflerle ~·aıılmalıdır. 

ADLER 
YAZI MAKİ ASI 

A \'Iupada 1898 >ene,inde ilk 
imal edilen bir )'IZı makina!!ıdır. 

~imdir• kadar butün dünrıda 
38().()00ADLER MAKINASI 

tede ve her lisanda neler var. satılmışıır. Anadolu,·a 2t>84 ma· 
Bu kongrede mevzuu bahsolacak itina gönderil mi• tır. 

mesai! yalnız kadınları değil, her 
memleketin hayatile pek yakından 1 A O LE R 
merbut olduğu için her kesi alaka-
dar edebilir. Çünkü bunlar kadınlık Maklnasının hususiyeti: 
mes'elesinin dar çerçivesindcn çık
mış sa, pek geniş olan medeniyet ve 
insaniyet mcı'clcsi eklini alm!~tır 
Mesela ahlakta müsavat yani erkek 
ve kız çocuklarım ayni temiz ve sağ 
lam ahllk kaidesi üzerine terbiy 
etmek; bir sınıf kandınları içimiz
den tefrik etmemek için, onları ah
laken ve fikren yük eltmek ayni za
manda iktisadi çarel<ri gözden uzak 
tutmamak; bu mce'clc hepimizi aıa. 
kadar etmez mi? Sonra çok çocuklu 
fa.kir aileler için hilklımetten yar
dım talep etmek i mt:sai hayatının ıe~ 
raitindc erkekle kadının mlisavatını 
temin etmek; vatanda'Ş hayatında 

keza; evlenmemiş tmelenin vaziye
tile ciddi surette meşgul olmak; 
zabitei ahlakiye ve ictimai bir vazi
fe ile mükelld olan kadın polisleri 
yetiştirmek ..• İş~ bunlar ve bun
lar gibi mevzular Berlin kongresi
nin proğramlnı teJkil ediyor. 

Gazetemizin batmuharriri Sjirt 

meb'usu Mahmut Beyin. Bayramın 
ilk günü •Türk Kadın!> serlevhasi
le ıntişar eden çok mühim mekale
sinden sonra, kadınlar kongresı hak
kında bu malumatı vermeği bir va
zife bildim. Bir gıin gelecek ki, Mah 
mut B. Ef. nin itiraz kabul etmeyen 
bir kanaatla itimat ettigi Türk ka
dını, yukarıda bahsi geçen bütün 

harflerin müv&?.i \"Uruşudur. 

Bu fabrikamızın ihtfruı olmak 
itlbarlle başkaları tarafından tak· 
lit cdil<mez. llu •ave<le fazla 

kopra çıkarmak mümkündür. 

ADLER MAKıNASI 
PEK DAYANIKLldır 
ADLEH MAKİNASI 

EN EYİ BİR MA
KiN AD IR 

Anadolu için • tal! Acentalar 
aramakıay.,_ 

Bir Alman mıitehasmı idaresi 
alımda l•tanbulda hergüna maki
na tamiri ıçin bir tamirhane kü· 

şat etti~lmİ7.i tebşir eyleriz. 

Adler makinalarının 
baş acentası 

RİŞAR VOLF 
Galıtada Yoyvoda hanı 7ı IO 

Galata posta kutusu 44~ 

R.ESIMLI AY 
Son l la ziran nuşhası çıkmıştır . 

A~ajtıda yazılı malzeme Pazarlıkla alınRcııA"tndan taliplcrın 1 O 
Haziran Pazartesi günu saat onda komlsyoncla lsbatı vticut etmeleri. 

300 Metre Çekme demir gaz boru u I 1/. pusluk 
JO Adet Ambuvıtlı vana 40 m1m 

170 " Rezll zımpara k!adı , 'o "O" 
300 " Do;ya için bezli zarf muhtelif eb'ıtıa 
7.50 " Torba şeklinde zarf küçük 

50 " Renkli ye, il kalem 
50 " Mavi kırmızı kalem 
50 " Y•11 makinesi lastiği 

l ., Altı köşe dik kovanlı anahtar 1 pus 
4 Boııdela zımbası 20 m m 

2.10 Kotu Sırı raptiye o 00-2-4 
90 Şl<e Istampa mürekkebi, mav~ kırmızı 

650 Kilo lsveç demiri (35,55.60 •• 120 mim) 
50 • .\det Pencere '" dolap sürmesi 
10 J\13 Dişbudak 2000-4-000XOO·l00"40\)·~00 mim 
10 Adet Mu.amma fırçası saplı 
20 " Piümo 
10 Metro Yün keçe (~ ve ıo m1 mı 
7 Adet J\la<lcni damıt• nmhtellf şekilde 

12 • l.utik • 
.ıoo Kilo (!\"\ \'ngonları için kö~ebent demiri 8,.(4-0X60 m m 

4 Adet Ona" ıakvh·eli ~ef!af minkale dcrecell 8 santim 
3 " Cam havan küçük; hüyiik 
3 'l'aksimaılı ölçü bardojtı 250-500 gram 
1 ,.. Sişc mantaıı sıkıştırıca~ 
7 .'.det F.cıacı ıspatulası 

~O kilo Amı n\'ak 
.'iO 'letro 
,'i() 

1 Adet 

1 o KllP 
27 .".det 

7 Takım 

2 Adet 
75 -

.)()il 

100 
8 
3 

50 
6 
4 
3 

24 
50 

2 
J 

200 
8 

kilo 

,\det 

• 
" 
• 
• 

• 
• 
• 

2 M~ 

liO 
1 

17 
1 
2 

.ıo 

ıoo 

12 
10 

ıoo 

2 

Kilo 
Adet 

.. 
r 

" 
Paket 
Ton 
i\ 1:2 
Kilo 

Adet 
ıoo Kilo 

Adet 
.. 2~0 

;300 De~te 

8 Meııo 

Adet 6 
ıo 

2150 
1 

12 

1 

22 

ıo 

2 

21 

Diıh<m 
Adcı 

" 
" 

Tran•mi>)'C.n ka}ışı J ı O m: m 
1 .incleom 4 m m arzı 2 metro 
Tdelon etajeri resim gibi 
(;emici eI feneri 

Tinnl (kavn ık Post&sı 
Adi meme karpit lambaları için 24 litrelik 
kttrn perde 
'u\·arl:ık ?.ıtnpar.ı t~~ı 3:'0 m m 
llikiş m'ıkin.;ı lj!ne<i (\o 2,;1.4 
Sıınlaıt •abunı 
D"scmcd lçfn çifı ve uç ı..Jli iplik 
Sofra orlQ ... u 
l lavlu kalın 
Peçete • 
Ahçı gcimleğl 
Tulum dbise 
DUl·ar saati zembereği muhtelif 
:'.!'{alı re dolaplı saat için pandül 
Duı aı '83li için delikli taş 
Maşalı saat için cam mine (kadran) 
Y •ılı kırma çelik metro l metrelik 
Buşuın füzibl 35 Amper 
Saatçi eyesi muhtelif 
C,'am kalas 4 'X'.O, 32 0.2 
ince ambalaj >icimi 
''azı makinası masası 
Bo · gaz tencke~i 

l 1 ~ Btygir kuvvetinde motör sintma 
C'anı balon (büvük., küçük) 

-! lap kalıbı 

Kri~tal yazı tak1m1 mükemmel takım 1 . 

• :.\çık cevizi Analin boya No 2:.! 
Çimento Ar,faıt marka veya o ayardı 
Ami\'O cam ı,ooxo.60)(20 
Elektrik için izole çatal çivi 
\; ernlk filaıing 1 H 2 kat 
l'or-cl"n ha' an :>:o 8.lli 
Ttıı ruhu 
Şapiro~ra! muşambası So 3 
Mühür mumu 
faerl cedit kAadı Mustaıil çizglli 
Dişi helewnl telli llstik boıu 
Sinema filmi için makara 
,,ladeni kllse muhtelif 
l\latbaa hurufatı 10 puntoluk 

makinesi için 

Re>lm masa<ı A. S. P maıka 1,20X0.80 
Kri~tal yazı takımı Bilyük, küçilk, ona 
Tampon buur kristal 
Yazıhane eHak koyacağı 

Cam süngerlik 
Mühilr mesnedi 6 deUkli 
Para çantası büyük 

• 

(Sepet) 

Bilcümle mamulatının nefasetiyle 
pek büyük bir şöhret kazanmış olan 

HACI BEKİR ZADE 
Ali Muhittin Müessesei Ticariyesi 

Bu kere le\ kalade meyvalı nuga ve cidden nefis çikolata 

imaline başlamı~tır. 

ISTANBULDA BAHÇE KAPISINDA 
MERKEZ SATIŞ MAGAZASİYLE 

Galatada Beyoğlunda ve Katlıköyunde ~ubelerlnde ve 

ANKARADA ADLİYE SARAYI KAR
ŞISINDAKİ MAGAZASINDA 

I 

6 

I 

Bugftnkü yeni 

Soldan sata: 

bilmecemiz 

1 - Kuvvetli nez!< (7) 
2 - Ap yuvası (2) Kını zehir 

ltyen bir hı,ıalık (.l) 
3 - Ticaret eden (.5) 
4 - isim (2) Kaygu (4) 

4 L' nvın (3) '.\levcuı (3) 

6 Su birikinti.•! !.l) 
7 'oıa (2) Elbise diken (5) 
8 - Derde bulunan çare (4) 
9 Kaybolmuş (4; 

BEL ER OTELİ 
Büyük Ada caddesinde Be le

diye d~ircsi karşısında So l (sa

bık Ağopyan) kö~kun denize 
na.zır, çamların latif kokulariyle 
meşhur' her tarafı havalı ve zi
yadar manzarası hoş en güzide 
bir mevkiinde her türlü esbabı 

istirahati camidir. güzel ha~alarda 

kahvaltılar ve alaturka ve ala
franga yemekler bahçede verilir. 
Sabah kahvcaltısı ö~leyin ve ak
şam ycmc~lcri dakil olmak üzre 
bir ki~ılik oda be~ liradır. Ayrıca 

çok kalmak isteyenlere rekabet 
katıul etmez derecede tenzilat 
yapılır. 

:\dayı .zıyarct cd~nlere ayrıca 
yemek Yerilir. Telefon 

B. Ada 2 

ZA Yt MAKPlJZ: Karaköyde 
femıenecilerde No. 16/163 kasap dük 
kanının depozito akçası olarak şeh

remanetine yatırdığım 5/2/928 tari
hinde 62 ve 10/5/928 tarihinde 73 li
ralık iki kıt'a makpuzu zayi eyledim. 
Y <nisini çıkartacağımdan zayilerin 
hükmü yoktur. 

Sabri 

Felemenk Bahrisefit 
bankası 

Mezkur Bankanın hissedar
lar hey'eti umumiyesi Amster
damda 4 Mayıs 1929 tarihinde 
in'ikat etti. 1928 senesi muame
latına mütaallik raporda zikre
dildiği veçhile dahili ihtiyat ak
çesi için mühim mebaliğ tefrik 
olunduktan sonra kar olarak ka
lan 860.631.05 Florin üzerinden 
yüzde altı (% 6) temettü tevzii 
ve geçen sene misillu 500.000. 
Florinin. ihtiyat akçesine tahsi
si suretile bunun 3,000,000 Flo
rine iblağı tahtı karara alınmış
tır. 

İstanbul Şubesine gelince, bu
nun şayanı memnuniyet bir su
rette icrayı faaliyet ettiğini ve 
muamelatının tedricen inkişaf 
eylemekte berdevam olduğunu 
Meclisi İdare müşahede etmiş
tir. 

Resimli Uyanış 
Resimli Uyanışın 27 inci sayısı 

zengin münderecat ile çıkmışnr. 

n altmda seritipyatışı onu malı mesi onu birdenbire-sersemlet- ri yava§Yavaş indi. Yere, yerdC-Ve silahını kendine çevirdi. 
• • veden adamın karşısında duru- mişti. yatan Emine ye kadar indi. Alışkın eli kalbini pek çabuk öy he 1 ·ı şu muvazenesini bozdu. Aşkını Varlıklarından çıkmış, irade Genç kadının göğsünden akan buldu. Kuru bir ses engin çam 

gasbeden, kalbinin ilk eşini ka- !erini kaybetmiş iki adam birbir kanı, toprak hırsla, tehaliikle ormanında dağıldı, boğuldu.Ve 
na boğan bu vahşi mahlilka kin !erinin kanını içmek artık ken- içiyordu. Düşerken bir eli altın- Suat Naci dalından kopmuş bir 

Bürhan Cahlt le, hakaretle baktı. Bu bakışlar- dileri için kararan dünyayı ate- da biikülmüş öteki Suat Naciye yaprak gibi Emine nin yanına 
kin dolu koça onlara düşünmek ı tıldı. Tosunun kin ve intikam da aşkın, behimi ihtirasa ram şe vermek ihtiraslanla bir müd- doğru uzanmış kanlı avcu onu düştü. 
için fırsat vermedi. Dişlerinin dolu kurşunu Suat Naciyi bul- olmamış, temiz ve masum bir det bakıştılar. kendine çağırır gibi açık kalmış ...•..•...•...... 
arasında keskin, hakaret dolu 1 madan Emine nin gögsünü del- aşkın ateşi ve kini vardı. Taban Tosun bir adrm geriledi. Bir tı. Biraz sonra yeşil yuvanın boş 
bir tükrük çıktı! di. Genç kadın bir anda yii&üs- casmın namlusu yavaş yavaş yerde yatan ve artık her ikisi i- Genç adam ömründe ilk defa odalarında gezen bir gölge E-

- Kahpe! dedi. Ve bir anda tü yere düştü. Kınnızı, nar çiçe kalktı. çin yok olan kansına, bir karşı- masum bir gönül aşkıyle sevdi- minenin kitap dolu raflarının ö-
beli11den çektiği tabancasını Su ği renginde bir kan yeşil otlar Tosun günlerden, haftalar- sında gözleri dönen hasmına ği kadının bu vaziyeti karşısın- nünde durdu Bu cilt cilt roman 
at Nacıye çevirdi. Ateşledi. arasında srzmağa başladı. dan beri için için ateşlenen,men baktı, feragat ve kahramanlık da irkildi. Gözleri parladı, yii- !ara, hikayelere, tarihlere baktı, 

Emine daha kocası elini sila- Tosun ürkmü tü. Suat Naci- fez bulamamış volkan gibi gür- dolu bir dudak btiküşle haykır- ztine hayat geldi, sert bir hare- baktı. Derin derin içini çekti.Mı 

Dllnkü bllmeceıntıirı 
halledllmlş şekli 

Yukardan aşa 
~~, 1 

1 Kanın l'C\ dan ,::ıp,ı ' 
2 'iyaı (4) <~ 
3 R . lıt•• . akkom ('.! 1 ""rcnıı> 

l;ü (3) Dahi (2) 
4 - Alman dahbı 1 ·) 
5 Futbola rnrıış (.l 

6 Gelir (4) ı;<rar ,J) 

7 - ileri gitmek ~ 
8 - Peeygamhcrkrdcn J>ııi ~-
9 -1 lüküm 5 llal,ıt cdal~ 

ADE1\1i 1KTil)A-F 
v~ bel gevşekliği~! 

~-n müc•>ir de'" ~"" ır. Mr 
&r. . 

Deposu htanbul Sirkccıdc J<l~ 
deriye otdi iıti _ alindc .\li Biı• 
zane.:'inir · 

·ı· - ıeı· ~Şra'a ı:ıOkurl.-.ı po .. r:ıı clr 
deri1ir. fz1nirdc cc7.a drpolarıru.1• ', 

l nu· gıı pazarındaki ecnncd~ 

MUZAYEDE iLE SA1~,, 
l l1tziranın -;' uı· i ( ·11111• tJ:i' 

•abah >aaı onda ı ı manlıc)M p 
b . l \' ,,1'<1 man ey l!<ıtttS\ onun( a ıırn ~· 

kağınde 66 numaralı ı,it41W ",,..ıır 
manıntn r numaralı daire iııde ıı: 
nan 'e Madam Sokolo' c~k•ı',ıı~ 
bilcümle eşyalar ınıiza,cdc sur< 

saalacakıır, bUft 

Vitrinli \'e bronı garnill 1 c kil''' 
drcwar otomatik m0>a ,·c Jtfl ısf" 
6 adet •andılyedcn nıJrckk<Pocl' 11' 
mükemmel .>sri akaju vcınck dfl1'. 
kım4 kınape 4 koltuk :! 5a~ ı'f' 
,.e 3 çift perdeden ını1re~kcP t<_ 
gıizel empir salon rakımı. lır<J11~ 
nill empir 8\nılı ha\li. o,ıl jtP: 
konsol, arabc* ç•~ rca<J>Lt JC" 
halde aynelı dolap f!lon.er od' ıt' 
masasından mürekkep ysrı.k l•"'~ 
kımı, aynalı dolaü, ~..-dn1plar;,,it .,, 
gece masası, yııakluivlc d< rtJl''oıil 
yola, burolar, viennu~ ı"' ,ıP 
borulotile 3 adet çini sob•· :,pıı 

·ı··· k k••· ı.r ayna, arabc>k tabure, ur Jı"" 

kolon, elektlrik anzelcr. k'rıkı? 
gız !urunu, buz!uk. banv0 ublel k•·· muıbak takımı. tahıklar, 

hiblolar Ye sair !'S\'alar 
Acem 'c \f1ado1u hsiılnrı. ,eı ,:ıı· 
"C. J. Quandt" markalı fl' 

zel Alman piyano«:. 
25 

,,.-' 
Pey silren'crden ıncı de 

nat alınır. ....,,,/ 

,\rnzaycdr ile ,,.ııı . ;11' 
riin" • .ı;ı 

J laziranın :' ndi c.:urna ö ı ııf11P 
saat 10 da Si-arr.1-ıııd• sP"~. 

•. , ııl' çeşmeşl kar~ı<ında \ı;oPY. 'de lı J 
l d -resın ı mnnının 1 numJr& ı s . ai!C:Yf , 

nan Vt.: gaytl mUtt'h.-r f,ır tf1\lj.I 

biletimle mu,.yyen c;val•' 
dc suretile satılaraknr. . 

11 
g•"'° 

Ya. 'a.1 vuvarlal. ,irtın 11l1.,... 
k oda ı·P' mükemmel a. rl \'eıne gıııel 

akaju kaplama. a<ri ga,·eı ol ~;::; 
oda tıkımı. yeni halde ,-e kO...,ı 
mtirekkeg pomic kan~P~h•P "'1:°.ıı 
takım~ 7 parçad•n nıurc t ııı.ı:;, ·r ·rone ,.,. 
mamulatı gaye< zarı ılı jafdl, 1,. 
asri salon takımı, ) af<h , esk1 .,;ı 
aynalı dolap ve k,,ınodın'. elt.t,'.~ 

ilrıerı. • giliz ve fransız grav . e l:-,.ıı 
<; " rı v kjD'",. lamba ,.e abajurlar. · c haYJI ~ ..ı# 

vazoları, demir kuı ola. 1 .ın .~~·~· 
d' or ~· J"' 

muhtelif perdeler. 1 ~ ın•"'' 
etajeri, cc\tZ lı~f~ . 1 ~e\'ti~e. ..t.~ 
m11nto \'t ~tur t~) 111 · ı. .,,.-- ,tı' 

1 'fbıl• .. 
En fon med• v• fıP ~ 

dımi kö Piano A«ın • ,2~ " 
halıları. Pey >ürenlcrJen 

mı alınır. ~~ '? 
___ --- - ded'· c ıV 

_ Geç kaldrtn· iM' ,ıı 
01ara -::.rıe 

tan aldığı beş nu kiitiil""~ 
basını bir hamlede ııtad•·. ,ıe 
.. .. f lattı Parç · .. ,, -"" 
ustune ır • ıı"' """'"-· 
Çakmağının yaktı, m bir el .ı~ 

d }{ara ııttl• 
rafları yala ı. 11 t Jı' 

dr Tavıı ."111ıı 
odayı kapla · eşil ,- ~ 
kaplama yandı ve y• rıt ıcUI. ~ 
dakika içinde ~i~ y~gkişrıed'~< 

uzaklarda ıki ıı ııır tef J11 
pek havladı, ıavu~ ti pıı' '~ 
Biraz ileride, 1<alp ~ıı 

11 
• 

'k · .. cudun h
3 

"' mış ı ı VU ıflıS 
!arı birbirine k rı9 ha atarken bütün tehlikeyi sez- nin .mukabeleye hazırlanan rö- leyen koca artık kana susamuş dı; ketle başını kaldırdı. Vuruş- nldandı: 

mişti. Hayalini dolduran, kalbi- velveri başaşağı oldu. İki erkek bir azgın buğa haline gelmişti. - Kahpe, kaldır silahını, vu- mak için kendisin! bekliyen koca - Onu benden ayıran bunlar mes'ut a vordt' 
ni dolduran ve yarınki hayatı- bu müthiş manzara önünde a- Fakat namusunu, kansını ça- ruşalrm! ya sakin ve yumu ak bir sesle oldu, dedi. Keşke ben de oku-ı 
nı hazırlayan sevgili doktoru-ı falladılar. Suat Naci bütün ira- lan adamın kalbine sıktığı kur- Genç doktor gayri ihtiyaribu cevap verdi: saydım. 
nun kendini müdafaa etmesini ?esini kayb~~?"işti. Ömründe ş':1nun o? ~ki yaşından beri be- emre itıı:at eti'. sililhmı kal~ırdı. - Değmez çavuş, dedi. Kur- I?udaklarını büktü, dizleri tit 
beklemcfler. ikisinin arasına a- ılk defa sevdıgı kadının ayakla· nım sedığı genç kadııu yere ser Fakat bırdenbıre durdu. Gözle- şununa kıyma ı redı. 

sıTTl 
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WOODSTOCK YAZI MAKİNELERİ 
Bir yazı makinesi almak ihtiyacında iseniz ucuz bir makine alıp daima tamir ihtiyacı karşısında 
kalmaktan ise yirmi otuz sene bila arıza hizmet edebilecek sağlam ve çelikten mamul bir makine 
almalısınız. 
WOODSTOCK yazı makineleri kAmilen çelikten mamuldur. Hem Türkçe hem ecnebi lisanlarını 
yazmak için beynelmilel klavyeli makinelerin fiatı 220 liradır. izahatlı Türkçe kataloğlarımızı 
talebediniz. 

Veklll umumb Tilrklge Otomobil Lastik ve TrakllJr Şirketi, Beyoğlu /stlk/111 caddesi 168 

FRAı"SA HÜKÜMETİNCE l\lUSADDAK 

"'1. MUAl?E2 

KOLİNOS dişleri. di~ etleri~i yi~ar ~e 
agzı temamen temızler. Dışlerın cu

rümesine sebebiyet veren mikropları ol
dürür ve böylece ağzın mükemrnlen teını 
zlenmesine hizmet eder ve saatlerce im
tidat eden bir tatlılık tesiri bırakır. 

Kuru bir fırça üzerine konulan bir par
ça maksada kifayet ett.iginden dolayı ik
tisadidir. 

KOLYNOS 
D_ENTAL C R EAM 

1'iirki}tı için depoziteri: MAURJCE FARAGGI 
lleyoklo. Venedllt Sokaıtı, lbrablm Pata apartıman. • 

L·T·PIVER 
PARIS 

1774<1• te"•le edllmlttlr • 

PODRA·ESANS 
KOLONYA SUYU -LOSYONt 

Pompeya 
Fi oramı 

Vivits 
Fetiş 

Revdor 
Şlpr 

Fujer 
Kinin 

1 stanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey aokak No. 56 • Tel. Beyoölu 3044 

<<\h ---- ---
~ LV.tJ\N Ecza ve Itr~yat Depo.ıandı her oev e.anı .,.e ltokalıı tdalet eşya· 

\it lannın zengın çeeftlerı mevcuttur. aco kuruşluk mubayaal& ınuka· 

k,t, lllElf SlııON to.ıet po•lruı M ECA NEN takdim ol onar. 
lıtanbu/, B•qçı ka.•u No. 37. (Sab.Jı !ii.tçvon EcvanHI) 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAJYARE PiJAN~~~Il 
5 inci keşide 1 l Hazirandadır . 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

.\rrıca : 25,000 t5.<XX> 12.(XX) to.cxx> ııralık 
(l krıııntyeler ve 10.(XX) liralık bir mükafat. 

ll keşldede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

birinciliği kazanan ve Seyrisefain, Gurabayi Müslimin 
HUAll Ahmer mektebi .ve sair mücssesatı sıhhiye 

tercihan istimal edilen 

FLiDA 
nın şişesi yalnız 

Hastahanesi, 
tarafından 

yalnız 75 gayet nıüke. ı.ı, ı ve ktısadi ponıpası y~lnız 75 kuruştur. 
Tahtakurusu. sinek, sivrisinek, pire, bit, karınca, arı, güve, kırkayak, örnnıcek, hayvanat ve nclııııat lizerindeki lıtitüıı l•a,aran ve böcekleri kat'iyen imha eder. insanlar&, çocuklara, 
hayvanata, nebwta zararı dokunmaz. Tesiri kat'! ve emsaline nazaran daha müe~sir ve flatı vnıı yarıya daha ucuzdur. Leke ıapmaz kol usu IAtif ve sıhhldir. HASAN ecza deposunda. 

~ -~.! !.~.~.: !.~.~ ~~ ~ 
ha~ında . Beyo?lu 2362 Şube 
acentesı: Mıhmudive Hanı altıtda 

lsranbul 2740 · 

1 rahzun ikiiıci r.rtası 
KARADF:NIZ vapuru b Haziran 
perşembe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Samsun Ünye 
Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Rizeyc gidecek ve Of Trab
zon, Polathane Gireson Ordu, 
Fatsa Samsun, Sinop lneboluya 
uğrayarak gelecektır. 

izmir sür at uost ası 
( GÜLCEMAL ) vapuru 7 

Haziran Cuma 1.J.,30 da Galata 
rıhtımıudan hareketle Cumar
tesi sabahı lzmlre gidecek ve 
Pazar 1.J.,30 da lzmlrden hare

ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 
Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur. 

Anlaıya pos1a31 
(.\nafarta) rnpuru 9 Haziran 

Pazar 10 da Galata rıhtımından 
hareketle lzmir Küllük Bodrum 
Radns Fethiye l'inike Antalyay 
~decek ve dönüşte mezkör 
iskelelerle birlikte Dalyan, l\lar
ınaris Sakız Çanakkale Celi -
bol uya uğrayarak gdccektır. 

, udanya paslası 
(\larmara) vapuru Salı, Cuma 
(Kocaeli) vapuru Pazar, Çar -
şanba 9 da ldare rıhtımından 

hareketle Mudanya ve Gemliğe 
gidip gelecektir. 

8, 9 Haziran 929 Kadınlara 

lO " ,, fakeklerc: 
Türkiye seyrisefain idaresi 

mütekaidin, itam v'.! ernmilin 
~ayis 1929 maaşları bAIAda 
muharrer gtinlcrda verilecektir. 

1 
Karabiga hattına lstanhuldan 

Pazartesi akşamlan kalkan pos
talar 9 1 laf(irandan iribaren 
Pazar günleri kalkacHktır. 

Bartın lüks ve süratpostası 

Elektrikle mücehhez muntazam 

kamaraları ve güverte yolcularına 

mahsus müıerrah Tu·· rkı· 
mahalleri haiz ye 

vapuru Perşmbe 
6 1 laziran 

saat 18 de Sirkeciden hareketle 

( Ereğli , Zonguldak , Bartın , 

Kuruca Şile , Cide ) iskelelerine 

azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Eminönil 

vaporu 
Her Perşmbe 
;.:ilııfı 17de lstan
buldan hareketle 

mutat iskelelere uğradıktan 

sonra Cuma glinü Edremit ve 
Ayvalığn mııvasalet ve Pazar 
günii Ayvalıktan hareketle Pa
zartesi lstanlıula avdet ede
cektir. 
MahalH müracaat; Yemiş Tavil zade 
biraderled Telefon : lstanbul 2210 

SA!JIK ZADE IliRAUEH
LEH VAPUl\LAHl 
l' AHA VEt -IZ 

MUl\TAZAl\l VE LÜS){ 
POST AST 

Fır uzan 
vapuru 

6 Haziran pazar 
günü ak~amı Sirkeci rıhtı
mından hareketle ( Zongnl -
dak. İnebolu, Sinop,Samsurı, 
Urdıı, Kireson, Trabzon, 

Surmene ve Hize iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

TafsilM için Sirkecide Mes
adet hanı altında aceııtalı
ğına muracaat . Telefon' 
ı~ıanmbııl 2134 

•YELKENCİ 1 
VAPURLAR[ 

lznıir silr'al poslası 
Lüks ve İ tp seri sme aşa vapuru 

6 Pazar günu saat 
Haziran tam 15 te 

Galata ~~:~~~lzmire 
hareket edecektir . 

Tafsl!At için Sirkecide yelken 
el hanında kAln acentasına mü
racaat Tel. lstanbul 15 15 
ve Galatada :\Ierkez rıhtım 

hanında Cellpidl ve Stafllopatl 
acantıilığına müracaat telefon ,.. 

kadar ıenıdlt edllecc 

~Darüttalimi musiki 

K 

tebi mübayaat ~oıniSJODUn~a: 
Mektep binasının mevcut aksamında tadilat ll'rasile muhterik 

aksamının yeniden inşası 27 Mayıs 929 tarihinden itibaren (8 
J lazlran 929 tarihine kadar munakssaya vazedilmiştir. Teminatı 
mıırnkkata ( 5700 ) liradır. l\1iinakasaya dahil olmak ıırzu,unda 
bulunan ln~aat müte~hhltlerinin bu bapta mah)mat ahzeylcmek ve 
münaka<aya ait program, mukavelenaml', ~artname ve resimleri almak 
üzere ·üksek mühendis mektebine müracaat eylemeleri llı\n olunur. 

Dain1a beynelınilel bir mahiyeti haiz olan 

vişi (VICHY) 
Kaplıcaları 

zarlf \'e kibar mahiUlle mensup zevatın mahalli tclAklsidlr. 

· · Cihanşumul bir şöhreti haiz 

.\lcnbalarından maada: 

GRAND - GRİLLE 
HOPITAL 
CELESTİNS 
CH0~1EL 

LUGAS 
PARC 
l\IESDAMES 

• 

Güvercin avı - Büyük ha;tı1 11-18 haziran 
POLO AT .\!CSABAK.\S! 

beynelmilel müs..ıbakalar 20 haziran ita 3 temmuz 
Şöval darm 'amplyonluğu 

Dişi at yarı~lan: Haziran temmuz ağustos aylarında 
1,200,00U franklık ikraıni)'eltr. 

vı,ı (vıchy) büytik ikramiyesi 
Otomobil yarışlan ( 17-18 ağustos) gibi spor eğlenceleri, 

hastalara ve nekahatt; bulunanlara sert ve yorucu kış için 
yeni kuvvetler bahşeylcr. 

Tatlllerlnlzde 
Vlf IJI Ziya ret ediniz 

~futbak ve sofra için ı 

Margarin yağı 
MARGAR1Nıereyağı yerini 

tutan sıhhi ve 

besleyici MARG \RİN 
bir gıdad:r. " 1 

sıhhıye 'eklleılyle Şehremanetince 

tahlil olLn ırak nefaseti anlaşılmış 

ve imaline mü;ıaade eJilmişılr. 

MARGARİNso[ra :'' mutbak 
ı ağı sııı mag~u~ 

yağlardan kurtanr. Bir tecrübe 
kt!idir. Her yerde ARSLA.N 
markasını dikkat ediniz. 

TiRi llRGARll 

b§ları llmltet ,ırkeU 
lstanbul, Tak<im Ayazpa~a 

Telefon: Beyoğlu 22'..!.l -

Ferah sinenıada 
Bu ak•am h-ımik Ce\ det bey 

ve Anasıas bale heyeti tarafından 

sinem•da 1 L <r ıışk lçın 

Şehremaneti il.fınatı I 
Kadıkoy şubd idariyeslnder: 

bilmüıayede kiraya verileceği evvelce 
ilıin edilmiş olıın Kadıkov 1 lalf de
runundaki dükkB.nlardan . kahvehane 
ile dl~er dükklnlann veriltn bt:deli 
icar haddi itidalde görülmcdil';inden 
ihalelri 1 O haziran 929 pazartesı 
günü saat 1 5 e talik edilm~tir. Ta
liplerin yevmi me,kOrda daire encü
menine müracaatlan. 

* * * Şehremanetindeıı; Beyazıt yangın 

yerinde lky mahallesinin Tavşan 
taşı caddesinde 90 numaralı adada 
64,55 metro murabbaı sahasındaki 
7 harita numralı emanet malı arsanın 

metro murabbaına 4 lira kıymet 
takdir olunarak satılmak için açık 
müzayedeye konmuştur. 26 llaziran 
929 tarihinde ihalesi olacaktı. Talip
lerin şartnameyi görmek üzre hergün 
müzayedeye girmek için mezkOr 
tarihte levazım müdürlüğüne gel· 
melcri. 

* * * 
Kiralık gazino 

Bebekte Türkuvaz namile ta 
nınmış Gazino pazarlıkla kira
ya verilecektir. Tutmak isteyen 
lerin 8 Haziran Cumartesi gü
nü saat on beşe kadar levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. 

* * * 
Şehremanetinden: Beyoğlu, 

Hasekinisa, Cerrahpaşa, emra
zızühreviye hastaneleri için lü
zum olan Ekmek ve zebzevat 
kapalı zarfla münakasaya konul 

1 

muştur. Taliplerin her gün leva 
zım müdürlüğüne müracaat e-

1 derek şartname almalan ve tek
lif mektuplanmı• da 26/6/9.29 
Çarşanba günü saat 15 kadar 
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BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Ankarada toplanan All iktisat meclisi mllhlm 
kararlar lttlhaa etmlftlr 

.Millet mektepleri imtihanları her yerde netlcelenmektedlr. 
1 

Rllıumatta kaçakcılık yapan iki klfl yakalanmıştır • 
J(açakcılardan: Natman ve Istlratl 

Yeni otomobllinlzln 

tekerleklerinde kullandı· 
ğımz 13.stikler her hangi 
marka olursa olsun 

ihtiyat olarak yalnız 

FOBT 
DUNLOP 

Lastiğini bulundurup 
kullanarak tecrübe 
ve muka.-neticesini 

yese ediniz. 

Fabrikasının umumi deposu: 

lstanbulda Yeni Postane arkasındıa 
BAKER Hanındadır. 

Poata kutu.,u: lstanbul 468 

T AKSITLE~ 
6 ay vad 

ve 

peşin para fiatile 

Ayaıın Tellt karyesinde imtihan 

1 Kftnunusani 1929 Tarihindeki Bilftnçosu 

Mevcudat ve matldbal DOgunal _.,. 
5,000,ooo _.,. 

.... vo ""'"""""!" 1,178,868 89 r Sermaye FL 
mevcudat 1 ihtiyat akçesi • 8,000,~ 97 
Hazine tahvilAn ve eı- Kabul edilen 1enedat 4 768,19 

r,194,429 48 • • ,9 
hamı umumiye ' Muhabirimiz olan bankalar tarafından tabut ( 2,405,1 ~4 • 
CUzdandakl senedat 4,567,899 44 edilen senedat • o ~s • 
...... vo """'""' ""· ı Keyflyed keşideleri bildlrllen ıenedat 869,20 49 

896,148 08 • 
dindeki nostro hesabı • Daylnler 19,814,899 / • 38~~~: O·~ Banka ve bankerler nez-
dindeki loro hesabı • 1,822,195 68 

Fi. 4,81 1,846 88 
• 2.a6 ı.504 92 

Fi. 1 11.659,086 5 2 
• 588.056 8tl 
• 12.286,145 74 

• 'i',178,851 80 

Hilsel temettü 
Yeni hesaba nakil • 

• 

,, 

Sendikalara lfdrak 
Medyunlar 
Pollçalardan{Bankalar 
medyunlar Efrat 
Demirbaş eşya 1 ~~ 

-,"--a-5.-70-1-,5-9..:.1 _9_2 ~ 

FELEMENK BAHR1SEF1T BANKASININ 
31 Kftnunuevvel 1928 tarihindeki kar ve 

Zimmet 
zarar hesabı 
Matlup . c5 

s.ooo ı ı Msarifl FL688,176 25 
umumiye 

1927 senesinden devren 
Faiz 

Fi. 
,, 

Temetta berveçhlatl taksim edilecektir Kambiyo ve kumUsyon 
" 

945,I~~ 11 
540.6 1 

ihtiyat akçesi FL 500,000 -
Hissel temetti.lve ikramiye • 351,874 -
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IÖksürük şurubuıı 
Ölı:BUrUk ve nefes darlığı 

için pek tesirli 
_ ... ilaçtır ~-

r l~:~n~~tu!üt~i:~~A~, liman tarifelerini ve biltUn Uman 
rusumunu, lıtatlstlklerl, her tUrlU 
nafi malOmau muhtevi bir eserdir. 
Her tnccara ve limanlı alAkadar 
her kese · llıımdır. Gayet nefis ba
sılmıştır. (1) liri mukabilinde kJ-. 
tapçılarda ve liman flrketlnde 
sa alır. 

Asabilerle hali nekahette bulunanlar 
ve morllne milpteld olanlar için hu
susi ve en asri ilrrçlar, mtma ve di
mağ! has:a'ıklar \·csalrenln tedavisi 
şayıtnı hayret bir ormanın içinde. 
llütiln sene açıktır .. Dört tabibi var
dır. Mükemmel panşlvonun fiatı 21 
şllinden itibaren 

1L,\ı 
1.- İzmirde bulunan dört numara

lı jandarma mektebi efradınınl-6-929 
tarihinden 31/5;930 günü ğayesine 
kadar bir senelik ihtiyacı olan yüz 
yetmiş bin kilo ekmek ve otuz bin 
kilo sığırcti Haziranın birinci cu
martesi gününden itibaren yirmi 

Reisicumhur Gazi Hz.nin himayei fahimanelerinde 

Ü~ÜNCÜ MiLLİ TÜRK TIP K~NGRA~I 
ANKARA EYLÜL 1929 

Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin fahri riyasetlerinde 
VE 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekili müderris Dr. Refik 

Beyefendinin riyasetlerinde 
Kongra idare heyetl: 0nl 

lkı ~ro-ncı reisler: MUderrls Ziya Nurl Muallim Refik MUnUr. Uumumt kAtlp. Mude 5 
1 

sJllfll 
Fahreddin Kerim. Hususi kAtlp Dr. Hasan Vasıf. Veznedar. Mualllm Niyazi lsmet M.a. !\ 

0 

SelAhattln Mehmet. 
ve Oi 

1 - ÜçUncU Mllll TUrk np kongrası 1929 senesi eylülünde Ankarada toplana~ 
gün devam edecektir. Agustos içerisinde kongranın gUnü ayrıca ll&n edilecektir. 

2 - Kongra mevzuları: Frengi, Kanser Kızıl. sbl 
t yeP 

3 - Bunlardan b8Jjka arzu eden enbba bu mevzular haricinde dahi serbest tebJlga aıılfllll 
lirler. Bu tebligaun azami Ağustos sonuna kadar iki nusha olarak ve daktilo Ue Y · 
~~~h~& o~~ 

( lstanbul Ankara caddesinde 71 numeroda kongre umurnf " 
müderris muavini Dr. Fahreddin Kerim ) 
namına günderılmcsl lılzımdır. 

0
g· 

uk toı 
4 Kongraya iştirak edecek her TUrk tabibi iki lira kayt Ucred ile iki kıta kUÇ ·ırııeııdi' 

rafı ~ BabıAll caddesinde Sıhhi apartım~nda l\luallim Dr. Niyazi ismet • namına gönd..:rı ıeııtlljl 
S Kongra azn~ının hüviyet varakaları ile temin edildiği takdirde vesaiti nakliye 

karneleti namlarına gönderilecektir. oe 
obblfe 

6 - Kongranın devamı müddednce Ankarada yerli ve ecnebi AlAt ve edevau . 

l\Ju~ırnmızJa bisiklet, l\ramofon, otomobil IAstlğl, saat, soba ve saire sarılır. lstanbul yeni gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
münakasaya ,,azedilmiştir. 

ispenciyarl müstahzarat ve tıbbi eserlerin teşhiri için bir sergi açılacaktır. Jerifl tri 
7 - Bu sergide yerli AIU ve edevat tıbbıyenln, lspenciyart müstahzarat ve ubbl eser 

biri ticrete tabi değildir. bir ucr'1 
postane hıır~ısında eski Zabtiye caddesinde No eo MEKiKÇi ticarethanesi 2 __ MezkQr erzakın ihalesi Hazi-

Belsoğuk f uğu frenği ı,· Haseki ve Cerrhpaşa hasranelerl sinir hastalıkları 

1 
::;nd:!:ih~~i:::a cıı;::::;~c ~c:~ 

mütehassısı k k 
1 

olanlann nazan dlttatloe ılınaca tır. 

Dr. Horhoronl SİNİR HEKİMİ ŞüKRü HAZIM 3.- şeraiti öğrenmek arzu eden1e-
tstanbuı Sultan Mahmut TOrbesl. Telefon 2622 rln hcrgün ölleden 90nra mektep 

fennin en son usulile kaı'I --------------~~-...,...----- müdliriyetine müracaatları. 
01 ... k eski ve yem beısoğııkıuıu. Istanbul san'at mektebi 
frengi, idrar darlığı, bel gevşekllgi 

' ve me<ıtne ve btlcilmle kadın ra- mu·· du"" r.lu" ğünden· 
haısızlıklan tedavi olunur. Beyoglu • ' 
Tokatlıyan yanında mektep sokak Sultanahmette l lanımlara mahsus akşam terzilik mektebi kUşade-
'o SS Tel: il. O. 3!52 dilınl~tir. Pazar Pazartesi Sali ve Çarşamba günleri tedrisat 4,30 

Mes'ul Müdür; BÜRHANETTfN 

dört buçuktan 7,30 yedi buzuıta kadar. devam edUecekılr. Kaydı 
kabul edilen talebenin mezktır günlerde mektebe d~vamları il&n 

Piyango müdüriyetinden: Tabı etti
rilecek olan ( 400) adet varide sadıra, 

karar, zimmt ve demir baş eşya def
terlerinin aleni pazarlık suretile mü
nakasası icra ed!leccglnden tabı talip 
olıcaklann pey ıkçelerlle birlikte 
(6-6-929) tarih perşembe gUnll saat 
onbefte plJange mtıdUrllltunde 
mllte ld<ll mtıba at komlı 

8 - F..cnebl müstahzarat, Alat ve edevatı ubbiyeslle eserlerinin teşhlrl için muayyen 
alınacakur. Bu hususlar için mnalllm Niyazi lsmer beye müracaat edilmelidir · n ~gsl 

ktl B\)Jlısrı ıcJif 9 - Serkidc Mulaj, piyes, Grafikler, kollekslyonlar teşhir. edllebilece r. erilıııel 
edecekleri yerler hahkındıı Agustos bidayetine kadar mualllm Niyazi ismet beye haber v 

UUZMi~ V'\RALAR' 
t•ı<Jnt\\~\.."RJNTANU CIBANIJfRo 

"'"' Si t<ATRiN :ır ~; 

ttiıl 
Doktor seyf e 

1 
ve e'~ 

gl. yeıı Jeıı' 
Her nevl cllt,firen r darııgı '.Jft~I 
belsogukluğu idra esaJde 1' 1 ~ 
iktidarı en yeni ; si G•1'' 
eder, BabıAli cad e ' 
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