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B. 1\1. l\IECLiS1 
!lir kaç gün evel Türkiye Bü
~ Millet Meclisinin ikinci iç
. devresi bitti. Teşkilatı E
Ye Kanununa göre, kat'i bir 
~ hasıl olmadıkça Meclis, 
~nisaninin birine kadar top

. Yacaktır. İçtima devresi 
~ği gün Meclis Reisi Kaznn 
· tiz., bir nutuk irat ile bu 
~ede de Meclisin gördüğü iş 
lııı &aydı. Beyanatın hülasası, 

efkarı umumiyeyi, hem de 
'hterem mebusların vicdanla

•l tatmin edecek kadar feyiz 
11

• Reis Pş. Hz. muhterem 
bııs\arın bütün mesaisi esna

politika ceryanlanna ka-
~adıklarmı, memleketin yük 

.. trıenafiinden başka bir şey 
llnıediklerini bilhassa işaret 

' rdu. Bu nokta üzerinde bi
tevakkuf etmek icap eder; 
~ bir kaç senedir ki Türki
. il. M:. Meclisinde elektirikli, 
ıJi a~ı bir ~ava yerine ço~ fe

bır stikunet havası esıyor. 
&Ükfınet, devamlı faaliyetler 

~ tre)i neticeler doğuruyor. 
~ı da muhakkak ki, sinirli, 
~acı ve hırçın bir mecliste 
~ k İnkılap hareketlerini yü
eğe ve onu yaşatmağa im
Yoktur. Birinci Türkiye B. 

' l.ı:ecJisinin tarihine intikal 
·i büyük hizmetlerini hiç kim 
~ar edemez. Fakat gene 
11lıse inkar edemez ki şu bir 

~ıqı&ene içinde siyasi ve içtimai 
~ arda yaptığımız bunca in
tı~ları o meclise kabul ve haz 
!ııı(llıek kabil olamazdı. Her 
. bıı Cketin hususi vaziyetleri 

Vaziyetlerin hususi icap-
~rdır. Millet meclislerinde 
.. efetin, kavganın elhasıl e-

1 l'j.~li havanın vücudunu za
~lren nazariyatcılar mutla
a <ianıyorlar. Memleketin 
;dd~ratına hakim olan mil 
, etlısle.ı 'nde asıl ola • g•ınıl 
eifllıak değıl, iş yapmaktır. 
1 llıeınlekette muhtelif sı-, 
8
'.Jleslekler, birbirine uym:-

ı v''lasi prensipler teessüs et 
~ bu meslek ve prensiple

<lnJı müritleri türedikleri 
~ o memlekette fikir ve 
İIJ~ ~Ücadeleleri olması çok 
·ıı'r. Öyle vaziyetlerde hiç 
~Vvet bu mücadelelerin vu
le ~ani olamaz. Türkiyenin 
t" ır vazıyette bulunmadı-

ı ~~Ylemeğe lüzum var mı-
~z :Yakın bir mazinin acı 

: tıı·~eri ile öğrendik ki, si
la, llcadeleler, hudutsuz ih

. ~\ı tırnızı tatmin etmek şö
~ t~sıın, bu ihtiyaçlaıımıza 

ltı ecek tedbirleri aramaga 
~~~i oluyor. 
IJc 1

. mukadderat, Türkiye 
~ tııı.~let meclislerine şu va-
11ıQ/tıkletmiştir: 

ktsuz vatandaş kanı pa 
1 

'ıııı· azanılan inkılabı kuv-. 
;~-~ek. . saltanat idare- ' 
cı' rnaı ettiği harap vatanı 

iııi1ı:;ıek. . . Şimdiye kadar 
ll) ;~içinde uyuşturulmak 
k Urk Milletini nuraçı

;~"ı; · Elhasıl modern mil 
't lıl Ulunduğu medeni se-

li. bi; .<ı§rnak için her sahada 
ı ıtq~slahat devri açmak .. 

~c ar ağır, çok mesai is
\ı b rnesuliyetli vazifeleri 
.~\ı-. ır meclis, vicdanı muz 

.. ıksızm, bilhassa aklı 
ıJı~Izaya oğramaksızın, 

~ •tı~r<ıslara, politika dedi
tur~·kapılamaz. Bu iti
rllııg 1Ye B. M. Meclisinin 
lı acı~ :Yolun hak, vicdan 
~ z 'rn Yolu olduğuna bük 

aruridir. 
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l,h tbetııe yapılan me-
~l~~l'ıı aı lllemurların iştirak 

Dost ita/yan filolarının kumandanları ve hava 
müsteşarı Tarabyada 

• 
Italyan tayyareleri geldi 

•••••••• 
Otuz dört tayyareden mürek· 
kep hava filosu Büyükderede 
parlak surette istikbal edildi 
ltalya hava müsteşarı gördükleri 

hüsnü kabulden beyanı teşekkür etti 
Dün akşam sef arethanede üç yüz kişilik bir 
ziyafet verilmiş, ziyafette erkanı hükumetle 

hava zabitlerimiz bulunmuşlardır 

D ost ltalya hDkOmetlnin tayyare filosu dUn şehrimize gelmi~tir. 
Tayyarelerin geleceğini hemen her kes bildiğinden daha sa

bahtan itibaren damlar deniz kenarları halk khlelelerllc dolmuştur. 
Tayyarelerin ineceği BUyUkdere koyu dn sandallarla dolmuştur. 

lt;ılya tebaası istikbale çıktı 
Şehrimizdeki Jtulyan Cemiyetinin tuttuğu Şirketi Hayriyenln 

71 numaralı vapur da TUrk•ltalyan bayraklarlle sUslenmiş olduğu 
halde boğazda dolaşıyordu. 

Tarabyada istikbal hazırlıkları 
Tayyareclleriıı istikbal edllecegl Tarabya Tokatltyan ot~ll 

önünde başta Bahriye bandosu, bir kıta Asker, Polis ııe şehri
mizdeki ltalyan tebaa ve mektepleri dizilmişlerdi. 

Vali Vekili Muhiddin, Kolordu Kumandanı Şükrü Naili, Merkez 
kumandanı Emin C. H. Fırkası mDfettlşl Hakkı Şinasi paşalarla 
lzmlr hava kumandanı Remzi Bey ve hava zabıtanımız da tayya. 
relere intizarda idiler. 

Filo nasıl geldi ve denize indi? 
ilk kılavuz filonun lstanbulda giJrünlişü 

Saat tam on ikiyi yirmi da- N. BALBOYUN TEŞEKKÜRÜ 
klka geçe ilk klavuz tayyare 
Tarabya tepeler! üzerinden gö· 
zUktU. Bu tayyareyi diğer tay• 
Jareler takıp etil. 

Vapurlar dıl<iıik öttllriiyor 

Bu esnada limanda ve Bo
gazı!: bulunan vapurlar dUdUk-

, 

Hava mdsteşarı /!aıyan lele/Je 
ile koaıışurl en 

M. Balboyu l•kelede ŞUkrU 
Naili ve Emin paşalar karşıla
dılar. M. Balbo Paşalara şun
larısöyledl : 

- Gtirdllgümüz hüsnii kabul
den dolayı hissiyatımı ifade ede
cek w:ı bulanııyacafım. 

Tokal/ıyan Oteline gilliler 

Bundan sonra otele gldllme
ğe başlancı., Bando bu esnııde 

ltalyan milli marşını ve lstlklAI 
mar,ını çalmakta idi ve resmi 
selamı ifa ediyordu misafirleri· 
mlz otelde bir mUddet istirahat 
ettikten sonra saat dörtte şehlrl 
gezmeğe çıkmışlardır. 

oun hava zabitlerlmiz gelen 
tayyareleri gezmişlerdir. 

Gelen thyyareler otuz dört 
tanedir ve Savoy sistemindedir. 

Tayyarelerden ikisi Atinada 
bozulduğundan seyyahate de· 
vam edememişlerdir. 

Bu tayyarelerde 8 tane gaze
teci de vardır- Gs,ıetecllerin 

mihmandarlığına TUrk matbuat 
cem'lyetl tarafından Halli Mit-

terini öttUrUyorlar ı. 

madiyen alkışlayorlaı c!ı, 
mUte· hat Bey tayin edllmiştlr. 

Tayyareler nasıl ind.'I Mlııallrler tereflne dUn akşam 
ltalyan Refarethaneslnde 

Tayyareler lkifer ikişer 
iniyorlardı. 

koya bir ziyafet verilmiştir. 
300 kişilik olan bu ziyafete 

erkanı hUkOmef ve hava zabit
lerlmlz de iştirak etmiştir. 

Tayyarelerin denize inmesi 
bitince ltalyan Hava müsteşarı 
M.Balba Ankara motörlle iske· 
ıoye çıktı. 

Misal iri er ~u 

Ziyafet baştan aşağı sami
miyet içinde geçmiştir. 

sa~a~ ıi~iJor 
Boradan Hooıauya ve Odesaya gidilecek ve lekrar lslanbula dönüleceklir o, arını, Leh hDkUmetl 

Gaı~rottsto etmiş oldu
'S ltaı, L Olan haberi teyit 

0 
bıı 1 th hDkOmetl Rus· 
'hı11 'ftbbosono Lchls· 

0~ teıa işlerine müdahale 
lıkı etmektedir, 

l talyalı misafirlerimiz bu sabah 
saat sekizde şehrimizi terk 

edecekler v1: buradan Köstence 
ve Odesaya gideceklerdir. 

kat edecektir. 
ltalyan tayyare ve gemileri 

12 Haziranda gene şehrimize 
gelecekler ve burada iki gUn 
kaldıktan sonrn J~alynya avdet 
deeceklcrd!r 

Misafirlerimize Boğaz hııri· 

cine kadar tayyarelerimiz refa· 

4 neli. 8ene '\o 11 rıo IBllllllil -.ııı::.m,... 

TArlıırı H11rlç """' So/ılfııü Swıl/ml 

Abont n Ilan tlcretleri 
Gazetemizde çik11n yazıların hnknlm mahfnzdnr 
Abone eartlan İ İlan tarifesi 
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Yunan sefiri 
M. Papanın yerine .. 
M. Politisin tayini 

söyleniyor 
Dün Atlnadan gelen tel

graflar Yunan sefiri M. Pa

:panın geriye 
davet edlldl

ğlne dair olan 

haberleri te

yit etmekte

dir . 

M. Papanın 

yerine kimin 

tayin edllece

tl henüz ma~ 

IOm deıtlldlr. 

Ancak sonbaharda 
Ankaradan ayrı

lacaklar 
'ehrioıizi bugünlerde ıe,ril edecekleri 

haberi do~ru de~ildir 
Ankara, 6 (Milliyet] -

Bazı gazetelerin verdik· 

!eri malQmata rağmen 

Gazi Hz. haziran, temmuz, 

ağlebl lhtlmAI atustos ay
larını Ankarada geçire· 

ceklerl şüphesiz gibidir. 

Sonbaharda seyahat etme· 

Jerl lhtlmılll varsa da bu 

seyahatin lstanbula mı 

yoksa Anadoluya mı vuku 

bulacağı hakkında şimdi· 

den bir şey söylenemez • 

N-..h--• D :&:....-~ ..... 

Gazinin en büyük 
eseri nedir? . 

Güzideler diyorlar ki!. 
Necip Asım beyin cevabı 

" ... Asırlarca klJkleşmiş şark usullerinin 
gerine garbi ve medeni miiessiseleri koy
mak zaferlerin en bügü.ğiidlir .. ,, 

Bence Gazinin en bilytik eıeri 
büyük ;ı;ıferinden bihakkın lstıfade 
edilmesindedir. 

Son zafer TUrk mllletinin IAakıl 
beş ısırdın beri görmediği bir hari
lmlır. Bu zaferi mfüeaklp "ikdam.da 
neşreyledlğlm bir makaleye "Musta
fa Kemal muvaffak Anibal. serlev-Namzetler 

arasında en \l'§•'T.w-:tr.&' RCtJ':OCW-w:coctT.JJJt:DtıCtil:LT. hasını koymu\j idim. f:,·et Gazi kaybe
dilmiş bir vatanı kurtarmakla zaferi 
elde etmlşlerdl. Fakat bu harikaya 
daha bir çok harikalar lllve enller. 
Kortanlan vatanda milletin hüriyet ve 
lstilrl!linl temin eylediler, beşeri ·eı 

için hükumet şekillerinin ldeıll illan 
cumhuriyeti ilan eylediler. 

ziyade sabık .W.. Politis 

Mübadele komisyonu Yunan 
heyeti reisi M. jan Polltlsln 
ismi geçmektedir 

Gelen haberlere göre M. 
Papanın yerine M. polltls 

tayin edilecektir. 

Şehrimiz alılkııdar maha
flllnde M. Papa ile M. Dlya

mandupolosun bugün Aııka

radan şehrimize gelecetl 

söylenmektedir. 

Ayni trenle Ankarada 
bulunan bltarafların da gel-

Kazını Pasa gel~i 
Pa~a Hz.nin nıu~arririnıize 

,et nıü~inı ~eyanatı 
Gazi Bazrelleri lslanbulo H zaıııa1 
ı~ril edecekler?-ladınlara belediyede 

inUbap hakkı verilmek ~iı 
li8 düfÜOÜlüJOr 7 

meferl muhtemeldir. B. M. Meclisi reisi Kazım Paşa 
hazretleri, Paris Sefiri Fethi Bey, 

P t 1 t ğ i • Berlin Sefiri Kemaleddin Sami Pae ro un a Ş Si şa ve diğer bazı mcb'usıar dünkü -- ' . . )') - • - • Ankara treni le şe!;rımıze ge mış cr-
K olz a yağı da inhisar dir. Kazıra Paşa Hazretleri Haydar· 

. I I k paşa istasyonunda C. H.F. sı millet· 
a hna B J!lUCa tişi Jfakkı Şinasi, Vali M:ıhiddin 

Petrol inhisarı idaresi, hazi· bevlerle ;ehrimizde bulunan mcb'ue-
nenin mühim bir zarara uğra- la;, müdürü umumiler, maarif Emini 

1asına sebep ve erkanı tarafından karşılanmıştır. 
olan kolza ya- Bundan mada Paşa Hazretleri ista
jtı meselesi syonda Istanbul, Ercnköy, Kadiköy 

h kk d t h- kız lıselerı, Galatasaray, muallıın 
a ın 11 a k b" · ·ı · ·ı b' k ' ı· kik me te ı ızcı erı ı e ır rt a po ıs, 

ata devam bir kıfa zabıtaı belediye ve bir as-
etmektedlr • keri müfreze tarafından istikbal edil 

İnhisar mu. miştir. Tren istasyona gelirken mü-
dUrU HUsnU zika terennüme başlamış ve bütün 
Bey, bu husu· istikbalciler selama durmuşlardır. 
sta bir muha· Meclis reisimiz trenden indikten 
rrlrlmlze de- sonra kendisini istikbal edenlerin el 
mlştlr ki : !erini sıkarak hatırlarını sormuş ve 

- kolza 
vağının plya· 

~aya fazla mlk• 
Hüsnü !ley tarda çlkarılıp 

petrola karıştırılması lhtlmallnl 
nazarı ltlbaro alarak kolza ya
ğının da inhisar resmine tabi 
tutulması için teşebbUsatta bu-
lunacağız. , 

Fakat böyle bir resme !Uzum 
olup olmadığını tespit için kolza 
yağının piyasaya ne miktarda 
çıkanldığını tahkık ediyoruz.• 

Bulgar kıralının hemşiresi 
Şehrimize gelen Bulgar kra

lının hemşireleri dUn bazı yer· 
leri ziyaret etmişlerdir. 

Kral Hz. nln eniştesi de dUn 
Vilayete gelmiş ve Vail Beye 
indei ziyarette bulunmuştur. 

Cenubi Amerl/lada zelzele 
Buenos-Ayres, (A.A.) El· 

Nevado dağı civarında vuku 
bulan zelzeleler neticesi olarak 
Huber - Plccardo kurşun made
nleri dehlizleri yıkılmıştır. Bir 
çok maden amelesi enkaz altın
da kalmıştır. 

BUGÜN 
2 lncl sahifemizde : 

ı- Tarihi telrlknnıız; TepedelenlJ AU 
Paşa ve Va3illkl 

a- Son haberler, 
3 Uncu ııahifemizde : 

ı- iktisadi hareketler 
2- Mahkeme intlbalan 

4 Uncu sahifemizde: 
ı ..... Hava raporu 
Si:- Fıkra 

6- Felek, 
4- Ron1an, Hik.tye 

5- Ankaranın imar planı hakkındı 

Asaf beyin bcyaneti 

T. B . .M . .M. Reisi Kci:ıım Pş. Hz. 
askerlerle mektephlerimize iltifat 
etmişlerdir. Bu esnada Erenköy kız 
lisesi tarafından kendilerine bir bu
ket takdim edilmiştir. 

Kazim nasa Dolmabahcede 
Paşa Hz. !eri bunu müteakip refi

kaları Hfe ile birlikte Haydarpa
şadan Şirketi Hayriyenin hususi va
puruna binmiştir. Vapur Dolmabah
çe Sarayına yaklaştığı zaman sara
yda da bazı meb'uslar tarafından is
tikbal edilmi~lerdir. Meclis reisimiz 
şehirimizde bulundukları müddetzar 
fında Dolma bahçe Sarayında ikamet 
edeceklerdir. 

Kazim Paşa Hz.Jeri dün kendile
rini istikbal eden bir muharririmize 
memleketimizin dahi1i, harci, iktisa
di ve teşrii faaliyetleri hakkında mü
him bir mülakat lfitfetmişlerdir. 
Gazi Hz.nin lstanbulu tesrif1eri 

Meclis reisimiz Gazi Hz.lerinin 
şehrimize ne vakit teşrif edecekleri 

(Mabadl ikinci sayfada) 
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Halkımızı terakki cephf'inin şsrk· Necip Asım Bey 
ta değil ~arpta oldu~unu gösterdiler. den Milletin biiıün efradına kcndmi 
icra eyledikleri lnkilAplar asırlara sığ- beğendirmek ve sevdirmek lıahtı)ar· 
maz şeylerken halkın ruhuna tesir llklann rn hüyilğüdür. Gnzimiz va: 
edilmek sayesinde az zamanda mem- dıkça Türk milleti aklil h<1 alt p ı. 
lekeııe tee.,üs etti. Asırlarca kbkleşen medlk zaferlere, babııyarlıklara nml 
şark usullerinin yerine garbi ve me- olacağına iman etmişiz , " t>ugıın 
deni mües>e,eler koymak zaferlerin son dilediğimiz Gazinin ilzcr;mizdcn 
en btiytilttidür. Hele hunu knlıul e- eksik olm•masını <izlemektir. 

* * * 
Naci Paşanın cevabı 

Gazinin en hilyük eseri nedir ve 
nicin? diye soruyorsunuz. Bu ıki sü
ale karşı zihnimde hazır bulduğum 
cevaplar şunlardır: 

Gazının tn bjyuk estri kurban ol
duğumuz şu vata .dır; şu vatan ki 
bu gün istik15Iine, yarın için de bU
tün emellerine sahiptir-Melikşahla
rın, Yıldırımların, Yavuz ve Kanu-

ile mamurı mi11cti her" mana !lem s• 
ut kılmak için çalışmağa hiç bır 
ni kalmamıştır, bu İmran ve 
mühtaç olduğu .tama• ..n 
laka hasıl olur. Mfiht 
man az diğildir, fakat nıl aye c .. 
lcidımın evladı o Unran ve saar ti 
görecektir. Buna inanıyorum. Bu ım 
kan ve imanı veren, memleket '\ie 
milletin kurtulması ve haklarına k -nilerin devirlerinde olduğu kadar 

ve daha ziyade- yfemayeşa sahip olmasıdır. M<m'e-
N . · , ç·· k" ·T .. k ·ıı . k d' ket ve istikiali olmasaydı, vatanın 

ıçın. un u ur mı etı en ı · · ·ıı · d · · k . . mamurıytıne, mı etın saa ctıne u-
uvvetıne kendındeıı ~yrı kuvvet- mit beslemek mümkün olmazdı . Ya 

ler de katılmış bulundugu zamanlar i .. k'' 1 k d ·, B 
d b·ı 'k" .. h d azam mum un o aca ney ı. unu 

a ı e son ı ı uç asır er avranı- ş· I' Af 'k c b" A F" . una ı rı a, cnu ı sya ve ı-
şı.nda. bıraz daha batmakta, h~r tec- !ipin ve Sondalara bakarak bulab· 
rubesınde aldanmaktaydı. Ukın şim liriz. 
di memleketimize, haklarımıza sahi-
biz. Her iyi sandığımız şeyi yapabi-
Jiriz ve yapıyoruz. Vatanı: her mana 

Cebelibereket meb'usıı 
Mütekait Ferik 

NACİ 

* * * 
Nafi Atuf diyor ki 

Gazinin en 1 
kıt·alarda söz sahibi olmuş TUrk büyük eseri Dum· 

Iu punar·da ka-
1.andıjl;ı harptir. 
Tarihte muksd 

denıu, böyle bir 
harbin neticesine 
"kı sıkıya hsğ

lınmış mllleıler 

azdır. Yahut pek 
az milletler pek 
nadir şerait ye 

· nhvol içinde böyle 
hir vaziyette kal
mıılardır. 

Cojtrafyanın Eski 
l)ünva dedi~i Nafi Atuf Bey 

İki banka ----
Şehrimizde şube 

açmak için müsade 
istediler 

Merkzl Pariste bulunan"Fran
ko Aıyatlk. bankaaı şehrimiz

de bir fUbe açmak için hUkO· 
metlmlze müracaatta bulun

muttur. 
Bundan batka "Kredlto ltaı. 

yano.ısmindekl ltalyan bankası 
da şehrimizde şube kUşadına 
teşebbüs etmiştir. 

Bu suretle iki kredi mUes

sesi teşekkUI etmiş olacaktır. 

Yeni gUmrUk tarifesinin tatbik 

zamanı yaklaşması dolayıslle 
TUrklyede iş yapan bazı ltalyan 

kumaş fabrikalan da memleke
timlzde fabrika açmak teşebbU. 
•Unde bulunmuşlardır. 

mılleti garp medeniyeti namile hu. 

gllnkil beşeriyetin hayatını dolduraıı 

faaliyet içinde yer tutabilmek 'e 

inkişaf edebilmek içın böyle bir zafer. 

muhtaçtı, Bu 1.aferdir ki c>na lıa\3ti 

yetini vermiş \:e muasır medeniyet e 

olduğu kadar insanlığın musıakl ti 

ıckdmülünde de onun rolüne ve 

fanliyeılne yol açmıştır. 

Erzrunı nıeb'ııs.ı 

Nafi Al11f 

"........... . ... 
: Bu gii11 
• • • • Aka GUndDzUn son yaz- • = dığı edebi, milli ve mahalli : 
• gazel bir romanını neşre baş· D 
• ıadık. • • • : Çapkın kız 1 
• Bu gUne kadar yazılmış • 
: olan romanların dar çerçlve· 1 
• sinden kurtulmuf yep yeni • 
• bir eserdir. • 
: Cicim Ali ye 1 
: "Çapkın Kızın. Ankaradan : 
• yazdığı mektuplarla başlıyan • 
• bu eser • • • : Aka gUndUzUn : 
• Çok zarif, çok ince ve çok • 
D yerli uslublle her zümre oku- • 
• . d l • • yucuyu peşın en sUrUkl ye- • 
• cek harekette ve canlılılı:tadır. • 

: Çapkın kız : 
: Romanını dördUncU eahl· : 
• temizde okuyunuz, • • ••••••••••••••••••• 



!\llLLIYE"ı 7 ı IAZIR:\N, 1929 

R ı\LIPASA;V;J;ıuKI n 1-1:1!!fÇTEN !:~~~~:.. H~:.~r:::.R l~~l'OR Hiber\er·-
------- . Pa0aıııo meklutU Türk-Bulgar l~sizlit nezareti Yunan iht~!~!~.ne haJc.fe? ~ 

Bütün ömrü sergüzeşt ve I' Yeni muahedeler Y Esaslı ihtilaf yok, teferruat ba 

kanla doluydu M. Mussoliniyi tenkil e~iyor ve gazeteıerin Her ~eyôen evel i~sizlik üzerinde teredüt edili yor -~ı ''11; 
Kırk bir kalpten çıkan yaralı şikayetler tor:~~~a!o(A~~~~t:;I 0;:;::~~ Türki~~~ı~!!n,~!· arasında ~u~raoı ôü~ünülüyor Ankara, 6 (Milliyet) Yunalılarla hail eı<aslı ihtilaflar 01'~;,. 

UilliJIÜD lelrikUI : Z& AYHAN kardinal Oasparrlye yazdığı akdedilen dostluk, bitaraflık, hakem, Londra, 5 ( A.A. ) - Yeni olduğu haberleri mllbalaıadır. Atlnada teferruata alt baıı n:ai'~ 
bir mektubu neşretmiştir. M. ıdll icillf muahadelcrl mu··nasebetı.le amele kabinesi erkan.ının 8 Ha· lar llzerlnde tereddllt olduğu dolaşılıyor. Bltlraf komisyon 'ınd''' tıhıe 
Musaollnln ahiren 'Söyledlt;I nu- iki memleket arasındaki münasebatın zlranda Wlndsorda tahlif edile· Atinaya tabllgat yapmıştır, tebligatın mllebet nctaylclne l~rıs 
tuklara cevap te•kll eden bu d h _,_ ccklerl z:annolunmaktadır. J{a· ediliyor. O d y bir kat a • t&Aıiye edilmesi besa- • ' en 
mektubunda papa M. Mua~o- , h bine azasının isimlerini mUbc· y b h • • • k ti difl} 
llnlnln bazı sözlerini kaydede· bile Sofvıl iılkOmctinln nim resmi yyln resmi liste tahllften sonra Unan, a rJyeSJnl UVVe en a pJ' .;ı ctı 

gazetesi o an .t Bul~arie ahiren bir Londra, ~ (A.A.) - Daily telegraf gazetesinin istilıbarın ·•b'' ~ı·.ıı;· 
rek hunlan dallletklrane ad· mekale n•<rennı'ştı·r. l'u mekalede neşredllccektlr Umumiyetle zan- ti ııı• « 

~ ' ı zaran Yunan hllkOmcti Adalar denizinde bahri kaklmiye , 0U• :ıth detmekle, kilise hukukunu ileri ezcu··mıe denı'yor kı· ,· ned ldlğlne göre amele fırkası- -ır a 
faza etmek için asri battı harp gernllerilc mCceddederı tıı." , 

sllrerek terbiye vazifesinin dev- • 'l'tirk _ llulgar muahedesı'nı·n nın Lord Şanselllyesl Lord An· llpu 
mlş harp g emllerl satın almaktadır. __ . ~ - l•n leto alt olmasına itiraz eyle·. meriyet mevkiine girmesinde Bulga- key olacaktır. Mumaileyh, kll· _ , 

mektedlr. ristının beynelmilel münasebatında mur komslyonu reisi idi ve ra- K r ı~· Fransada llııı, 
Papa M. MuBSoilnln faşist iki mana vardır. poru sene nlhayetlı:dc mllddetl az" ını a,a ~e l , 

devlet ve katolik devlet mel· Birisi umumi noktadan harici bitecek olan ve kömUr maden Tamirat taksltlpeertlı't pı• ·~lnıı 
b 1 bl ıhı l k ~ tuta mes'eleslnc mlltealllk bulunan p ı 6 ( A A ) " um arını r r ne aryı • siyasetine taal'u'< eder, diğeri de ar s, • • - . ·ar ,. 
cağına fnanm .. k istememekle komşu memleketlerle ve bilhassa hail hazırdaki itilaflara kömllr [Birinci sahifeden mabad] rlslen gazetesi ı J\\ıl)I 0 !" lrı p 
beraber, muahede ile konkor· Türkiye ile olan mUnasebatına temas madenlerinin mllllleştlrllmesl ma· milyon marktan ibaret o a~ııl~ 
datonun birbirini tamamladığını eder. ddesinlo ithali tavsiyesini lhtl· hakkındaki suale şu cevabı vermiş- nevi taksitin başlıca ala~~ ,or 
lnOkak veya tccezzlye mllsalt La Bulgarle bundan sonra Bulga- va etmekte idi. Amele bllkOme· tir: arasında şu sureti~ tak~' 00,a. lt~d 
olmadığını, ya bir arada payl· tinin Liberallerin yardımile kö· Reisicumhur Hz.lerinin lstanbula lece"inl yazmaktadır : fr

1
•
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rlstanın umumi harpten sonra bey- d 1 1 1 it 1 1 gelmek irin §imdilik bir niyyetleri "' ıoı 1 dar yahut aynı zanıanda bllkll· nelmilel münasebatındı umumi sulhu mllr ma en er n m 1 leşt rccek yoktur. Bundan bu sene Istanbula 1 milyar 39 mi1Yon 5el~I . li 
Vasillkinin ellerini tuttu mden sakit olacaklannı hatır· h 1 bir kanun ıayıhası tevdi ve ka· 418 ilyon ltalya 21 ı 3. ~ sükOnun mu • azısı itibariyle nadir te•rif etmıyecekleri neticesi çıkarı- m • ' .~ I;: 

Ali 1 tm ktadlr bul ettlreblllp ettlremlyece"'i ve • ı ı • A 'k 66 Japon, •r 
••. dediği, mırıldandı- la doluydu, hayatında kimse- a a • tesadüf edilen bir h•ttı hareket takip bu suretle amelenin kömll; ma- lamaz. Henüz malam değildir. Gel· "• merı a • 'f ynı•, rııı 1 ğı duyuldu. Evet acıklı Ceylan ye minnet etmemişti, kendini Yanardağ ateş püskürüyor etmlş oldu~nu söyleyerek diyor ki: den şubesini memnun edebilip mek ihtimalleride mevcuttur. mlltebakl para nıuhtelıRuııı'cı ı ih 

yavrusu: - Ali .•. diyordu. çekemeyen düşmanları 0 kadar Roma, 5 (A. A.) - Jornale Diğer taraftan Türkiye ile Bul- Meclisten çıkan kanunlar. lere gllre Yugoslavya, por 
T d 1 li V 'liki kt k' dltalya gazetesinin Napollden al· d kd dl b h cdemlycceği cayl sual görlll· _ Bu sene kabul edilen kanunla- Yunanistan, Lehistan "' .aıll' l'tınır epe e en : - ası · · ÇO u ı ..• bunlar hep Paşanın garistan arısın • 3 e i en u mua e- mektedir. MalOmattar mahafil- ·ııı • 

d . kad · ·· .. k B dı'" bir habere nazaran Vezuv d 'ki mltkeı · b d · rımızın her biri ait oldukları şube· tekiz arasında tak~t , ıye yatan mm yiızunu o - « aşına» göz dikmişlerdi. '" e 1 me munase atın a yenı de M. Y. H. Thomasın yeni ı ı 
şadı, yanan kavruk dudaklarını İşte onlara eli ulaşamıyordu, volkanından çıkan lavlar Dlsep- bir devrenin açıldığını gösterir. Asır- ihdas edilecek IQslzlik nezare- !erde yeni devirler açacakBinkıl§plar cektlr. ~b'e( •rtı 

· ah zo kasabasının ilk sırada bu· ı d ı i yekd·• 'l k ı Y yapacak birer kanundur. u meyan· B h · 
onun kızıla çalan dalğalı sıy hepsi de « Yanyadan» çok uzak ar an )er '•en e omşu o an tini deruhte edeceği zanncdll· da Adliye, idarei Vilayat kanunları QF.'S8 re , ~ (; 

ı d k d d V 'l'ki 'll d 'dil 1 d - lunan evlerini mahvettikten sonra iki millet arasında müşterek menafi ı 1 b saç arına o un ur u, ası ı ı er e ı er, on ann bulun ugu mektedlr. m!ihimdir. Bu seneki devrei içtima- .ıır.l'ıı , a ı 
d P l. · ldı .. .. .. ·ıı d ileriye doğru şiddetli ve tahrip· vardır ki bunlar büyük ehemmiyeti r• , 

e aşanın e mı a , yuzune su- ı er e Ali Paşanın nufusu yu- k bl Hariciye nazırı kim olacah? iye esnasında mühim kanunların hep Kambiyo b~rsası ID ıı"t •dı 
ar r surette akmağa devam haizdir, Tarafeynin sivas~ ıktısadl • k T · i ~ -~J11 .ı 

rüp dudaklarına götürdü. . . rümüyordu, her yana uzanan - si meclisten cı mıştır. eşrını san mail vaziyet ve u... rJ~· • te 
elınlftlr. münaseban rnn derece sıkıdır. Bu mü- Londra, 5 (A.A.) - M.Mac- k 1 .. d ıı .. 

Şu saat «Yanya» kalesini Ali yırtıcı Pançalan oralara erişe- devresine yeni hare et er vucu ege- para ı~ıeri hal..kı ı:a bil ıl fi'' .ı •1• Napoll, 5 (A.A.) - VezUv Un naseberın icııbı olarak uzun zamandan ı t B ı Y o ' , 
Paşanın deg"il bütün ömrünü e- miyordu, onun duşmanları hftp donald ın bazı nezaretleri ka- tirecek kanunlar ka mamış ır. az •Borsa rehberi • r.i 011 .,,,ıt, 

' faaliyeti bugUn biraz yavaşla· beri bunların itina ve dikkatle tetkik k ı t • • 
!inden alsalardı, Vallah razı ol- İstanbul gibi çok büyük memlc- bule davet ettiği amele fırkası kanun zeyilleri a mış ır. retlerlne takclm için 111.,c'' Oto 

mıştır.Terzlkno namındaki ufak edllmesl 14zım geliyordu. azasının isimlerini buğlln kırala Bu seneki kanunlarımız mali me- Ut • "t 
muş gitmişti, sanki bu yalan kette idiler ki, Vasil:ki onun ve şirin kasaba llç taraftan iki memleket arasındaki maddi saı'lı'n en mühimlerini halletmiştir. ve müzehhep bir c r' >llf 

D . d S d d . d d d bildirdiği istihbarata atfen be- ti 11 ı ti ib' '"' ıinya a: - aa et, eyıp can sa ece a mı uymuştu. tehdide maruz bulunduğundan menafiin kısmı azamı ti~aret muahc- Hu"kilmetimiz iktisadi ve mail işlere ge r m ş r. u •ı( 
yan edillyor. Ancak nazırların Bu cildin llzerind~ ş 

attıkları bundan başka birşey Vasiliki dalgın dalgın dinli- tahliyesine mecburiyet hasıl ol· desiyle tatmin edilmiştir. Fakat bun- eok ehemmiyet vermektedir. 
. . d d k isimlerini gösteren liste ağlebi • d 1 . h h kkı vardır: .,.ıı. 

mıydı? yor u, o uz senedenberi ilk de- muştur. dan başka iki millet arasında menf.,t Ka ın ara ın_. ap a • il'. • 
f . b 1 5 {A A) N lld 1 ihtimale nazarn Cumartesi gllnll _Yeni belediye kanunumuzda ka "Tllrklln en bUyU 

1
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Saadet: işte o göz açıp yuma- a ışte ugün ihtiyar kaplanın Beri n, • • - apo en kaydı hariç o mak üzre bir takım kırata takdim edilmeden evci . 1 Jl\US p ııo e 
k d .. ti! r · d 'k' l d alınan haberlere nazaren lavlar münasebat vardır ki bunları ehemmi- dınlara intihap hakkı verilmiştır. Reisicumhur Gaz bUI ~· Ç 

sıya -a ar gon e ge ıp geçen agzrn an acı şı ayet er ııyı1- neşrolunmıyacaktır. Encümende kabul edilen bu liiyıha mal Hazretlerine tstaO • ı• ~ıı , 
ferah sag"nag"ı deg"ı'l mı'ydı'? yordu. du"şmanlannd , . k 1 daha şlmı l 1en Conpltelle ka~-· yeti haiz hiç bir ihtilaf ihlll etmemiştir. 1 l d d u"rıı• • - · an acız a kine erece e nezaretlere Teşrini sani devresinde meclise sev- sasının minnet ve ş .. 1~ •t 'e 

Ayakta duran Hizmetçi kız <lığını söyliyen kırık bir kalbten basını istila etmiştir. Vezuv un Binaenaleyh iki memleket arasındaki ge .. ecek zevatın gelecek hafta-~ k · B · h ık naatıma · f' ' 
indifai yeniden artınış olduğun- • kedilece tır . enım şa s a dimesidır.,, 11,ı ,. 

ayaklarının ucuna ucuna basa- çıkan yaralı şikayetler. . . dan hUkQmet memurları tehllkell bu dostluğu t•yit eden bu muahede- dan eve! tayin edilmemesi muh· göre kadınlara yalnız intihap et~ııe~ BllyUk Millet Jl\eC el pı!d 1' 
raktan odadan çıkıp gitmişti: Vasiliki Tepedelenlinin ae:- nin akdi için hiç bir mani yoktur. temeldir M.Snowden in maliye hakkı verilmelidir. Kadınların ıntı· K•-ım ve Başvekil isal .. o'~ l'eı 

- mıntakaya girilmesini men'et· B iki f .. k b'l ·· b b" ..,, t•" 
Tepedelenli güzel kadını kal- zmdan böyle elemli lakırdılar u tar• ın mute ·a 1 munasc a- nezaretini deruhte etmesi mu- hap olunmaları hususunda henüz ır ıarla hey' eti vekile aı• .. ec · ~tdt 

dırıp oturttu, ellerini avuçlan işitmeğe alışkın deg"ildi. mlşlerdir. tını takviye edece~! gibi Balkanlarda hakkak addediliyor. Hariciye sey düşünmedim. maroken ciltli birer ~ııı· ..ı l'>ny 
Sulhun kuvvetlenmesine de hlzmet • H t h 1 lıg"ı'le mücadele ı o•c• .ı.v• içine aldı: O, bir sözle camiler yaptırıp satarlardı. nazırının kim olacağı hakkında aya pa 8 1 · rehberi,, takdim o il ~ " ~· ı l1 ı 

- Vasiliki, neden böyle ol- haur için kiliselerin açılmasına Hazırol Vasiliki., ölümümüz edecektir. bir çok farzlyat ve tahmlnatta - Hayat pahalılığı :.ü;~!_~lesı Borsa kambiyo B1101o~~, ı,~u 
d h .. bulunulmaktadır. Bu nezaret halkw müştereken ve el ır ıgı e a- Hasan Bey bıınıarı g. ıl• ıJ•t dun? dedi, sebebini bilmemez- izin veren kaim sesli korkunç yaklaştı, şunun şurasında a a _sp-ya.da. db' 1 1 ld edilebilir Hü • • , 

- l l bllb M A tb H d lacağı te " er e e e · · · · - ıızer• yıırın AokaraY likten gelerek sordu: - neden Ali Paşayı tanıyordu. birkaç günümüz kaldı. U G U L ç n assa • r ur en er· kılmet bu iktisadi mesaıl ıçın çok e- ı rııı,t 
böyle oldun kira? İhtiyarın gözlerini yere di- Dedi, genç kadın yüzünü elle- E R T R son ile M.Thomas ın isimleri saslı tedbirler almış ve almak üzre cektlr. _../'.t16( ' 

• • zlkredllmektedlr. 1 · · 1• n ----=-o,.-1ı•tl ı 
Genç kadın kuvvetli bulutlar kerekten ağır :ığır anlatmasın- rile kapamıştı, Tepedelenli: - ABJDESI bulunmuştur. ngılız ırasının so. lzmlrde ko111 uo',ı 

bürüyüp saran Ayın ondördü dan, kalbinde ag"nlar veren bir birkaç gün .. birkaç gün ... kim- 1 Macdonaldln :ziyareti günlerde yükselmesi muva~kattır. b k0 "' ~t 
Londra, 6 (A. A.) -- M. Tereffue mani olacak tedbırler a- lzmir zabıta>!. azı bU ~elı' e 

yüzünü ihtiyar adamın gövsüne ağırlık duyuyordu, offf. _ . tam bilir Allahrn takdiri bozulamaz lmpe .. alor taraf.ın- 1 · · h u· d çıkarını~ ve •' Macdonald, beraberinde M. lınmıştır. Kuponlar mese_e~ı?ın a 1 mey ana b 
dayadı: dokuz uzun sene asla eğrilip kı- belki de bugün, belki yarın!.. d i l dl'dl devletimizin itibari malısını yuksel aJlkadar olmak üzre ı• .11 

- Ah.,, sen beni hiç du"şu"n- vnlamıyacag"ına hükmettig"i Ali Diye söyleniyordu, evet: bel- an z yare e 1' ~owden ve M. Thoma~ olduğu b k'I lmışo iil''' 
halde bu sabah Downlng Street- tmiştir. azı tev 1 at yapı ·. kO"' · ı1' 

mü yorsun! dedi: Paşa, acaba şimdicik Vasilikinin ki bugün belki yarın, Vasiliki ile Tokyo, 5 [ A.A.) - Japon· teki ikametgahında M. Baldwlnl Fransızlarla itilaf lzmir istintak daire>• ik 01,; t l. h 
Evet, Ali Paşa kendisini dü- ipek saçlarını pa~akları ile ta- bir. likt.e i.h. ti·rn· al şur~cıkt?~ se- ya imparatoru, ahiren ja- Fransızlarla aramızda bir mesele hakkındaki tahkıkatın• . ır• f11' "ine 

k Al P d ' d 1 d 1 t f d ziyaret etmiştir. kalmamıştır. Mesele bitmis, ve şaya· ve ınu••l'asını ı·•ımak u ~I" şünmüyordu gözlerini kararta- rayıp o şıyan ı aşa mıy ır ır enn ustun e goz enm yu- ponyanın garp ara ın a - ~. • ., 
' V 'J'k' 'şt 1 b d 'd ki eli k d d h t Darül"ünun nıeb'usu nı memnuniyet neticeler alınmıştır. umumilı·~e ,·er,,;iştir. Jıtl. ıl•' 1,

1
. rak açık muhataralara atılıyor- ası ı ı, ı. c ası ur~ a ya- m.up gı ece er , ve o a ar ı yaptığı bir seya a esnasın· /' d .. b ua' . 'e 

1 h ta d d Ali P h Londra, 6 (A. A.) - Her Yunanlılarla cereyan e en muza· l\lüddei umuaıl aı ..... ~ıt •'·• · 
(Ilı' ilanı. Allah o gu"nlerı· Vası'li- nı ıp a. e ... •yor. u, aşa nı ayet. · · _ da "\11akayama vilayetin- · - · · d k .,,. , ·•ı - - '• " ikisi de muhafazakar olan Lord keratın yakında bıtecegını zanne e· Naki bey evrakı tetki .. , ö!JI'. ıtı 
ki.ye go"stermesı·n, ya Alı' Paşaya hep o bı_l,dıgı Al.ı Paşaydı, yal- Genç kadın hıçkıraraktan .. aglı- den ge,.erkcn, bundan tak· . H ıı d'l . "h' oktalar d ril 

T Huglı Cecil ile sır Charles Oman rım. a e 1 memış mu ım n lzmir polis mü u. ıı; ı 
bir halolursa Vasiliki o zaman nız bu gun De.•nır kafeslere ka- yordu, o kadar genç yaşta olmek rlben 37 sene eve! Ertugrul Oxford darUlfUnunu tarafından yoktur, şimdiye kadar en mühim nok b b 1 demişor ·ıni' 
ne ~·apardı? kimler kapısını a"ıp patılarak karşısında kırbaç şak- istemiyordu, Ali Paşaya ölüm- talar halledilmiştir. u münase ete . ettıt' 0~ , ' 1 1 b' sefinesinin kazazede olduıı;u tekrar parlamento azalıgına - Adliyeye teslım 3 J114ı .t 
ta halini sorarlardı? atı an ze um Arslanlara, dön- den bahsaçtiği ııamanlar seksen Ankara güzel ve mamur. k. ·d'r 1 o ;ıe 

d" "! .. .. d k' . 1 k mahalde mezkQr gemi mü· intihap cdilnılşlerdlr. - Ankara çok, çok güzel. Artık münistler 52 ışı ı. ehrif11 ( du 
Tepedelenli başını önüne eğ- ur~l'.11uıtu. a k d k" yaşı~ a ~ ı~tiya.nn _gü ere ten: rettebatının tezklrl namı için Amiral B11rney lJldü tamamiyle mamur bir şehir olmuş- dan. 30 u fatanbuıldj~~ırd<' ~~eıı ı ı~ 

nıişti genç kadına verecek ce- ı aşa a arşısrn a ıne - « en a a yırmı sene yaşa- tur. Yeni kabul edilen Ankara pla- kedildi.d Dığe~l~r ınışıırJır 'lı 1 
vap bulamıyordu, karısının yer- derdi~ dökmek istiyen bir has- ~ak. niyetindeyiı;n.. sakın sen inşa edilmiş olan abideyi Londra, 6 (A. A.) - jutland nınm tatbikine derhal başlanmı'l!ır. kaza.far a ya a an -ur. • 

1 
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den göğe kadar hakkı olduğuna ta halı vardı: . oleyım de şu Aliyı yalnız hır~- ziyaret etmiştir. muharebesinde lnglliz filosu Mütemadiyen inşaata devam edilmek tevkifıt yapılmamış_ . ,ğ,.,~~ .ı l 
.. h t · d - Anladın mı bemm çocu- kayrm deme, sonra senden gu- Madrld, 6 (A.A.) - Akvam ikinci kumandanlığını yapmış tcdir. b' hald d' Çok faid~l• ,ru ·~1 1 nu 
şup e e mıyor u. • b · d" k b li · b 1 d · 1 b' b olan amiral Slr Cecil B S" d"f · t' · ır e ır. ·-ıı ı' T d 1 nı· O d" .. d' gurn, enım uşmanım ço , en ze nı u urum.» eyıp ya an Cemiyeti m;cllıi saat on ır u- urncy omen u er sıyaae ımız. a"mı•tır. Hükfiınetı~ ıııiJ"' .... i 'aıı~ 
.. ~bp'ehe ke 

1 
lnu kuhşakunme ı- tek başıma kaldım, ben sabah- gerçek latife olsun gibilerde gül- çukta M.Adaçlnln riyasetinde yetmiş iki yaşında olduğu halde _ Bilıyorsunuz ki şömt.,düferle- i'a!. i~lerine çok ~he"'··• •:-;~~ •r.._ 

gı gı ı a sız o ara arette 1 k . d' . d" ..... h t 1 d efat etml,.tlr . · h - h"kQ · d' 0 -- • ral • ,, , . .,, 
de bulunmuştu. ~ym . oşu? yet~şmesey ım, şı~ ugunu a ~:~yor u. . toplanmıştır. v Y • rimızın epsı u metın ır. ıger- ktedir. Su işleri ••. ıctif· el ıll 

G.. 1 A t dilb .. [*] eli senı Esır edıp İstanbula go- Demek butun bunlar hır ku- Cemiyeti Akvam için leri mevcut proğrama göre muhtelif vaziyetimizi iyileşure;~ı•ş'~ ·11. 

k d.i~ze km_avu . eı:ını türerek: cak dolusu yalandan ibaretti Almanya Hariciye nazırı istikametlerde ilerlemektedir.Şömen tin faideleri za~~jıll ~.o>',. ~(/ l 
en ne çe tı: - ne ıstıyorsun . - . d l }' k b Madrit, 6 (A. A.) - Baş- düfer proğramımızın birinci safhası Meclis reisimiz~. af ~r<i v !' 

söyle bana .. , ' cTepedelenlının karısı .. » dıye ha?. k,, Td~p~ ~ ~? ı ~um~ııa a~ vekll M. dö Rlvora M. Blrlandı Berlln, 5 ( A.A) - Parlse gelecek sene nihayetinde bitecektir. !eri şehrimizde ik• oçra ıl''gi rıt 
Dedi: başı gövrü üstünde ılı- c·ı Vasiliki asla yunan milliyeti- ?ınıı· . li~n ~l ZI ukzednne bakıoyara trenden inerken selamlamıştır. uğramış olan Almanya hariciye İkinci safhayada devam edilecektir. Jacakdır. Bundan •0~ •• i .. o•" . 

nan hasta kadına acı acı bütün ne mensup diğildir, belki meT.hep ıç ı ıç ag ıyan a ma yor- m. Brland trenin makinistliği nazırı M. Stresemann Alman Vaziyeti ziraiye çok İyi. habiyeleri olan B•1:.,,.a• • _ · l L 
du vazı"feslnl yapan dllk dö Sara· sefiri M. Von Hoescb ile gllrll4· Ahvali zıraiyemiz eski senelere !er ve orada Jıalkla . / ~,ı~ 

Hayatını anlatmaya başladı: itibarile Ortodoks bir Arnavut k•zı · Y 

~ı~~~~~;.~~~~~~~!;-"!"'"""!!'!!' ___ ...,lllllll!""'".!!'!'!""'~mo--"!!!!!ll!!!!ll!"'!!!'!ll!'!!!~b~i!tm~e~ru~'~·!!'!ll!~~"go~s4~U~te~b~r~ik~e~t~m~·~ş~.i~r.~~==~~m~C~Ş~'.U~r~.=~;::;:::;::::~~=~~~n~is~be~tl~e~ç~o~k~i~y~i~v~e~m~e~m;;;n~u~n~iy~e~t~b~a~h~ş~d~i~r~. ~~::~~~~~--,eni~ ·'iıı Bütün ömrü sergüzeşt ve kan idi. " gı·ıt•' 
-- - -- -- k' . t·-·d• to . IJı~'t - - - -- - --- ·-· -- -- - k de kalmıştır. İntihabatın dikkate •a- umumiyeyi andırıyor. bu defa ı ıc ı .. - ıctıf· ' nin rolünü oynıyacaklar demektir. mezlerse mesai fırkası hal nazara- • ·ı ede« ,. 

1 ~=~:I]]!!![Ll[I[!![I:::::] 
da ı'tibarını kaybedecek. Her halde yan bir noktası •Frontist>lerin 6 a- Son kat'! şekle göre, Almanlar rit sefiri temsı ıf< ~ı :r 

H 
l L' l 11 K 1 p M l L Yani bunlar hangi fırkaya yardım ,,. ,.. i•ı• . fi 'it P /ilik ft I' T ft IJ b ft k'I öyle görünüyor ki mesai fırkası bir zadan 11 azaya çıkmalarıdır. Bunla- Eylüle Dawes planı mucibince tedi- p._fgao ,.,~ 

~-': : : :: :::::;.r";u

0 

~:ı~: ~~~~=:e~:ş \9~~ çı~f zkaiç'.n1 debdir.beDahb~.td.oğruİsnugi~: ::: ~:t~:a~~e~:~:i~:.~0:::.~şgk~1 ;;t:n:~~'::ea:::· ı!~~:.~OO ~:ng7. bü~:~ t~;::~;~~:~r.k1~:.
1 '~~~:' . 

4, senesindeki vaziyet tekrar avdet et- saı ır sı e era r u un topr•& ..- • 
Bir ay kadar evci Londrada idim. kün değildir. İntihabatın neticesi d d sı'yası· sı'stemı· çıkmazdadır. Çünkü zamanında Almanlara taraftarlık et- !iz lirası verecekler. Ren'in tahliyesi katile Afgan . de" Y •9 

miş olacak demektir. Hatırlar a ır k · dd•• e 1< • ıı 
İngiliz intihabatının muhtemel ne· şudur: Mesai fırkası 287, koıısörva- İ d be • 'k' f k ı tig" i için hapsedilmişti ve ancak son için hiç bir masraf zikredilmedig" ine lesinin ha ı 0 tar• Je> ki 1924 te mesai fırkasının mecliste ngilizler asırlar an rı ı ı ır a ı d f{atı "' 
ticesi hakkında sorduğum suallere törler 254, Liberaller 57. Bu netice· d B 1 L'b il · bir meclise alışmışlardır. Uçüncü zamanlarda tahliye edildi. göre bu mıntıkanın yakında tahliye· messili Na ır ti ,,.allı • ıfl 

193 azası var ı. un ar ı era erın . beki b'I· Bunun da 1<uvve . :ııa!ı#" .1111 
Konsörvatör fırka erkanı şu cevabı yi meclis dağılmazdan evelki vaziyet bı'r eleman ı'şı· çıg"ırından çıkarıyor. Tamirat meselesi galiba nihayet aı ene ı ır. Sal<• ,,,, 

1 158 azasile birleşerek hükOmcti ele ftan 1 •"' vermişlerdi: ile mukayese edecek olursak hükil- d' ı· 1 d t halledı'lmek u··zredı'r. Gelen telgraf- * • • Diğer tara d harı 0

1'. g• "" ı1 almışlar ve kısa bir müddet idare et- Bu müşkülat ığer mec ıs er e e- · K a < .,..- ı 
- Fırkamızın kazanmasını ümit met fırkasının ne elim bir mag"lubi- kerrilr edecek olursa İngı'lterede !ar bize kat'! denecek bir ifade ile C · · Akv ı· · · 10 H vetlerı an ·st•0 ,ııı> ..! tikten sonra ansızın Liberallerin yar emıyeti anı mec ısının a Amanullah p..fgan• a~d•t . V' 

ediyoruz. Fakat intihabatta hükümet yete uğradığını anlarız. Feshedilen dımlarını geri çekmeleri üzerine su- parlmanarizme karşı bir cereyan bu haberi bildirmekle beraber, biz ziranda toplanacak olan içtimaına . d f dah• 1 ~· ·f 
teşkili için lazım gelen ekseriyeti mecliste fırka vaziyeti şöyle idi: b ı beki b·ı· b u 'ht' at kaydile yazıyoruz Çiln 't k .. h kQ ken bır e a · tbtiil'3 

t pı kut etmişlerdi. aş aması ene ı ır. un ı ıy · - gı me uzre azırlanmıt iken, bil - ğ' . .. Jccniştır· .,8~ 1 - · d · k · f k K .. .. 1 396 · f k ka d f ını soy . ·dı'r. " · •t hıç temın e emez ıse mesaı ır a- onsorvator er • mcsa1 ır ası Gerçi şimdi mesai fırkası daha * * * kil şimdiye kadar ç e a halledil- metin iatifaaı üzerine Sir Austen sözlerinde pa1ırrıt ·yeceğl .''"'ı' 
sının temin etmesini isteriz. Bir fır- 160, Liberaller 46. Bu hesaba göre 1 'kad · mi• zannedilirken mesele çıkmaza Ch be la' . k . . etın• d ~ı ) kuvvetlidir. Fakat nihayet ya Libe- Gariptir ki Be çı a aynı zaman- • am r ın gıtme ten vazgeçmış- re avdet edıp . taO ~ ... ı• 
kanın, 1924 intihabatından eve! ol- mesai fırkası 127, Liberaller de ll · · girdi.Bununla beraber meselenin hal t' M ı· · b d f k' · . d A fganı• "~ v• f. 

1 k k ral fırkanın yardımı, yahutta bunun da yapılan intihap aynı neticeyı ver- ır. ec ısın u e a ı ıçtımaın a den ziyade ,. yarın v e' 
duğu gibi, Liberal fırka ve Lloyd mcb'us u az.,nmış Konsörvatörler İ ld " 'b' B 1 !ine mani teşkil eden iki mühim mil• b 1 kail' 1 1 . 'J •-'~•• d•"' , , 

1 k . be . b 1 mesai fırkasına karşı aleyhtar bir va· miştir. ngilterede o u.u gı ı e • • aş ıca e ıyet er meae eaı ı e me,- tabidir. Hiç ....... a·tıııı.'" e ııt""'' 
George un yardımı ı'le ı'ktı'dar mev- ise 142 aza 1 Kay tmı~ 11 unyor- f d K ku""tın bertaraf edı'ld'"' h kk k ,.-ziyet almamasile iktidar mevkiinde çikadada üç mühim ırka var ır: a- "' 11<1 mu a a gut olunacaktı. Bu mesele ile meşgul alacağı şeklı t . ga'/b~ ..btil 
kiine gelmesini istemeyiz. lar. kalabilir. 1924 te de vaziyet böyle tolikler, Sosiyalistler ve liberaller.. gibi görünüyor. Evcil umumi harpte olmak için geçen Martta Cenevrede nistan 00 ııenelıl< kfaıl•' ;,,~ 

Ayni suali mesai fırkası erklnına İngiliz Avam Kamarasının 615 a· idi. Mesai fırkası intihabatta bir Bu intihabatta meclisin 187 azasın- Belçikada bırakılan mahut marklar Japon murahhası Aşida, İspanya ra da avdet eden ~el /< # 
sorduğumda §U cevabı aldım: zası vardır. Bu itibarle hiikılmet teş çok vaitlerde bulunmuştur. Bunlar dan katolikler 76 smı, sosiyalistler meselesinin Belçika ile Almanya a· murahhası Quinonea de Leon ve Slr tür. Yarım ası~:dıırralı 
_ - Liberal fırkanın yardımı ile ik- kili için 308 aza lazımdır. Hiç bir arasında madenlerin millileştirelme- 70 ini liberaller de 28 ini kazanmış- rasmda hususi müzakere ile halle- Austen Chamberlain den mürekkep hü ük baba"' 1 ıc" 
tidar mevkiine gelecek isek, konsör- fırka yalnız olarak hu ehseriyeti te- si gibi İngiltere için çok radikal pro tardır. Bu neticeye göre Belçikada dilmeai kabul edildi. Sonra icabında bir komisyon intihap edilmişti. Ga- ~ayon ·~.ne çırle ;;~al< ,,f~ 
vatörlerin ekseriyet temin etmeleri- min edemenit olmakle beraber, hü- jeler vardır. Mesai fırkası bu vaitle- Liberaller tıpkı İngiliz liberalleri· moratorium il.!inı için Almanlar ta· zetelerde okuduğumun göre bu ko- rar hükumd• ,,Jlalt'o ıcıı' 

d · G P be .. k • · "h ha b d k · U A .,,arı.... • 51 ni tercih e erız. eçen erşen gu- umet, ıntı a tın u tecellisini mil rini ifa etmeğe teşebbüs ederse aca- ece · rafından ileri aürillen talep için bir mioyon bir rapor hazırlamııtır. Fa- dönmuot · " 0Jıt' 9 ı · 
h ·k· ı t f da d ok k sa ıd nü tecelli eden neticeye göre, er ı ı e tara ın n a emi itimat beyanı ha Liberaller ellerini bağlayıp dura- Mamafi Belçikada esasen vaziyet bal şekli bulundu. Anlaşılan bu me· kat ne Chamberlain ne de salahiyet- nin daha S her b' '/ 

'h · 1 t hak telikk' d k · 'f b' İ · · M · d F•k•t .. Jıa fırkanın de korktuğu ı tıma a - 1 e ere , ıstı asını Kırata ver- caklar mı? İtiraz ederlerse hilkOme- intihabattan eve! de ayni idi. Libe- sele ile, yeni teşkil edilecek beyne!- tar ır ngılız adride gitmıyece- şayan ır ,urgüt' ~ 

kuk etti. Lloyd George un, her iki miştir. Öyle anlaşılıyor ki yeni hükQ tin derhal sukut ederek tekrar inti- raller Katoliklere yardım etmekt< milel banka meşgul olacaktır. Bu ğine göre, meselenin ehemmiyetle yük baba•'.~ıilklİ'/eeel< ~ 
fırka nazarınıla da menfur olan yar- met, mecliste en çok azalık kazanan habat yapılması lazımdır. Bu ihti- idiler. Bunun için ortada bir değişik bankanın tarzı teıkilini bilmiyoruz. mevzu bahis olması muhtemel değil· kaç mislin• be 
fonı olmadıkçe hükOmet teşkili milm mesai fırkası tarafından tcıkil edile- lik olmamış Başı·ckil Gas ar erin- Fakat az ok bi7 
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,·A\i-LLIYET,,IN--ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERi 

4zılı bekçi 
bancayla hemşire 
ıı111 ve enişte8ini 

yaraladı 

lihte kömurcü Demir ile 
k~rısı l'mml bir alu:ak mes

'den dolayı bekçi Ha•an ile 

;a ctmi~krdlr. 
1Vıı;a buyuylincc bekcl Ha-
1-hancasını çekml~ hem~ire
tııpu9;undan Demiri de kal-
1uı yaralamı~tır llekcl ya

'lııı, yaraıılar da hastaneye 
'lnıııtır 

ıo Para lç/11 glJzünil 
çıkardı 

'<tada hamal bo~nak ,\lıdul
llı Seyfi >C\Vrtr sucu uO ya~-

' . . 
' Ha.>an a~adan bir bardak 
'ği halde '.10 para vermek 
·ltılj ı;ıkıın ka,·ı;a netice,;inde 

ihtiyar ,ucunun göıünc 

luıııruk indirer~k ııkıtmı~ur. 

~~d111 giizünden cerh 
Calatada !:iadem sokaıı;ın

' •abıkalı \rap .\ bdulkadlr 
. ı•dın \· üzcınden bol~evlk 
le bıı;aklıı y araladı~ından 

.ı ele ı-crmlştlr. 

otomobil parçalandı 
'.t jOfiir \linin idaresindeki 
'~l numarnlıotomobll çera

~ddeıı\nden l\eı;crken yanlı~ 
°Cvra neticesinde tramvay 

t Çarparak ön tarafı par-

1ı wlör!e içindeki yolcu-

! ıev olmamııtır. 

1',.e11de dojjurdu 
'·dt l ,ıicli efendinin ıevce-
1~nyıı crcnile ıı;dirken tren 

1 
~sı tutarak bir erkek ço

. '~urmu~ tlaydar pa;aya 

~it edince tip lıkulteslne 
1 '1ılıti r 

.,, 
·11 dllııetı kadınlar 
Pıua Şııkrıınıın ı;~zino 
•n .\ziıe ile iki ~rkııdıı~ı 
'kır J..cv[ olarak Sulta~ 
· lııııı;ır~ıaj!;a lıa 1 1amı~lar 

·. 
1nc ihı.ıratıa bulunan po-

1'~ dendiyi tokatlamı•
'1~c yakalıınrııı1 arkada~· 

•'lıı~tır. 

~~ .. = 
. ı:oc·11h çlgne11dl 
·ı· •t üıen l lıırhiye cram-

durak yerinde bekle
öij f farhiyc m~ktcbi Cog
llıuaııımi kaynıııkanı '·url 

, ı l' ıiınd:tki ni!;lıı Ziya 

%ıııu;ılı otıınıobil çar
~ 
l%lan ysralanmı~tır . 

~~ııı olup arıınnııtktadır. 
.. 

(flın •'gerinde 
0tuh cetıedi 
~ 11 :"an ve Cemil dendi 

0 

le u.· J..i,i dun Llleli 
, ' ' 

''
1nllc köpekler carafm 
tkıe rılan bir çucıık ,, 
.trck merkeze haber 

ı,, 1 
lunıın uztrinc ) an-

1, ~idılcrek hacakl:ırı 

~~'-ııı.l• ulan re'ct 
ıtır ·ı · :ıhkikat y•pılmak-

,,,, 
ıtn geleıı kutil 

• hı . 
•a ıııı oldurcrck f;t:ın-

ç 1 likm<t namında 
nıı11ır 

~ ----
''" 1 " tnıntakada 

tııı~. k 
~.: " uda ,lu ı~nıakta 

/.ıt c il lic i> 
~ı 1 

• za ııt ıcu } aka· 

. --~---
"'11J1111 şoför 

' " k ı lıir ~e· ı~ 
n ıfor \1 th ıc 

-hı 
ın ı rı 1 

rır '1 
r 

1 , 

ır 

Mllteferrli H. 

Metro~ nıallar 

Yunan, Ermeni ve Rus eınlltl 
~a~kıo~a ya~ılacak 

muamele .. 
Yunan mallarının Ziraat ban· 

lı:a11na devri halı:lı:ındaki emrin 
ehemmiyeti• takip ve intacı için 
Maliye velı:lleılnden metrOk 

mallar müdOrlüftUne lı:at'I talimat 
vertniftlr. 

icar• merbut bulunan Yunanlı 
malları derhal blla tereddüt 
bankaya devredllccelı:tlr. HcnUz 
mukaveleye merbut bulunma
yaalar ite MetrOk mallar mü
dOrlUtü tarafından icara bağ
lanarak ınü~teclrln• teslim ve 
badehu bankaya devroluna -
caktır. 

Şimdiye kadar tahakkulı: eı
mlf, icar bedelltı ile ecri mlsll
ler cene m•trOk mallar müdtlr
lııtUnce tahsil ve Ziraat banlı:a
aındakl Yunanlı malları hesabı 
carlalne yatırılacaktır. 

Ermeni emvaline c•llncı: 
temllk lı:anununa tevfikan 1 Tım· 
muz 928 tarihine kadar tefviz 
ve temlik veya tabalı muame
IHI ıörmemlş olanlar klmllen 
lıazlneyı intikal eylemlf oldu-

tundao bu tarihten qonra yapılan· 
tahsl• ve te111lllı: muamelılerl 

muteber addedllmlyerek Erınenl 
emvalinin bir kısmı Emldk, Eytam 
bankasına devrolunacaktır. Em
lllı: banlı:asının alacatı kıaım 

tehrlmlz metrOlı: mallar müdUr
lütü tarafından müştereken tes
pit edllecek mütebaki mallar 
hazine hesabına satılacaktır. 

l Temmuzdan sonra tahsis 
edllmlf emvalde oturanlardan 
ecri misli tahsll edilecektir. 

Rus emvali metrulı:esldc iki 
ay zarfında behemehal satılarak 
taıffyesl ehemmiyetle eınrolun

muştur. 

Homangadaıı ne kadar 
nıal geldi 

ı 'l:ı!'I mayı,;mııı ipri<lıwn<lıın 

nihayetine kadar limanımıza Ro

manyadan .+bO'I ton kı:rcste 11:d

mi<. transic ol~rak bf)ıtazlardan 

ıı;cçml~tlr 

Kuılik b.7U:i 

fssıılya, 

cıın lıogdar. 

:'ib!SO ton z.+ıı inek ve 

öküz, 200 ton 

petrol, 11 :l 1 ii 
le<lilml~tir. 

~eker, .+)17 l tnn 

ton, benzin nak 

.---
Bursa lrnplıcaları 

De' !et ~ura,ı lwycti umumi

yesi toplanarak Rur-ıı kaplıcsları 
şirketi nizamn•mı:,ini nıllznkerc 

etmi~tır . Bundan ha~J..a bazı 

memurlarıı ait luıuııı 'e men'i 

muha ·eme eHakım tetkik ctmhtir ' . 

A11karada oportı111011lar 

l\laliyc 'ck~ kti tarnlından hu 
sene hiri ycııı ,chırdc. di~cri e,J..j. 

~ehirde ve uçuncıı'" de yanl!;ın 
yerinde olmak ıızcrc .~ hüyuk 

apartıman inia ettirilecektir. ( •e
kcd.. ,enderde de ılll· ıııurların 

ikameti içı, daha 
yapnrılacaJ.. ıı r. 

tı aparunıuı 

İşten el ç~kHrlldi 
Pendik p<ı>ta 'e td;:raf mtı 

dllrıı Burhaneddin hey i~ten el 
çcktirilmi~tir 

l:lurh:ıııcddin heyin, i~cen el 
,,·kcirilme,iniıı -cbebi. 'ezne ta· 
dııdı ndlcesinıle zlmm~ti çıkmı~ 

ol'Tlnsıdır, zimmetin miktarı hak
kında ta!ıkık,ıt rnpılmaktadır. 

Şakir Hey lstHnbula 
geliyor 

1 ti,at vekili ~akir H. haftaya 

~e"rimıl.t! ıı;e'ecektir Şakir be} 

1 tır',ulda ba 'ı tek ki katta buluna 

caktır. 
es 

Saf/ et Ürfi Bey 

'> ıt g 'ldenlıerı ~chrtıntzde 

·n bıılııııan \'i\ ana orta 
ıkiııcl ~lcibi Sa ilet (•il 

l 

c 1 't 

He) d 
ı)emıt\ 

ı e hırlıklc I" ~ll'
ı. ırekec ctmı~tı . 

Adi/gede ,~_.~,.. .... 
Niçingapmış? ' k~a6<>.~, 

Kızının Mecidl 
sevmediğini 
söglllgor 

Rontkenle muayene için Ha
plsaneden Jandarma refalı:a
tında çıkıp l(asımpafaya giden 
ve orada metresi Atlnayı 

Oldaren Mecldln muhakemesine 
dün atırcezada devam edll
mlftlr. 

,necidln vekili mahkemeye 
Atlnanın, Haplsanede bulunan 
maz!luna gOnderdi~i mektupları 
lrae etmiştir. 

Noter tarafından tasdık edll
mlş olan bu mektupların tercü
meleri okunmuştur. 

Ati na bu mektuplard&t Me· 
elde aşkından bahsetmiş ve 
kendisini davet etmlftlr. Atlna 
haplsaneye resmini de gönder
miştir. 

Mahlı:•mede bulunan Atina
nın annesi demiştir ki : 

" Bu mektuplar musanna-
dır, Kızım okumalı: bllmezdl. 
l(endlslnl ancak bir ay kadar 

mektebe göndermiştim. Fotoğraf 
ta başka bir suretle tedarik 
edilmiştir. Bunların kızım tara
hodao cöndtrlldlgl yalandır • 
Muhakeme bir şahidin dlnlen
mcsl için başka bir gilnc bıra
kılmıftır • 

Karakaş Alinin 
muhakemesi 

.\rnavuc Aliyi öl<luren karakaş 
Alinin muhakemesine dun devam 
edildi, mahkem~ tahkikatın tev~i
ine karar n:rmlş olduğundan, 
Ama vut Alinin vunıldup;u mahal
deki bazı şahitlerini celb takarrıır 

etmiş ve muhakcmı: başka lıir 

ıı;ime tehir edllml~tlr. 

Müflis Nuri ef. 
~:rzurum hanıPd.ı ikrazat 

sandığı !~!eten \ ~ ill•hı uJ..,irac!ı 
görlılen Nuri d . ık :ı( ve tc·cll 
kanunundan i<tiiaLk etnıİ'i oldu
jı;undan dıin ınıık:ırrcr ıılan mu
hakemesi yapı!nıanıı)tır. Yalnız 

bu ifl:lsııı hukuka ait kısmının 

muhakcme:<i Lkvıını edecektir. _ . ..,.... ....... 
Vilayette 

Yol parası 
-~--- -

Onbeş lira oJmadı~ı 
anlaşıldı 

• 
Vol parasının 15 Ura olaca

tını bir ıcazcte yazmıştı. Vll•
yıtten yaptığımız tahkikata 
göre yeni yol kanunu henüz 
relmemlttlr. Fakat alınan ma
ıomat fudur: 

Yeni kanun yol parasını her 
yerde 811ra olarak kabul etmiş
tir. Ancak ı:..i lira da hususi 
idarelere zanı sallhlyetl verll
mlştlr. 

ıllaa~ başladı 
Del!erdnrlık menıurlarmın 

kadrosu telnıiştl. Otln Defter
darlık meınurlarına Haziran ma
aşları verlhıılştlr. 

Diger dairelerin kadroları 

da bugünlerde gelerek maaşları 
verilecektir. 

ı.~ka11 işi 
Tc!llz işleri hakkında dUn 

Dahillye Vekı\letlnden Vilayete 
emir gelmiştir. Temlik işleri 

temmuza kadar bltlrilecektlr. 
Mülkiye müiettlşterl de pU

rUzlU işlerin bitlrllmeslne çalı

şıyorlar. 

Sillhtaraga klJpriisü 
Vlllyet baş mbhendisl Slllh

tarağa köprtlsünün plAnını An
lı:araya ıtötUrınü~tür. Plln Nafia 
VekAletlnce tastlk olunmuştur. 

ISTANBUL MEB'USU 
lstıınbul meb'usu Edip Ser

vet bey, dün Valf Vekili Mu· 
biddln be)! ziyaret etmiştir. 

'obarı öldürenler 
B mubutla mıl.ınisılik eden 

4->bar J.ir gtcc Kt'.~ikta~u:ı. sinl!mad11.n 
çıkaktan suu:-a k,nlcdilmi~ri. ·oharın 

katili oı·naklı1. malnun Rı1hn1 nin ınu 
'1akrı11e ine Lhın .\~1rcezı1da ba~ian 

mı~ıır Hahminjn ~obarı hır kin yti
züntien oldürdü~u ldtl•• etlilınckıe
tlir. Hu ıddıaya ıazaraıı huk,or olan 
H.ahınini 1 hir maçındı 'ohar 'ıa ı 

bulunmuı \e Rahminın r"kihinı al-
'kıjlamı,m. 

llahmi tle hundan mu~bcr -ılmu,. 
\'C ~ohan hu ı~bırar ne l.'Lo .. inJe. ·>ir 

Odama gelsin bakayım •.• 
Burun gagavari, renk sarı, sarı, 

sarı ... Dudaklar kireç kaymağı ren
ginde, haspa bütün bu kusurları az 
gelmiş gibi, öfkeli de ... Ayaklarını 
yere vurarak bağırıyor: 

- İnkar etsin bakayım, dört se
neden kapının eşiginden içeri ayak 
attığını in kir etsin bakayım! 

- Dur hanım. bağırıp çağırmak 

fayda vermez. Derdin ne ise onu sö

yle. .. Bir kat d>ha kızdı, adeta kö
pürdü: 

- Derdimin ba':?ı işte ~u herif! . . 
- Ne yapıyor sana? 

- Bakınıyor. , . Efendim, 
açıkça .. , yüzüme l.ıakmıyor. 

- Ne vakitt~n beri? 

- Aldiği günden bugüne kadar .. 
- Kaç sene bir arada ya~adınız? 
- Bir araya gelmedik ki. .. 
- Bir araya gelmediniz mi. bu 

nasıl iş? 

- Bas bayağı iş. . . Nikahlandığı
mız giinün akşamı, damad beyi ara
dınsa 1.ıul. •. basını alıp gıtmiş. 

- Öyledir de niçin evlenmi~? 
- Onu kendisine sorun! 
- Allah, allah ... Şaşılacak şey. 

demek siz bir birinizin yüzünü hiç 
görmediniz? 

- Nasıl görmedik. Nikahtan eve! 
üç sene beraber bulunduk. 1 

- Hoppala. . . Öyle söylesene ha· 
nım! Demek evelcc tanışıp görüstü

nüz. Sonra nikih olunca her şey 

bitti, öyle mi? 

- Öyle efendim Zati o nikah ta 
(cerhi!) gibi bir şeydi. 

- Ha ... Yani cezadan korkarak 
nikihlamağa razı oldu. 

- Evet! ... 
- Siı söyleyin bakalım, hanım. 

nikihh zevcenizdir, dcgil mi? 

- Zevcemdir. 

- Kendisine bakmıyormuşsunuz. 
- Gelsin bakayım. 
- Nereye gelsin. 
- Bizim odaya ... 
- Sizin oda nerede? 

- Besikta~ta esnaf kahvesinin üs-
tünde ... 

- Hanım oraya mıq~elsin? 
-! ! ... 
- Söylesene ya. 
- Onun orasını kendi hitir efen-

dim .. , 
- Siz ne i~ yaparsıaız? 

- Tiyatrocuyum. Sqyar tiyatro-
cu ... 

- Kazancınız! 

- !!L. 

- Hanım, siz söyleyin kazancı ne 
tuta.r? 

- Yüz lirayı geçer efendim. 
- Doğrn mu söylüyor. 
- (Dalgmlıkll) Mübalaga edıyor. 

Yüzclli lira tutmaz. Yüz yinni lira
nın içindedir. 

- Ayda bu hanıma ne verebilir
sınız? 

- Hiç bir ~ey ver<mem. Gelsin 
bakayım. 

- Ben ayda elli lira isterim. 
- Bak elli lira isterim diyor. 

- Elli para veremem. Arzettim. 
odama gelsin bakayım. 

Mahkeme müzakere ederek ayda 
30 lira nafaka takdir ettikten sonra 

bo~anma hakkındaki talebin tetkiki
ni gelecek celseye bıraktı. 

tktısai~eknı" 
Şakir bey buraya 

geliyor 
lktiS;ıt 'ekili ~akir lıcv hu 

haftn i\indc ::;ehrimizc ~clcc~kcir. 
!:iakir be\· burada r ~kakte mer
but dııirclerdc tetkik;ıtCa Lıııluna 
cak ıc Trakıaya da i(İdeceJ..tir 

gc1.:e \'olunu ke!tınek suretivle f,ldlir· 
mÜ~[Ür. 

1 iallıuki maznun vık"a gecr<ı 
kı,l;ıtl• bulundu~unıı ;1hıılerle i'hat 
etmektedir. 

l<tinı:ık Jaire-i lbhıı111 i mehke 
meye ga~ri mt.:vkuf ol:lrak sevketmiş
tir. \gın.:cza n1ah~t:nıc ..... i i.;tic,·ahattıtn 
sonra rnaınunun me,kuren muhııkl! 
mı.:~iıH: karır verıni~ ,.c hakkında 
ga\ri mıl\·akkat tc\·kiı nıtizckkcresi 
i~Jar ctınistir \luhakemenin önll 
müzdt·ki celı~sl· nde "ahitler dıııle 
necektir 

Sera fratel/i şirketi 
i//<i., etti 

<, anakkalcd hatan harıı gemile 
rıni çıkarm:ıı... i.ı7.Crt tcşckf..iil eden 
Fratelli Sera •lıkeıinin \lı"sın b< 

~inde ikincı CICflrtır ınahkcm~-sınee 
it1:,"1na kırar 'erılmi~tir 

.>\. \ nı ~irk.etin mü~~ .. ı .. \: ı: l\zaları 

( 1'umpını empres l\.larllini ) namı 
altındı gene faallyere hııladıkları 
m uhakcme.:e hM.ber alınına .. ı üz.erine 
mullrnelC'i iFJ:i,.,jı,;._niR ıvnı ~irketc de 
reımil edılcrek ıfl:l•ın W•jot ettir 1 
ıte ınc kı1.r r vcıilınıytır. 

Emanette -Haritalar 
Son haftalarda 
ikmal edilmek 

üzredir .. 

l•tanbulun haritasını yap -
mağı taahhüt eden ,ırkct ls
tanbul, liskUdar ve Beyoğlu 

clhctl~rinln haritalarını evelce 
yapnııstı. Şimdi de Boğaziçlnin 
Rumeli clhel!le Anadolu kısmı· 

nın l(uzguncuğa kadar olan 
parça~ı ikmal olunmuştur. Bu
rası da yapıldıktan sonra tek
mil lstanbul harituı ikmal edil
miş olacaktır. Bundan sonra 
evel~~ basılan haritalar yeni 
harflerle tepti! oluııacakhr. 

Olonıobiller l~liyor 
Otomoblllerln ırevl tamamen 

bitmiştir. OUıı otomobillerin mü
him bir kı~mı çalışmajl;a baş

lamıştır. Çalışmayanlar ıla he
nüz tahsllerini yeni tarifeye gö
re tebdil etmedlklerl için işe 

ba,ıayamamışla1'dır. Bunlar da 
talc~lterl değiştirdikçe çalışmak

tadırlar. Taksller Taksim mey
danında ve seyrUsefer merke
zi önünde muayene edilerek 
möhUrlenmektedir. 

Heyeti fe11niye mildilrll 
Ziya R. geldi 

Şdırenıanetinin kıır•~i>y pala, 
sahipkrind"ıı btcdiil;i ~ercfive lıc 

<lelinden df)layı açılan davanın 

devlet ~unı-ıııda nııirııfRı1'ını yap 
mu!.. iızere .\ıık:ırava !(İden hey· 

eti fcniı e mııduru l'.iy:ı ve Enıa 
net vckillerin,leıı le' !ık hcylcr 
ııvdct ctnıi~lcrdır. Hu bapt~ ki 

hukıım yakında tebli~ olıına~ak 
tır 

1 ley"etl fenni ve ımldlirii Ziya 

hey Ankarad:ı N~fi~ \Tk'11etilc<lc 

lıcntkri ıı canııri 

için Ycki'ılcti' m • "enettc hıılun
n1H .. 11 ı ric ı L'(nıi'::tir 

lkntkr ıııulıiın t•tnıirac11 muh

taç olup l•:m~ııetin t ıh:-acı huna 
kafi µ;dmemck.tı:dir. 

inkılap müzesi 
lnkıl.1p ınuzcsi knmisy(lnll 

dun t•ıpl:ınMak ıntılenin :ıı;ılm:ı-ı 

için k•p eden h~zırlı!darn de\ :tm 

ctmi~tir 1 ~ h:vlrnnd' a,ılm:ı'I 

muk•rrcr ııl ın 11111lcnı11 kll~:ıdı 

daha bir nı tıddet k.ıhhur ede
cektir. Eserler ,.e cı\ .ıhr t:ı-nif 
olunnHktadır. 

' ef~ulı ~ilf !Jİrhefl 

;\h:t,uh ,tıt ~ırkcciııduı alaı.:.ıklı 

olanlar, ~irkı:tiıı ( 20,000 ) lir;ılık 

kd•lct ınc·kculıuııdan ',cl[,,tl için 

te~~bl llİ:'tc hu: Hlfn u~l ·ı; dı Ku 
rn..:'.">elL'dc i:-.nli nıc\ zuu hıth~olan 

~:sııaf lıank"''• ccmiıMC mektubu
nun i nztll:trı nı ıİ\sttn o~ hı~u içın 

kanunen tckcnınııil ~tmed1Riııi , ·c 

lıiıı:ıcıı :ılcylı lıuna i'tin:ıdcn para 

jstcnil~ıni y Cl't'~ ini b1 'd i rn1 i~ti r ·---· Paris ııe Bertin 
sefir/erimiz geldiler 

\nl..amda lıı.lunaıı Paris bıl 

yiık dı;ili~i1ıiz Fethi H. d dun
klı inkara trcnilc ~ı:hıimi/.e 11;c!· 

nıi::'tir. 

Fethi h~y ~ehrinıizde hir iki 

ıı;un kaldıktan srır r~ p:ızarce-i 

ıı;uııiı l'arisc l(idcccktir 
\ııkıırııd"ıı !!;clirJ..en i":;ki~dıır

dc lıir ıı;un kalan l:lcrlin .<dirimiz 
Kemaleddin S1tmi paşa da dıınkıi 

terenle ~ehrlnıize ıı;clıııi:tir. Ke

malddin Saıni Paı:ı iki ıı~ !(tın 
sonr• Hcrlinc Kitlc.:cktir. 

~dirler 1 lavdarp•:•da istikb:\I 

edilmi:lcr '" hııstı,;I mocörlcrle 
bt;ııılıula jı;ççıni~lcrdır. 

Pul 
lVlatbuat gonµ;resi 

/.~tanbu/ Tilrk mat
buat l'l'nıi11efi11de11: 

lstanbul TUrk matbuat 
cemiyeti hey'etl umumlyeal ' 
!I Haziran 1\1~9 Pıızar ıtünü 
saat (13) te TUrlı: ocağı sa· 
lonunda içtima edecektir. 
Y eul hey'etl idare intihabı 

yapılaca&ından azayı •~il· 
yeııin beluımehlll te~rlfferi 

rica olunur. 
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Ekonomi 

Paris konferansında 
rakkam mücadelesi bitti, 

şimdi protokol 
hazırlanıyor 

Rakkam mücadeleai sözü dojtrudur. Alacalı:lılana lstedlklerl 
mllyarlardır, vereceklllerln teklifleri de mllyarlardır. Milyarlar 
mllyarlarla mücadele ede ede nihayet fU borç planı meydana 
çıktı; 

A/marı;-an111 itılıif deı-lrtlairı~. hepıelrııile/ l>a11ka l'<lsılasl/e ı•er,•,ei!i 
/Jorçlıırın plıını 

1 Eylul 1929 dan 31 Mart 1930 za kadar 0,74 milyar mark 
1931 den 1992 ye kadar l ,till~ ınark 

1932 .. rnss .. ı,ns .. 
1933 .. 

193! " 
1935 .. 
1 \l~lô .. 
1937 .. 

l!IH 
ın~ 

1936 

·~3~ 
1938 

l'l3~ .. 1939 

.. .. 
" .. .. .. 

ı,~04 

• .~tlti 
1,1192 

1.939 
1,977 
t. \19!1 

.. .. .. .. .. 
" 

1939 ,, 1 •HO ., 2,042 ,, 

1940 " 1 <ı66 .. 2,:!-2,3 .. 
GörUldUtU gibi, borçların tediyesi 36 sene yedi ay sürecektir. 

Bu müddet içinde vasatı senelik tak!.it 19ı;87 milyar marktır. 

Oevs istikrazı için beş birinci s•nede verilecek Oevı istikraz 
l!nlte•l olan 90 milyon mark ııa ve olunu na 3tı '4en• 7 ayın senelik 
vasati taksiti 2.050 milyar ) mark eder. işte Parls konferansı 
delegelerlnln neşr ettikleri 30 mart tarihli komünike ile ilAn edilen 
senelik takslt rakkamı bu ralı:kamdır. 

Pr,> 1okolıuı esas rıııklııları: Rakkamlar hakkındaki bu ltllAftaa 
sonra protokolUn ihzarı gellyorkl, tamamen bitmiş değildir. Pro
tokolUn esas r.oktaları şunlardır; 

1 Moratorium meselesi: Şayet Alm&n) anın iktisadi inkişafı 

borç cetvelinde gösterilen mütezayit taksitleri tediye eıtlrmlyecek 
yavaşlıkta giderse, Almanya borcunu vermlyecelı: demektir. Onun 
için protokola borcun tecltl hakkında maddeler llılvesl lllzım ı::e
llyor, Almanlar bu maddelere ayrı ehemmiyet veriyorlar. Anlaya 
blldl;'tlmize göre. bu meselenin müzakeresinde, tesis edilecek 
cihan bankasının sallhlyettar mercii olan Advlsory Board un 
muvafakati alınmak şıırtlle, tedlyatın teciline dotru temayül 
vardır. 

2 Cihan bankası mes'elesl: Nevinde yekta olan bu banka, 
diyebillrlzkl, konferansın en orlglnal bir keşildlr. Almanlardail 
alınacak borçların alacaklılara kendi paralunle tesvlyeıılnl, ltulf 
devletlerinin birbirlerine olan borçlarının tevzllnl Uzerlne alan 
bu banka nıisllslz ehemmiyettedir. Bankanın fonkslonu temamen 
taayyün etmemiştir, Perenslpe taalluk eden bazı noktalarında 

itilaf vardır, Bunlardan biri Almanyanın her hangi bir anda d!lşe· 
bileceği tediye güçlügUnde kullanılmak üzre bir muayyen mebla
ğın Alınanlar tarsiındıın bankaya depo edilmesidir. Diğeri de ba 
bankanın başka bankalarla muamele feraltl ve Davoz muamele· 
!eridir. 

3 Rehin mes'e!esl ; B<>rca rehin olarak lllı: öoco demir 
yolları dU~UnlllmUştOr. Sonra bundan vaz geçildl, şu şekli bulundu; 
Devlet demir yolları idaresi her sene cihan bankası namına ii45 

milyon mark Rayhsbanka yatıracaktır . 
Netice : Almanya borca batmış bir memleket hallne ıtrlyor. 

Bu borçların te~vlyesl için alman iktisat mü•ssiselerl fcvkalbeşı:r 
çalı~mata mecbur olacaktır. ÇUnlı:I, Alman bütçesinin 9,5 milyar· 
lık varidatının ' 20 den fazlası borca gidiyor. Alman iktisat mU
esslselerlnln en mUhlmml olan atır sanayi. bu ltlllftan hiç mem
nun detlldlr. Hatta Şahi yanında ikinci murahhas olan doktor 
Föglerln istifasına, aj>;ır Alman sanayllntn bu murahhas üurl•de
kl tesiri sebep olmuştur. 

Borç planında itilaf, gerek Alman politlka partilerinde Vd 

ıı:erek karşı karargahların politika mahfetıerlnde türlü Ulrlü 
akisler yaplyor. Bu aki~lerin lehte olanıda var, aleyhte olaaıda 

Fakat umumi b&tkılırsa, lehto olanlar ekserly•ttedlr. 
Onun lçindirkl, borç planının tertibi ile ehemmiyeti ıurett• 

ilerleyen tarihi konferansın, b.:llı:I bir hafta zarfında, son protokol 
işinde arızası~ bltlrecogl tahmin olunablllr. 

Dr. Nlzamettln 

* * .. 
GuNÜı iKTISA[)f lf ABERLERI 

lng;iliz lirası düşmeğe haşladı 
llün liur>ad• ln~iliz lira<ı uoı.; 

kuru~t·ln a\,·ı1mı~, 1018 kurus 10 
p'-rıvı çıkmıl .. onrı tedric·~n du-:c 
r ... k 101-t kuru:;-r:ı kap:ınmı~tır. 

tlor..;.:ı l\.nmi .. crli~i tırafından 

ilk a:p.ı mıJı,, lıJnun 'ıııl:n•~t 4'~•· 

~·ı .. i\ı· h:ır.ı h:.:,ıhiirıt \'iP' aı;; \ e hu 
ın:ı.h~ul mü1,.ıyı:Jcve kon:ırA cmnıyet 

ric.ırerhane.;i .;ahihi n~klr 'l'ıthir r~ev 

tarıf1 ıd:ın muha\•a:t eıllln1i~tir. 

'la1ı' e ,·cl.:il .. ~ • rı ı.: ~onderilrn r.1ıl(ırı ... T h 11 .. a m v e c e mi yeti 
nsıJ:r:t!l hu tenez:,tih.ın .. ehi hor:--1'V& 
fazla kaınhi\·u arz\!dilınc .. inc mukshil 'l'&hmil \'e tahlı~e iılmclt.: cemıyeil 
alıı.:ıl.:ınn aza.lmı .. ı , e hilha ..... .ı ithaf:.ıt idare hey·t!ll intihabı dtin yıpılml~ 
tacirt~rinin karnhi\•l nıuha\ll'I hu .. u- Ye fırka namzetler intihap o1unm•J 
sundı çok ilni~atk;\r h:ırckct euue, tur. 

lcritlır • Avundukzldelerln vaziyeti· 
l~or .. • kl>Olİ:-t'rlı~i hu \·sın et l lahcr :ı1J1~1m1zı ~nre, hir sen•)"ı.! 

kar~ı .. ınJa, hor~.11 kanuntı ahk:lını yıkın lıir ıırnındın hc::ı1 tekrar 
harıdııde fe, kal:\tlc hir ıctllıir ılm•~a nıa~a1.ılınnın ku;ıdı lıekleııilen 
lü.r.uın ~>ln1:ıdı~ı kanaıtındcdir. ,\vund11kz1tde Lirıderlcr ~irketi ıla 

ln~iliz liraıtıı11n tedricen dü~ct.:L·,..ioi cıtklıl:ırıytfı t;ttn.ımcn U)'U~tnuş olduk 
111:.ıhtl'ıncl K•>:-en h:>r-.acılır, ha\·a lcın halde buradıki hazı a\ukarlır tı 
o\·un1·1.rını :t.arJrlı bularak yalnız ınü~- rafından tcıti~ı edilen hir ~ekil me 
tc::rih:ri ht_..;alıın.ı çah~ınakla iktifa cuik: 4 sele-iıruien l'kıtmete tlııçar cdilmı::~ur. 

lcri i>ın bm,atla düzgünlük bı~ ıı;os- Ttırkly<' lı bo.ııkası bu miı sse•eyı 
ternti~tır \lun 8;".J) (en dü\·unu kurtannak ıçln ıza.ınl hiınayc ve lü 
mu\ahhadc ı Itııı.~O) den muımde ıul'kirlıkıa bulıınnıu;tur. Son sene-
~ornıu"tur. Jc:rdö ınanHalunı. ticarc:lini elt: alıniıik 
... Buııdımada arpa mahsulü- ;,reyenlerin bu hadisede de ıınil ol-

.. \IJ1g-1nıız mılurnata gOr\.'.Bındırmada duklan '.'iö~ 1-:nlyor 

* * * 
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A'RIN l ' !D'.!1 "MILLIYIT. n11 
1 l azlran 1 ~!O 

HAVA 
H~ athancdcn aldığımız malCımatı 

naz... n dun ararct azami 27 a1;garf 
1 ~ rlrrece ı di. Bugıin rüzglr miıte 

ıı. , ı e ecek hava hu!Otlu olacaknr. 
\ aj!Mur mt. ~te'lleldir 

FELEK 
Fena adam olur mu? 
iki gUn evel bk' dostla gö

rfişllrken zengin bl r adam hak
kın da 'u suall sormuştum, 

Nasıl, iyi adam mı Y 
Arkadacım bllna şu cevabı • • verdi. 

Vah u hiç zenginin fenası 
olur mu r 

:;ıuradan geçen ca azılı bir 
&a ıkalıyı zengine; bak 1 Ne 
hayırhah , ne mont& ve iyi a
dam olur, aen kötOyl zOgllrtte 
arıı. 1 Bn cevabı çok beyendlml 

Oktruva! 
Bu IAfın tftrkçesl " duhuliye 

resmi ,, imiş, Emanetin bUtUn 
tehirlerde oldutu clbl ltha -
lattao a 1 d ı ğ ı verglnın bir 
adıdır. Yalnız, bu vergiyi şimdi 
şehir dahilinde yapılan feylere 
de tcşmll etmlfler. Bana bir 
kunduracı dedi ki; 

- Hançtea gelen ayak kap
ların çiftinden 4-0kuruş oktruva 
alıyorlar, bizim burada yaptı

tımu: kanduralann çiftinden de 
o parayı latlyorlar. Bu nasıl 

Duhuliye resmi! biz sonra nasıl 
çalıtınz? 
Doğruyu söylemek ıazım gellrH 
duhuliye resminin dahilde ya
pılan feylere tefmlllne benim de 
aklım ermedi, demek bizim ok
trua bu çeşit! 

Yazlık vak'a! 
Dünkü, •Sonaaat> refikimizin 

bir serlavhası: 
"Badem sokağında karlı bir 

vak'a. 
Ait tarafını okumaya IUztlm 

yok. Sıcaklar böyle devam 
ederse bu çeflt Yakayı hep 
.emeonl edecegizl 

Felek 

Garp edebiyatı 
Julien Green 

Hnli$ ro!l'ancı ptk azdır: Bunu 
lıilll'or<unuz dep;il mi V Roman yazan 
hın !erce k!şl orasında kaçı lit-
r tc:ı romsT' crdır ~t hikArelerile, şa
h•larP• hrrol er vışar, onların havuı 

kinde t<nef!üs eder, hula;a kaçı 

TOi1lanı·ı f'Jl:'rak )ırad1fmı~tır? Roman 
'azanların kımı husu~i n11c-cra?ann1 
Aleme bi'dlrOT.ek için rı '.llanı vesile 
ittıh:ı:L edı:r. k.mı rı ~a r., 1 ir hatıra 
defteri haline lı:o a- k mi harat hak 
kında dL, uncık enn o sanki bizim 
düşundü !eramit. kl· ndimıze )'&cmi
yorrı~ş gib' : lıiıe oı>:rttmek bave
sınc duşcr_ Fakat t> l! ııin maharetini 
!ıan·aunı muav)t:n h ı r mcv1.u emrine 
vere'1 ve ı 'Jn ctrc.fında munta7.am 
ı.ir bina ktır.ır gıbi roman vazan ha
kiki romancı pt'k azdır. Haylı trhli
keli mahzuru .e bunların tn 
buvut;ü g" czelığe ve dedikoduculuğa 
me\dan \errDC'\iC mtisıit bulun
ma•ı olan bu ıann, hakiki roman
:ılar yu~seltir demivorum; fakat 
hiç olma1.sa bır dcrecqe kadar onu 
me~rıı gıı terirler hikmeti ,·ücudunu 
i pat ederler. Romanc, !ık. her şeyden 
eı· e l lıir ze\k me ·elesldir; nasıl ki 
e\ ı k nu .., ..ı.n ve C\i konuşmasını 

MiLLiYET CCMA 
-- .zaııl 

i.kAye • ... oma..a.., 

MiLLİYETİN EÔLENCELER1 bilmeyenleri tefrik etmek için ölçü- aaltlı olduğunu zablteye bildirir ve 
mıiz onlardaki ztvk ha <!<Asının dere- kendine bir kurşun ııkar. 

ce•ldlr, romancı nın da fllu1 kıvme- Bıftanbıta bir haileyi nakleden 

TOrtiJenin tal~i: !ntara 
Ankara ~ebrinin pilanı bakkın~a Asal beJiD hl. 

tini bıI pek ba lt olduRu için !ula bu roman_ ne jannn en yüksek nil- A k 5 (M.lli ) C 1 h l 1 t · d k sure 
tehlllcell olan , .• hilhas a nlm-,an'at- munelerlnden, hına ne de Julin I huri~e~~Ukfıme~iJ~t~erkez~r:~ :ışe:: ~~~~e~J~e gayriı 
k U 1 "ki ı · b d j d Greon'ln ın ,.;;zel e.erlerinden bi- _ ar \'e m tc e. ren cez e en anr a n- 1. lan Ankaranın iman etrafında- zam ve girift olan aksa•" 
go .. sterdl"' zeı•k• " "I n·z L'akat rldır. Fakat • aıanı haı-ret bir husu<!· 

•• • ıı:ure 0 çe ·· ' ' ki fealiyet gün geçtikçe mühim nca etüt etmek üzre zaını 
bu roman lıahsl bizi pek uzağa yeti l'aru 0 dı ' °'"1" birinci 1 neticeler veriyor. Fakat her şe- ketmis.tir ki bundan dahi 
go .. til b'll () ı ı a det .ahifuinden son satı rlarını kadar t 

re 1 r. nun ç n me\Zua ' yelen evel şehrin pilanlannı yap bir şekil tasavvur edilem 
dl B · h ı · b. müellifin münhasıran mcvzu'la 

e 'orum. ugun ' 1
'" a 15 ır ro- r mak lazımgeliyordu. Bunun i- syondan çıkarken Taşha 

maneıdan bahsrtmek btlyordum: mefgul olm•sıdır. Bir kelimeye te•a- 'it 
o da eserlerini fran sı zca vazan dUf edemezsini z ki mevzua do~ru - , çin teşkil edilen jüri heyetinin kaduem ve Akköprü istı 
Julien Green isminde bir genç dan doğruya ıemıs eıme,in . ~:>< rin hazırladığı rapor ahiren Dahili- deki şehir mahallatına .• 
Amerikalıdır. Bundan üç sene eve! her cümlesi bl• h•cfüeyl hıklye eder. ' ye Vekaletine tevdi edilmiş bu- bil ve arabalar seyrifıent 
Mont - Clnert isimli ilk romanını Bu .l50 sahifede, sizi mevzudan bir ıı lunuyor. Jüri azaları rapora it- ylan ederken piyade ola 
neıreıt1ıi 'aklı birdenbire nesllnin sanive uzaklaştıran hiç bir kelime i hal edilen umumi mutalaalar- ri görmek için istas; on 
en mükemmel rcımıncılanndan biri yoktur. işte hafü romancı buno denir! dan başka hususi fikirlerini bi- ile Mukaddem arasında 
olarak şöhret bulmuştu. Geçen sene Fakat ne olursa olsun, bu mu- rer teklifname şeklinde Dahili- yen bir park ve bunu tal. 

Bugftnkil yeni bilmecemiz Dünkü bllmecemlzln çıkan Adrienne Mesurat isimli !kinci vıttakiyet, Mont Clnere de buldu- ye Vekaletine taktim ediyorlar. zar mahallini tesis etın 
rom•nındı büshiltUn batka bir tarz ğumuz güzellikler! unutturamaz. Ju- Soldan 1&ta: halledilmiş şekli Bu meyanda maruf mütehassıs buradan piyade kaley~ ~ 
lhtiı ar etmiş görünüyordu. Bu tarz lien Green onunla hemen hemen bir Yukardan a,a: profesör Jansen in nazarı dik- şartile İstiklal caddesı 
edebi haasamyeıine en muvafıgı ola- şaheser vücuda getirmişti. Edebiyat 1 - Okumamış (5) Pr1 (8) 1 - Çekmek (3J Nüezzinin a- katine arzedilmek ricasile sabık faiye meydanı arasınd<I 
cık ki bundan bır ay el'el neşrenigl ıarihlnde umi kalırsa Mont Cinere 2 Erkek (2) Göz nuru (3) miri (4) Şehremini Bilecik meb'usu mü- tiği muazzam Opera ve b 
Levialhan'da muhafızı oımiı, inkiııf sayesinde kalacıkur. \'e hısbelvazife 3 - Balla yenen (S) Tatlı ol- 2 - Hicap (2) BtlA (6) hendis Asaf Bey 12 maddelik la mevsum meydana 
ttı. · · (1 ) L · th d dl"' ktU /it · t k ı'çln mavan (3) 3 - Nida (2) Sallandır (2). · .. • rmııtır. evıa an, e •• m ro- a a e ye rııyet e me . · bir teklif listesi hazırlamış, Ve- zevk ve ihtışam görur .. 
mıncılığın bir nevi 1alebesldir. Yı · leviathan'dan bahsettiğim fij mıka.leyi 4 - - K•deh (4) Yemek (2) 4 - Beyan (5.l kalete vermiştir. Asaf Beyin tek tadan Eskişehir içerıs•. 

· it çu" k'" j ıı· G Mont Cı'nere bl · ık L tathan de"'! Mont • Denı' zin nı' baıet ı ı·~· (5) 5 - içine çama•,ır konan >cJ(5) zı • n u u en reen - nr r en ev 1 
•· ' " - · : 5 ' 1• 1 • lif listesi ihtisasa talluk eden Gazi çiftliğine ve Cebecı 

de, daha yük>ek bir sanatkAr olıbl Cinert i okumanızı ıaısiye tderim. 9 - imek filinden maıj (3) Ayı ls\'ln eden (J.' hi b · "k 
u ı (2) · 6 _ Yiyecek (4, bir çok esaslan ihtiva ediyor. nişehre münte uyu ıeceğine dair fikri istidatlar göster· Reşat ,.ur yu""" 1 h · kr m 

mlştlr. Filhıldka, fransız vUzubile 

1 
7 - l ·ota (2) Sed (.4) 7 - Bayağı (3) Asaf Bey noktai nazarı hak- arşe nı;ı ~n ze~l 1 v~ r 

Anglo-Saksonlann bulutlu ha < sısiye - 1 KIJçük Hik/iye 8 Orta (J) incinin annesi tSJ 8 - Katil (4) Erkek (2) kında bana izahat vererek demiş caddelerını teş e . e · 
tinl 1 · d'"' b d • rl 9 __ Çalı~ma (5) Bü\'ük (3 ı 9 Ceset (4) Faydalı. ~4) tir ki . Yenişehri dahi suretı 

mıizaç ewr ı.. u eser e .-.me - _ • • • _ · melede halletmiştir. Pl 
ka hayatına dair nen. •ahifeler yaz- Bı'r balık bı'kaAJHSI' sizin muazzam kefal biçaklamr-1 dar yazı yazmıyacaktım. Ne ya- - Jansen'in yaptığı şudur. re Cumhuriyet caddesi 
mı , lıilba"a r.,·kalAde mükemm•I d · · k' Jansen Ankara şehrini iki nok-ken, ben enız, ganp bir düşün- payun 1 : ben demiryolunu gerer 
bir kadın re1ml çizmişti. Mont Clnere be db' Öb" g" M'll'yette ok tai nazardan tarihi bir şehir o- " 
de hemen hiç bir hadi,. yoktur; ha<I< 1 . . 4 Haziran 1929 ceyle, yorgun, zgin, he ın - ~r. un, 1 ı u-

1 
k k b 

1 
· · B' · · · teşem bir istil<amet üzr 

bir kadının ve etrafmdakilerin on• Bılsenız ne yorgundum ha- bir düşünceyle,karnını doyrmak ruz! dedınız. ara a u etmıştır. ınncısı Mustafa Kemal buluva 

k hl 'ki f k d nun efendi. Kimbilir belki de an- irin, masum canlara kiyan be- So."zünü_zü emir telakki ettim Türk inkılabının merkezi olmak k'ıp eder'ız. Bu buluvarııı. 
arşı ssetıı eri ne retin bi Aye>I lr. " ld h · 'b ·1 ·k· d R 

Fakaı bu kitapta emsalsiz bir atmos· Iamışsınızdır. Ben yorgunluğu- şeriyeti düşünüyor, insanlardan ve sız.e m_ınn~ttar 0 um . ~~. ıtı an e, ı ıncısı e oma ve ya ve Dikmen caddelen 
fer urdı (zaten her eserin kıymeti- mu, dizlerimin ağrısından, bey- insanlıktan, kendimden nefret efendı. Bır cumleyle derdımı do S~lçuk asarım mu_htevi bir şe- dığı noktada elyevrn 
ni ı ıpın o atmo fer dejtilmidir). lla.1 nimin işlememesinden, alnımın ediyordum. keceğim: hır olması do~ayıs!le. . havuz takriben beş mis 
buki Adrienne Mesıırat hü,bütün sıcak sıcak terlemesinden hisse- Siz, çok beşeri bir hareketle, «Ben her gün yazdiğim hi- d J~nsei!ehır ?1a~~ı tet;ok e- edilmiş olduğu halde 
lıa•kadır. l lele Ltviathan sanki Mont- diyordum. . . Eğer yorgun ol- biçaklanan palamut~ ka?1 üs- kayelerle ancak palamut yiyo- er en anetın ırekti !erini eden muazzam meyd 
Clnert' ı yazının e •ri değildir. masaydnn, müfekkirem işlemiş tünüze sı~r~sm diy~, bır kaç rum, yazdıklarunı okuyup vakıt en ziyade nazarı dikkata alan de gurup halinde zaire 

Leviathan, Pırı - channda kilçılk olsaydı ... Keyfim üstümde ol- adun geı:le~ınız.,ve ~ıçaklanan geçirenlerin gıdası kefal oluyor. bu olmuştur. Bundan başka ken bir tesir yapan, Vekalet 
bir ka abada ikamet eden ve a<k yü saydı hanım efendi, sözünüzü canla~a bıgane, bır evın tek pen Fakat gene ne mutlu bana disinin üstadane kabiliyet ve ih- n gurup halinde görül 

%iinden anllşılmız b r faciayı düşen cevapsız bırakmama imkan var ceresın~en , pencereye lazım o- Sözümü suitevil etmeyınız tisas ile şehre bedii, fenni ve ik- riben sekiz yüz metre tıı 
Gueret ismlnde fakir bir hocanın mıydı? Buna imkan olur muydu lan genış perdeden dem vurma- hanım efendi. Ne mutlu bana de tisadi noktai nazardan en kıy- yüz metre arzı vasati U 
blkAyesidir. Gueret, Angelc isminde hanım efendi? .. Ben ki, hiç bir ya başladınız. . . dim, çünkü o palamut dunağı- metli ve kabiliyeti tatbikiyesi şibihmünharif teşik ede 
bir çamaşırcı kızını oeıer. Guerct sözün altında kalmamışundır, Palamudun ciğerlen koparıl- mm alnıma vuran teriydi. olan bir şekil vermiştir. ydanın vekalet binalar! 
fakirdir, kirlidir, çirkindir; Angelein sizin, bir iltifata çok benziyen dr, ~efalm .~~.nı ?.kıtıldı ... : Ve o palamut ne mübarek ba- Jansen planım tanzim eder- modern bir şekilde, be 
bir türlü kalbinl zaptedemez. Zaten so··zu··nıı~u" cevapsız bırakır mıy- . Btr an d_ uşun. dum. Kendı ken .. - lıktı ki, beni size muhatap etti. ken Eski-şehri ve Yenişehri ay- bahcelerle muhat HükO 
Angele para mukabilinde kendini ~ ş· d' · h't d' d dikk 1 , 
ötekine berikine teslim eden bir nel'i dun? ... Manasız bir tebessüm- dıme de~ı~ ~~: «Neden bu gu- ım t sıze ı ap e ıyorum se- nı zaman a nazarı ata a - hailesi namı verdiği g~ 

le baş-· 0··num·· e eğer mı'ydim zel mavı gozlu hanımın dudak- vimli beyfendi: Mevzu çıkarmış- mıştır. En ziyade muvaffak ul- temı·nde mahalle ve sıı 
fahişedir. Fakıı Gueret'inin bundan u•~ • d - h h · l · 

hı'ç'. . . ıa .. rı bu kadar kırınıZl. ?ıı Mavı gö- miyım? ugu usus, şe n muvasa enın solunda aynı' şekli latifi, haberi yokıur ve genç kadını Mrmet . - İ İ 
ve .amimiyetle kendine raptedcce- Hanım efendi, şunu itiraf ede- zu ne kadar begenırsem, kırını- SELAM ZZET birleştiği yedi mühim mevkiden, halleler tertip edilmiştı. 
ğini zanneder. Arzu. lmkançlık , yim ki, tramvaydan inip te, Ha- zıya boyanmış dudakları o ?e- İLAN kaleyi bir çele.nk gibi sa~ış o~- Çankaya ve Dilın?,11 1 

uzun bir inıizanr , erdi ği asabiyet, mamdan, Kurtuluşa doğru sap- rece se;nnem hanun efendı. · Edirne BeleJh·e rir ı,.tiııdcn masrdır. Şehnn herhangı bır tinde yürürken üç buYU 
bir gün Gueret'yl şöyle bir mace- uğun zaman, lacivert siluetinizi Haremı~l~ bu hususta anlaşa- Edirne ~chrinin ıe'< isaıı alcktriki - no.ktasınd_'.l ka~e~i g?.rmek ı:nüm- içersinde sayfiye sis.t~~ 
ra a 5e\keder: Kasabanın tenha bir daha uzaktan gördüm. Fakat madık gıttı. · · . yesi 20-5-929 urihinden itibaren kun oldugu gıbı mutaaddıt ye- teaddit adaları görurııZ· 
soka~ında Angerc hücum ederek ka- tekrar itiraf edeyim ki, balıkçı- Tam bu ar<ıl~k, .. ya~ı~ızdakı kırk beş gün müddetle ve kapalı şi! alleler ile kaleye teveccüh e- Profesör Jansen şeb 
dının yüzünü goztinil parçalar ,.e nın önünde, sizi gördüğüm için beyler, ben mavı gozlennıze, kır zar[ usulivle münakasaya konulmuş- den zairler hiç sıkılmadan ve şarkta vaki su hazinesi 
öldürdüliJnli zannedip kaçar. Bir durmadnn ... Bu aksam eve ba- mızıya boyanmı. dudaklarmıza tur. Talip olanlar proje ve şanna- daima yeşil birsahadan geçerek tevi tepe ile garpte eıye 
mtiddet dolaştıktan sonra lbtiyır,yan lık götürecektim, v~ balığı da çok daldığ~.iç!n pek etr~fl~ du meyi 10 on lira bedel mukabilinde gözleri kaleye teveccüh etmek latı harbiye memur 
bunamış Mr adama rasııı;ellr. Gueret daima bizimOnnikten alırun.Bi- yamadım-so?u paraya ıntıkal lstanbul Şchremanctilc Edime hele- suretile hedefe vasıl olacaklar- muhtevi tepe kurbiiıtd 
bu idamın rl·nayetln •ahldl oldu~unu · d"l b. · rl h. esinden tedarik edebilirler. d B' k"" k İ 

' b zim diyorum, çiinkii yanınızda- etır. 1 er,. ırı ça.ntanıza, zanne .. - ır. ın usur ra ımda bulu- rek stasyon civarına 
ve kencfüinl ıevkil ettireceği zihahına d b kl k 1 Talipler ilk teki:! edecekleri he- le 
düşerek tehlikeli bir şahidi ortadan ki bey de, tıpkı benim gibi, balık e.~~ CJ re~ ı, enar a~ı gu- delin yüzde ı edi lıu ç ııj!;u nispetinde nan kaleye çıkılınca kalenin ye- olan takriben iki bu~u 
kıldırmak maksadtlo ihtiyarı öldürür çı Onnikle senli benli konuşu- mu.ş ışleı:nelı çantanıza ucum ıe'minat akça;ını , eya hJnka mekıu- şil bir saha ile muhat olduğunu re tulünde tulani bır y 

Halbuki Angele cilmemlı, yılnız yordu. . . ettıler. Sız şen, !rn.·.~ak.: .~aygu- bıın ıı ve teklifaıını havi pullu ı·e ra- görürüz. Bu yüksek noktalar- etmiştir ki bu park r 
ağır rnreue yaralanmışar. Fakaı Onniğin dükkanının önünde suz kahkahanızla guldunuz: kayJ hir zarf derununa koyup üzeri- dan Eskişehrin ve Yenişehrin iki guruba ayırm<'ktadı 
Guereı'ıt ele \'ermez. Kimin tarahn- durdum. Onnik beni görünce . - Pudradan, bo~a~an başka ne alektrik itine ait oldugunu yaza- manzarası çok dilfiri'ltir. Ya te- dahili kısmını planda j 
dan yaralındı~ını bilmedl~ni ıddia - siz de gördünüz ya - «Mer- bır şeyım yok:! d~dı.~ız. rak 6 temmuz 929 tarihine kadar sadüf veyahut üstadın yüksek diği üzre yeşil sabalar 
eder. rnı kı abada Mmc Gros,e haha beyim! .. ıı diye kabadayı- Sarışın, .se.vımlı dıger bey: ~:dirne belediye mecli<ıne tevdi eyle- düşüncesi zairin, kaleden kuşba- yen mimar, harici hııdll 
or~e i mlnde n lıcı. fıkar hail gll- ca bir selamdan sonra, iri bir - Adetıdir, yanında para ta- mcltri ilan nlıınur. kışı şehrin heyeti umumiyesinin hi yeşil bir çevre il~ . 
ıel " aıeıin Mr kadın \'ardır. ~ime palamut seçti: şımaz, dedı. . İLAN tam bir kalp şeklini aldığı gö- Arazinin arızalı vadılert 
( ; r,,< ~eorrc de ha11 ••dizm alaiml _Başkasına 120, sana 100 e Ve sonra .ba~a h~t'!p ederek: Mudurnu ka,asında ikinci mınta- rülmektedir. Filhakika Ankara len yeşil sahaya ve :e g 
~orürü z. Bunlar, onu bir katile kar- olur! diyip çırağa uzattı. «Beyfendı:.bır hık~ye mev- ka dahilinde vaki abat orr.ıanınm bütün Türkiyenin kalbini teşkil sımlann . her taraft .. rı 
ıı şlddet!i bir lnhim•k lıi<setmeye Çırak sizin aldığınız büyük, zuu. cıktı deg~l .mı? dı_y~ sordu. kırık kıt'a sı ndan senevi 1194 metro etmiyor mu? ğüne binaen müess~~ 
SC\keder. c ; ,,ere~ ç< •cu~unun hoca- muazzam, saltanat devirlerinde Sız derhal ılave ettınız: mikap çam ve 1806 metro mik5p kök Profesör şehre hakim olan teplere ~e has~a'?e gıCe 
ııdır; ,\ime Gro•genr~t. hocanın şahane tesmiye ettikleri bir ke- - Obür gün Milliyette oku- ner hcsabile 10 sone de ~ayri mam'·I kale:1in bir cildi üzerine mukad- ye tahsıs etmıştır. , ,· Angele'i yaralıdıgıoı ve lhıiyar ada- ru ı b u }<at 

ld .. , · "& k falı temizlemekle meşguldü. z. 11940 metro mı' k"p cam ve 180c'·O des bir abiC:e tesis edilmesi fı"k- Darülfünun ve ıne dı'r mı ö ur-.i.ığünıi o.reııme te geçik- - • _ r 
mez. Cueret'yi uklşmak maluadiyle Onnik emretti: * * * metro mikilp kökner cşcarr kat ve tini ileri sürerken hiç şüphesiz- mıntakası bir şahese 
evine alır; 0 gece, Guereı'nin saklı - Kefalı bana ver, sen şu pa Bunu ilave neden lüzum ihrac edilmek Ü7.fe ç· m bohc: met- dir Li ycn1 Türk devletini yok- . den' 
bulunduğu oda · ı çıkmak, ona tesli- larnutu kes 1. • • gördünüz hanım efendi? Eğer ro mikabı 275 kökncrin 225 kuruş tan yaratan büyük halaskarı Piyango mtiduriye~ı~ ,,.rl 
ml nelseımep;i düşünür; fakat ne- Daima müşterisi olduğum ba- sizin hitabınıza maruz kalmasa- bedelimuharnmenle ve olbapdaki şe- temsil eden ve kudret ve deha rilecek olan (400) a .; tı•ş 
den•• cesaret edemez. Yalnız katilin, lıkçr, ne olursa olsun, kefal du- ydım, bu balık hikayesi yazılım- rait dairesinde 25/ 5/ 929 tarihinden ifade eden bir abideyi kastetmiş kara

1
r • . zlmmtl '"

1
e deı~;hk so 

d E . k l t 1 .. -· t k 1 k . k. T" k" k lb" d ter ennln a en pa d ~ onun üzerinde cır.ibe•i bakı lr. rıesı rur en, pa amu a e surmegı e- yaca tı ve ben yoru mıyaca - 25 16/ 929 tarihine kadar kapalı zarf tır ı ur un a ın e en mu- k . d'I c<"~n •·· 
G • 1 A ı • ··1 dd d. b · ld - E- ·mı· b · ·· 1u· na asası ıcra e ı e rr-• ·te ~nü. ueret nin ha a. nge e i ~ev- nezzu a e ıyor erum a ıgrm tnn. ger siz, sevı ı eyın so- usulile müzayedeye vaz olunmuşdur. tena mev ı de planında ona ay 

1 
ki y akç.ıerı 

d. · 1 k '- · dl&" 1 b 1 - · · · • h 1 ·· ·· · · · · k T ı · ı 0 •ca arın pe .. b< ı~nı ve onun ı açma~ ıste .ın a ıgın ışını, uşagma ava e e- zu uzenne sesınızı çı armasa- a ıp erin ve şeraiti müzayedeyi an- ırımştır. (6_6.929) ıarih per~eııı .. J' 
haber ılır. O vıkıt Gueret"nln evinde diyordu. • . ydınız, ben de o kadar yorgun lamak isteyenlerin Ankarada orman Mimar eski şehri etüt eder- b . e ıııu 

on eşte pı yang k•'"' 
Hanun efendi! Çırağın elinde olmasaydnn, sevimli beye su- müdüriyeti umumiyesile Bolu orman ken anayolları mümkün old1:ğu ınüteşekkll mübayııt TJ) Jullen Grern. Levlathan. 'a

lri: Plon, Paris. benim palamut, Onniğin elinde dan bir ceva verecek ve bu ka- müdüriyetine müracaatları. kadar az, fakat amedüşüdli sü- milracaatlan. 

Miliiyelin edebi lelrikası : ı 

- -APKIN KIZ 
Cicim Ali! Cicim Alil Sen bir ve şu cevabı yapıştırmıştun: Seni düşündükçe, seninle kar bir küçük hanım, iki sivil beyle manian var. belli 

kıymetsin. Bin genç kız kalbi, - Centilmenler! Eğer dün- şı karşıya bulundukça hepsi var bir asker bey, birde cicim Alinin O güne kadar 
bir zerreni ödeyemez. Mor da- yada bir kadın, iki erkekle bir yahut sen hepsinden bir parça- kuskumral amazonu ben .. Çap- nm. uııııd 
marları görünen, sarı tırnaklı anda düelloedebilmiş olsaydı, sın zannediyorum. kın kız cariyeleri. Birde kafa- Geç, geçelim b 

Yazan: AK4 GÜNDÜZ 

A KAR1\DAN JSTANBULA MEKTUP 
"Çapkın kız,, dan "Cicim Ali,, ye : 

Cicim Ali! zık ki ben koyu kumralım. 
SeHim sana, seHlm size, se- Senin nefis çırkinliğindeki 

Jam hepinize, selam bütün Is- güzelliği benden başkası anla
tanbula ! yama.t. Onun için değilmidir ki 

Seni öyle göreceğim geldiki .. dört aşkında da yaya kaluın. 
Gözlerimi kapamasarn bile yine Senin o içten gelme, eksilme
.gözlerimin önüne geliyorsun. den artan tertemiz dostluğun 
Yesile bakar, sivri çeneli çukur yokmu? İşte şımdi onun hasre
yanaklann; üst dudağında bir tini bom boş benliğimde hisse
çift mir.imini kuzu kestanesi gi-

diyorum. Sarıyı maviyi, aşkı 
bi d uran bıyıkların; daha çukur 
dan bakan iri siyah gözlerin; maşkı ~ırak; o ne senin kad~rin 
ensene akar gıbi dökiilen ve in- ne benım harcım .. . Sen sevıyor 
sana yağlı hissini veren uzun si sun, çirkinsin diye seni sevmi
yah saçlann ; ıt kırıldım ince yorlar; beni seviyorlar, ya z!ip
.e kı:.a endamınla öyle güzeJ-ıpe_, ya yapıştırma diye ben sev
i 1-.i cicim Ali ... Sen i mutlaka mtyonım .. 

K arya sı, Jiicivert "'Ö?.lü, İ~te hayatımız böyle geçecek 
"rn' b'r kı sevmeli ... Ne va cicim Aliciı?im. 

kemikten elini sıktığım zaman, şimdi ikinizin de boğazına birer Yaşasın dünyanın en çirkin mm içinde senin temiz,pürüzsüz Ali. b"ıiJll 
damarlarımdan içime doğru sı- kılıç ucu saplardnn. . . cicim Alisi! dostluğun hatırası.. Haliımm kızı ı ııt 
cak bir teselli ve ferah cereyan Herifler seni gibi değil, fakat Yaşasın dünyanın en insanı Ben Fethi beyin eçen yanş- yecek. Çünki ~ocası J' 
eder. kurt önünde keçi gibi titremiş- ve en dostu! !arda ikinci gelen halisüddemi- sine izin ve~ıyor. ,,,.r. 

Hem sen iyiki güzel delikanlı !erdi. Yaşasın çapkın kızı tanıyan, ne bineceğim. Müsaadesini is- rıldrm bir enıştCfll yol 
olmadın cicim Ali! Eğer öyle Ah cicim Ali!İste ben böyle- anlayan ve hemsiresinden çok tediğim zaman endişeyle: före bile az ka~ı~e 5e 
süzgün gözlü, briyantinli, lövan yimdir, gaf yapmadan duramı- seven çok güzel çirkin! - Biraz sertçedir, hanım e- Akköprü şosesııı 
tino bozması bir mahluk olsay-ı yorum, yine «senin gibi» diye- Ben de yaşayım ama. . . fendi! le gitti diye. · daşla 
dm, ölüm Allah ben seninle ah- rek korkaklığını yüzüne vur- Bir saat sonra ata bineceğim. Dedi. Hemen sözünü kestim: Gezinti arI<a aııcı 
bap olamazdım. O vakit Istan- dum, ama sen o korkaklardan- Muhafız kıtaları kumandanı, - Ben daha sertçeyim bey e- mızı çamurlu p.yr 
bulun ağzı tünelin akşam üstü-1 sın ki göğsünün içinde en ces- gene; mliliizimlerlne bugün bir fendi! da tanıştım. arıcı 
süne dönerdlde insan yerine ·.ur, en mert insanın kalbi çar- av koşusu tertip etmiş. Biz de - O halde atım emmize a- Se ntabii p.yr 
söz, söz, söz fışkırırdı. par. beş altı arkadaş atlı bir gezinti made ve şefaatinize muhtaçtır. bilmezsin. k aya gel 

Simdi aklıma ne geldi bilir- Rn aramızdaki dostluk ne tu ile koşuyu takip edeceğiz. Bel- Zarif bir cevap. Bunu söylerken Çünki An :~adar tS 

misin? haf cicim Ali, ne tuhaf! kide göle gideriz. Eğer Ankara öyle bir bakış baktıki. Zaten bir ı;atını bulaca 
Geçen kış Paris .. Hani klariç Senin annen var, baban var, gölünde balık varsa ve ben de müddettir hep böyle bakıyor. sin. .. . j\ııkarııY1 

otelin iç salonunda bir akşam hemşiren var, hatta hemşirenin kamçımın ucu ile tutabilirsem Bilmem giyinişimde bir kusur Ve çunk? 
oturuyordukta iki terbiyesiz İn- ikide çocuğu var. sana -sana benzeyen- bir izma- mu buluyor, robumcla bir sökilk bir saadettı~ ğları · 1' 
giliz centilmeni - anki İngiliz- Benim :ınnem yok, babam rit gönderirim cicim Ali! mu görüyor? Yoksa... Ayrancı ğa rıı çaıı 
ce o kadar bilinemez bir dilmiş yok, kardeşim yok, hatta dadı- (Bu cumlenin son kelimesin- Her neyse, bana göre hava dayamış, 53 1 e('l"llıŞ• 
gibi- açıktan açığa «çok cirkin mm bir tek çocuğu yok. Sade- de şatafatlı bir kahkaha attım, hoş. !unu Dikme~e ~ıit 'c f. 
bir şanslı veya c;ok şanslı bir cir ce ipihti}'ar, eli bastonlu, altın antr parantez haber vereyim.) Devrini geçup bitirmiş olsay m _da bi~ k;~ııre u ııt 
kin» olduğunu birbirine söyle- göılüklü bir halam var... Arkadaşlarımı mı öğrenmek dı peki. yıgını o aıı drf· 
mişleı'di. Sonra bu iki zıt, birbirine öy- istivorsun? Fakat daha uzun uzun yaşa- ut bir mıntal<a 

Hani d,.rhal ayafa kalkm111 le dost ki ı;övleyim : Bir hanune.fendi, nacak ve kahkaha savuracak za 
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MiLLiYET ('[_'\!~ 7 HAZiRAN, 1929 

OKSIMENTOL . .. . . . . . VELU"T A SABUNU en 91hl dır KEFALJİN f • ;,~ Mevsimin en güzel havadar mahalll 
--- ·· -----

VERCHLİLEllC, SIRACALILAlfA, IJl'll 
ve KCltlK lAY1'Llltl.AlllNA,NAltlLE 
ve SiİT 11/ltCll ICADl/llLARA. ÇOCll/flA• 
IUN siirihtCSİNE. ICE/t//( /(/11/KUK~ 
RiNA. HASTAL/KOAll KALKANLARA. 

.·. T R 1 H 1=I L'~S l '''N -- DOKTORLARA SORUNVZ 
$AF TRI KAi.Si N 

HOMPRİMS, KA,E.roz 1'[ Gl'lıt.NOL! 
FENER BAH~E GAZINO~UDUR 

Orkestra ve ince saz. Banyo•plAj, buzlu meşrubat 
ve tabi dot. Flatlar ucuzdur. Gecenin saat onblrlne M U . K ~ U U . 1 ..... - , Günde 3 edel yahot 3 lcef/J' 

otul<lar ~ ~,,.,,_ .:im ... _ .. .!i!!ıı kadar otobüs ve vapur mevcuttur . 

Gençliğinizin unutulPuız hatırası 

( Artist ressam) JUL KANZLER 
Sına ·ii nefüc foıograflan ııiidyosu, amatör, san'aı ve ticaret işleri, 

/~8 senesi Parls beynelmiler sergisinde büyük müktfaı ve alan madatı•a 
~•nııııştır. 

~--Beyoğlu istlldll caddesi No 67. Tel Beyoğlu 4054 •--• 

BOyükderede foçe taş menba suyu havi 

8 Ü L BÜ L P A·R K 1 AÇ 1 L D 1 

BÜYÜK ADA 

1Deniz satın alma komisyonundan: 
50,000 kllo koyun eti kapalı zarf usulile ihalei kafiyesi 8-6-929 Cumartesi saat 14 de 

200,000 kilo ekmek ı 0,00 kilo fırancıla kapalı zarf usul ile ihalei kafiyesi 8-6 929 Cumartesi 
saat 15,5 

me• •'" '' .. -~::·:·:- -Maı ı •, r • • • • • •, 1• 1 • • ~···: •·: ,• ,,•. • •_,!__~·-· • 
: ~ANKA MEMURiYET( l~IN MU~ABAKA 
: TÜRKİYE İŞ BANKASI 
• 

zarf usulile hizalarında muharrer gün ve saatte ihaleleri icra edilecektir . 
Müdafaai milliye deniz kuvvetleri efradı ile talebesi ia~esi için yukarda yazılı et ve ekmek kapall ı•: 

ANKARA-ISTANBUL-IZM.RDE 

İcra edilecektir 
Teşki!Atımızın daha ziyade tevsiini derpiş eden Bankamız 

bir mu<abaka imtihanı icra ederek forme, amir ve memur 
alacakur. • 

Şartnameleri görmek isteyenler her gün ve vermek isteyenlerin teminatları Isranbul müessesau 
bahriye muhasibi mcsullügüne makbuz mukabilinde teslim ettikten sonra yeyml ihalede ve muharrer • 
saatte Kasınıpaşada deniz saun alma kumisyonuna müracaatlarL • 

: :\lüracaat edecekleıin sinni "22,, ile "40,, arasında olmalı : 
• ve müessesan maliye ve bilhassa Bankalarda çalışmış olmalıdır. • 

e Fransızca ve ya başka bir ecnebi lisanı bilmek medarı • 
lstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi serleba~elin~en: . 

Aleni münakasa ile mevkü münakasaya vazzedilen Büyükdere sahili sıhhiye ldaresı binası önündeki • tercihdir. Müptedi ıılınmıyacakur. 
iskelenin inşaatı lçin yevmi münakasa olan 2 ha:l.iran 929 tarihinde talip zuhur ttmemesine mebni f tlh ı · B k k b 1 d k 1 I b 1 
münakasanın bir hafta daha temdidile 9 haziran 929 pazar gününe talik edilmiş olduğundan • m an net cesı an aya 11 u e ilece memur ar sran u - ı• 

• Ankara ve lzmir de dahil olduğu halde re~kilatımızın her ı• 
taliplcrın şartnameyi ı;örmek üzere her gün galatada kanı :\!ustafa paşa sokaıtında kain merkezimiz • 
levazım şube,;ine ve münakasaya iştirak cykmck uzre mezkCr günde s· 1r 14 re ihale komisyonuna kısmında _\füdlriyeti umumiyenin münasip gördüğü mahalde ı• 

Yeni idare - Telefon Bilyük Ada 22 

1 

•• , çalı•rırılacakur. • ••. 

Avrupa ve Şark muıbahı - asrl konfor · Salon orkestrası ve •ı.tıı. •* :\1aaş: imtihanda derecei muvalfakiyete göre rehaluf • 
müracaatları ilan olunur. ' 1 

~!~~~çİ 15 ~~~:; ~~;~~"ıı~a~vt~j'.c:~;;~eı:~v~İ ı~~ı:.di~~~~::~~ i E iV~ v A L M E T R u K E "'ı L Al\ N A T 'ı ı·i edecektir. • tııtlarını tetkik ediniz. ı ı ı•ı Bankaya kabul olunabilmek için imtihandB mm-affak • 

l~'~ ... MMı~•~M~ ••••••••••• ••il - ı•ı Olmak Ye Bankaca sureti mahremanede yapılacak istihbaratın ı• 
· l\_ k z• Eı;ıı------------------•1:mı•A:1•--------lllllllllll•lı§'~D-- ı•ı da matluba muvafık olması ~artur. ı• uaki ıya 1 TlYATRO 1 ls~:~:1 

Emvali mc~~:h~~es~ndnrlyetlnden: Sokogı No Nevi ı=ı .. ı_~tihana_ iştirak ermek lsteyenler_Istanb~I ve ~mirde ~ube ı: 
, /\\uıcbaıısıs doktorlar; muh- VE SiNEMALAR Kadıköy Caferağa atık cedit atık cedit maabahçe •l mudırıyetlerıne Ankarada ise memurın mudlrıyerımize 9 ha- f • 

. ~eııı ailelerce senelerden beri Loranda Şair Nefi ı mükerrer ı,3 Köşk • ziran 929 tarihinden itibaren müracaat ederek imtihan du- • 
rnbe ve mükemmeliyeti taa- Süreyya opereti Kıymeti muhammcnesl ı·' huliyesl ve matbu bir tercüme! hal varakası alabileceklerdir. • 

.ı 1, tdlten yegane çocuk &Jda- Bugı:ın Kadıköy Hale tiyatrosunda l .ira •! im_ ti_han günü bu matb.ua dolduru. lmuş olarak imtihan evrakile ı'•'ı 
•ır 3 30 ~- l 3850 sekiz taksitte b 1 k B k • saat . "" •• ır ı ·re an uya te,·dı edilecekur. • · ll Ve bu akşam Erenköy tiyatrosunda BAiada evsafı muharrer maa bahçe Köşkün 13850 Ura bedell muhammen ile ve kapalı zarf usullyle 10-6-929 ' 

: iı\.itnene aranıyor saat 9.30 da tarihine musadif pazanesl giıniı saat 15 de müzayedesi mukarrerdir. Tallplerin bedeli muhammenın •101,so t•I Amir ve memur ol:ırak girmek isteyenler ayrı ayn lmti· •, 
1 Asaleunaap operet hesabiyle 1038 lira 75 kuruş veıa muteber banka ıncktublylc em vali metruke Sattş komisyonuna mtiracaatlan ı:ı hana tabi bulunacakları cihetle imtihan sualleri de, 2 sınıf ı.•ı 
ki aylık bir çocuğu emzir- t 1 ı k · d"l ı 1 
( lstanbul ikinci Ticaret mah- I f•.ı o ara tertıp e ı miştir. ,•o,' 

için bir aümene aranıyor. kemesinden; Müflis Avunduk 7..ade Ş h • 'J 1 ö f imtihana 19 h.ıziran pazar günü Jstanbul-;\nkara ve ı, 
-, n er ısm nı ve a es - • mirde saat üçte müba,,·erct edilecektir. '•' ""e 1 . 1 . il ı· hak biraderler muamelitı ifllsiye;inln e remanetı 1 iinatı ey r 1 s e H 1 n ALEMDAH ZADELER ı iz 
d ünyona lnkllAbına ahiren mahkemece V APURLAHI t t ! · 
a mufassal malt'lmatt adre- karar verilmiş olduğundan ünyon Kadıköy dairci beledıyesinden; t•l imtihanlar mahrem olacak ve !ştirAk edenlerden auu 1••: 

i s ndiklerinı· ı n·h b ·çı ı ı Bedeli keşfi 388 lirad•n ibaret bulu- Serı,· luks karaden!z postası j•ı ; ı Ve ne şeraitle istediıtınl Ana- e n n 8 1 1 n tay n ° u- Merkez Acentası; Galata köprü edenler yalnız olarak imtihan edilebilcccklerdir. ı•ı 
1 r:.• nan 10-6-929 tarihine mıisadlf pazar- nan Zülıtüpt:ja mahallesinin tahta • '• 

, . '; Ajansı !lAnat şubesine tah- ıesi günü saat 14 ıe esbabı matlu- köprü caddesinde inşa edilecek mecra başında· Beyoğlu 2362 Şube Millet vaporu 9 • imtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyaçtan fazla olduıtu ! 
~bildirmeleri. bun mahkemenin lflAs odasında hazır ameliyatı 9-Haziraıı-929 tarihinden acentesı: Mahmudiye Hanı altıtda Hazirıın • takdirde de bunlar ati için kaydedilecekierdir. Şimdiye kaılar f: 

_ bulunmaları lüzumu ildn olunur. itibaren paurlıkla ve yirmi gün ı •--ıs_ı•_n_b_uı_2_7_40_______ Pazar günii ak~aını B k il d k · 
1 

b d b • 

EGZAMA mUddetle münakasaya vazıedllmişıir. saat lS de •! an amıza m racaat e ere memurıyet ta e in, e ulunanların '• 
Tayyare sevk müdiri- Talip clanların Bedeli kc<fc n•zaran Antalya postası •I imtihana iştirAld~ri IAzımdır. !. 

d • Sirkeci rıhtımından hareketle .. .. ..._ 'im""'""' - • 
f:ski kaşınu ve yaralara yetı'nden : yüz e yedi buçuk teminot akçelerini "i"9"'iıl e • e • • • •~(WML• -•·-~- •_ •-•=-=•=•=~:e.Y 

en iyi deva ve ehliyeti fenniye "eslkalannı hami- (Anafarta) vapuru 9 Haziran [Zonguldak, İnebolu, Sinop, Evinizin ıpartımaruruzın 
,ı. Küçüle kınıcıyan hanının birinci len 29 haziran 929 tarihine milsadif Pazar 1 O da Galata rıhtımından Sam,;un, Ünye, Ordu, Glreson, dalına temiz ve parlak 
danalı Dr. Şükrü beyin kaanda bilro yapmağı müsait iki cumanesl günü saat ı ~ te Kadıköy 
D E R U z merhemidir oda kirayı vedlecelı:tlr. isteyenlerin dairei belediyesi encümenine müra- hareketle lzmir Küllük Bodrum Trabizon, Rize J ye azimet ve kalmasını ve sizin de 

\.Sirkeci Merkez eczanesi slnaunyan hanındaki TUrk tayyare caatlan ll!n olunur. Rados Fethiye Finike Anralyaya (Surmene, Vakfıkebir, Görele) memnun olmant7.ı arzu 
' · cemiyeti sevk müdürlüğüne müracaaı-
1$ıa b ı M tb k fı • · 1 gidecek ve dönüşte mezkt'lr iskelelerine de Ograyarak avdet ediyorsanız m~bur ve n ul Asli ye mahkemesi Birinci an. U a ve S0 ra lÇln 
'•t dairesı·nden,· Mahkemece O M • iskelelerle birlikte Dalyan, l\lar- edecektir. muzadı taaffün sküdar hukuk hakimliğinden: "' ) 

.ıı, illtsına karar verilmiş olan Nazire hanımın Kadıküyünde Mısırlı argarID yag : ınaris Sakız Çanakkale Geli- Muracaat mahali: İstaubl 
\ıi;n 1 famamında Arslan Fresko oglunda ve sokağında bila numara İN ğı rin" bol uya ujtrayarnk gelecektır. Meymenet hanı eltındaki yazı-

la
nda ınukim Arslan Fresko mıh- hanede sakin lran ıebeasından Vell MARGAR ıereya ye ı T I fı İ 

f d tutan sıhhi vo TH!BZON BiRiNCi POSTl~I 1 hane. e c on stanbul 1154. rı · k · 1 h ı· B ı e en inin ikametgAhının meçhuliyerine 
şır etıne ait o up a ıçte u - b . b' • 1 besleyici MAf>GARİN ki me nı ıtt.rep i Anen tebligat Jcrası :ı. r 

<q isesi civanuda Bozmahane karargir olarak emri muhakeme bir gıdadır. ( REŞITPAŞA) vapuru 10 • 1 
de bulunan lsıanlıul limanına 6-7-929 tarihine müsadif cumanesi sıhhıye 'ekaleıiyle Şehremanctince Haziran Pazartesi 12 de Galata 1 y EL K EN C J 

~S P 7041 mesaha şehadetnamesi günü saat il e talik edlimlş oldu - tahlil olunarak nefaseti anlaşılmış ı 
~I senedi bahri numerr>lu 960 ğundan müddeaaleyh Veli efendinin ve imaline müsaade edilmiştir. rıhumından hareketle lnebolu, 

ııı tonilatoluk ve on bin yüz vekili yevmi m•' zkôrda mahkemede MARGARfNsofra _ve. mutbak Samsun, Gireson, Trnb;ı:on, Rize 
!n T isbaıi vücut etmesi lôzumu ilAn a ürk lirası kıymeti m~hammi- olunur. yağı sızı mağşu~ Hopaya gidecek ve dönüşte, 

11.aş kasarası uzerlnde bır adet .. •••••••••••• yağlardan kurtarır. llir tecrübe Pazar iskelesiyle Rize, Surmene 
tıka maıaforası ve bir adcı 1 kilidir. Her yerde . \ RSLAN 
~ Trabzon , Tirebolu, Gireson , 

~~-rç~ara:ın~~,~~m~7/lea~:~::n~J~ EM' •ı 1JE EYTAM marti'Ba l dik.kM tft"tj H 1 N Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 

~~:~ly~~~h:~kE!~~e~~a~:~ IJJ J 1 fl 1 y:~ı~b~~ı !ı~:::iı!elA~ai~~~tl ~~nf~~~~!:t u~~yüaray~~eı::~:; 
1 ··ıim He müteharrik vinç ve B·NKIQI Telefon: Beyoğlu 22~.l - olunmaz. 

ı~'dtt demir kömür bakracı · ve A flO Operatör Kıırahlg·a hattına lstanlıuldan 
1 ,.'.l b•.)';aç bakraç ve bir tel maka- HALJ" L ~~EZAJ" 

1

1 P · k 1 k lk , · , nzartcsı a ~am arı ·a an pos-
>. ır adet 19 kadem tulOnde 
;: kadem arzında ve r.30 kadem Sermayesi 2(),000,QQO Türl!ra _ talar 9 llazirandan itibaren 
,~<it ve bır çift kürek bulunan BASUR h1EMELERI Pazar günleri kalkacaktır. . j 
! \/• beş adet sandal matafora- t E 1-"'k Fistül ve sıracaları Havuzlarımıza girecek ttic- ı ır masa ve bir iskemleyi n,aa ve m a üzerine 
tv; A il ameliyatlı ameliyatsız elektrikle car vapurlarının raspa müte-
~~ lru~~~:. ~~~r ş~=~:~işb~lı:~ . m salt şeraitte 1 tedavi ve bllcümie ameliyaııil·cra ahhitliği bir sene müddetle 

, Olınlann kıymed muhammi- eder, saat 1 • 7 Divanvolo Acı talibine verilecektir. ihalesi 1 O 
l ' onu nispetinde p:ıy akça- Para ikraz eder ... Hamam N. 20 . ~ ı 
oqın 1 Haziran 929 Pazartesi günü 
llif en ,J Temmuz 929 tarihine BAl\.TERIYOLOG•-• 
12 \ar,amba günU saaı 10,30 Dr. IHSAN SAMI J yapılacaknr. Münakasaya glr-
ıı,, Ye kadar ve kabll olamadığı Bil'ıınıım Banka muaınelab mek isteyenlerin o gün saat 
llJ anı takip eden gUnlerde ak:teriyoloji laboratuva 1 on aluda levazım .nildilrlil-

ı ncte hazır bulun malan lüzumu ıstaabul Şubesi Bahçekapı Pek dakik kan tahlil atı jtüne gelmelerl 

1 t 
Unur. Telefon lstanbul: 3972 (V aserman teamülü) küreyvat 
~ J 1 tadad,ı tifo ve ısıtma hastalıkları 
~ ~ O E L j P L j J teşhisi, idrar, balgam, cerahat tah-

~ij" YU" K ADA lstanbul icra dairesinden: lillıı, O!ıra mikroskopi ile frengi 
Bir deyni teminin zımnında mah- ı taharrisi. 

< 1 cuz ve füruhıu mukarrer Siıroen Dlvanyolunda Sultan Mahmut 
·r için taamlı ve taamsız markalı bir adet otomobili 12 6/29 türbesi karşısında Tfefon Is. 981 

d 1 tarihine müsadif Çarş•mba günü saat 
~I 0 

a a on ikiden ikiye kadar Kadıköyünde H F 
ı; . Likeınmel mutbak vapur iskelesi meydanında bilmüza- - ora işekleri 
~'lııb yede füruht edileceğinden talip olan-
. .,, ~.uı. icra dairesinden: Jann yevm ve vakd mezkOrda hazır Ziraat müdürlerlle çiftçilere 
' 's~n mahkemesinden dolayı bulunacak memurine müracaat ezle-

'ıub ' ıtroen K.tpalı mU9tamel meleri iJAn olunur. Bu seneki feyizli bereketin bq-
" Otomobili işbu Haziranın lıca Amilidir.Tırla faresi ve kö9te-
rc Pertevolyal vakfından: 

lttı, r•embe gilnU şaat dokuz- Şişllde izzet paşa sokağında Val· beğin imhasına yrglne çaredir. 
<la •ren Tophanede Tophane de ıpartımanında 1,4 ve 10 nume-

Evkaf müdürlüğünden: 
1\-likdarı Cinsi 

1500 kuru fasulya 
500 nohut 
400 şehriye 

1200 makarna 
500 razakı üzilmil 

1500 un 
9000 yeşil sebze bir senelik 

700 konserve 
400 salça 

VAPURLARI 

lznıir söraı poııası 
Lüks ve f t 

seri sme paşa vapuru 

9 Pazar günü saat 
Haziran ram 15 te 

G 1 t rıhtımın- J • a a a dan doğru zmıre 
hareket edecektlr. 

Tafsildt için Sirkecide yelken

ci hanında kAin ncentasına mü
racaat Tel !,;tan bul 15 1 5 

ve Galatada :\lerkez rıhum 

hanında Cel!pldl ve Stnfllopatl 
acantalığına müracaat telefon 

Bcyo~lu 854 
. . . . . , . - . ....... . - . ..... . .. ~ 

SADIK ZADE BİlWJEH
LER VAPURLARI 

KARA DENiZ 
MUNTAZAM VE Lüsx 

POST ASI 

Fıruzan 
vapuru 

9 uazıran pazar 
günü akşamı Sirkeci rıhtı
mından hareketle ( Zongul -

dak. İnebolu, Sinop,Samsun, 
Ordu, Kireson, Trabzon, 

Surmene ve Rize iskelelerine 

azimet ' avdet edocektir . 
TafsilAt için Sirkecide Mes. 

adet h&nı altında acentalı
ğıoa muracaat . Telefon: 
rsıanmbııl 2134 

a. · hilmüzayede furuht edile- b Deposu; Yeni postahane 
,"<!\ rolu daireler; köprü ~ında Valde 1 

Olunur. Hanı derununda No 20 mağaza PEHL VAN ZADE SAIT Muktedir Muhasip 
~bQ[ ikincı· dcarü• mahkeme- Aksarayda Alem bey ma6alleslnde i••••••••N•.•1•6••ml B" k · k l h . lı 

4!00 arpa 
4000 saman 

- vezir çeşme sokagında No ıo hane ır ço şır et er mu asıp k-
Unı, Penevnlyal yakfından ballda mu- lsıanbul milhkemel asliye birlnd !erinde bulunmuş muktedir bir 
·~~don E<lı:anavi mahdum harrer em!Alı: kirayı verilmek üzre ticaret mahkemesinden; muhasibe ihtiyacı olanların Ma 
~ Yecllkulede Kazlıçeşme müzayedeye konulmuştur. ~lüzayede Çakmakçılar yoku.unda Şerif paşa ksudiye hanında No. 8 Galip ru 

3000 gaz 
1000 kepek 
4000 sabun 

Poliforl 
noget 
Cilasını 

Kullanmant7. IAzımdır 

Her yerpe 
satılır. · 

·············~············ HlCI BEKiR zıo~ TIClRETHINELERINDE 
emsaline kat kat faik 

~tK:()~~ı:~ •••••• 
Devlet matbaası idare komisyonundan: 

Simili battal I:' !8 kiloluk 250 top 
" • 20 21 • 250 " 
" t't 22 23 " 100 " 

Simili çlfi lsıanbul 22 23 • 800 " 
• • " 24 25 " 200 • 
• • • 28 '29 " 50 • 

Mektep kitapları için yukarda ne,··~ cinsi ve mıkdan yazılı kAğıı 
nümuneslne muvafık olmak şartile pazarlık suretile 9atın alınacaktır. Bu 
klğıtlan vermeğe talip olanlann şerait ve tekliflerini haziranın onuncu 
gününe kadar mazrufen bildirmeleri. 

Eınla~ ve e~aın ~antası istan~uı ,u~esin~en 
Esas No Mevkii Bedeli icarı senevisi 

kiralık Apartıman 
Lira -157 Beyoğlunda Şişlide MeşrutiyetAparumanının 2ncl dairesi 780 

)) • ,, üçüncü dairesi 870 

" " " dördüncU ,, 900 

" " " 
beşinci 

" 
840 

" " ,, Altıncı 
" 

840 

" " " 
sekizinci ,, 850 

1ll:ı Çıkmazında 3 ·0 ıu di- günll olarak 29 Haziran cumanesl günü hanında 6 numeroda mukım Nesim Gureba hastahanesi için !Uzu- muzuna tahriren müracaatları. 
tııiıt. tikasındald mevcut elek- tayin edildiğinden isticar etmek iste- Kohen efendinin 2 Haziran 929 mu olaa balAda muharrer ondört Telefon Istanbul 

804 
,, ,, ,, onuncu ,, 840 

tıı, harrtk kö .. te açma mı- yenlerin yevmi mezkôrda saat onb~e tarihinden itibaren llAnı ifl4sına ve kalem erzak ye~il sebze ve kon- " " ,, onbirlncl " 600 

" " ,, dokuzuncu,, 780 

L ltasnak harç dolab• de- kadar lstanbul Evkaf müdüriyetinde mahkeme aza mültzımı Suat beyin Pehlivan güreşleri 
•Qıcı ~ vakh mezkOr idaresine veya encü- Jü" k k R r·k 11 bl serve ayrı ayrı olarak aleni mü- Emlak ve Eytam Bankasına alt balada muharrer emvalin birer 
llın ... e .. açmak için banko, mene müracaat etmeleri. 1 omser ve avu at e 1 a P Bu Cumadan itibaren her Cuma 

il """-'ru, pala 1 d ..,~ 1 _ __,_____ ve Feyzi beylerin sendik tayinlerine nakasaya vazedilerek Temmuzun senelik bedeli icarı şeraiti Atiye ile müzayedeye çıkarılmıştır: 
ttı mu e.,~~en z T b,.. ~ günü Kadiköyünde Kurbağalı dere-
"" •de.·uı 12 llaziran 929 ',ayı- aı lk milhürılmil ve as- ve kefalet ita edemediği taktirde üçüncü Çarşamba günü . saat on k d M ı - Müzayede müddeti 16 6/29 tarihine mUsadlf Pazar gilnü 
•"n · kerl vesikamı zayi ettim. Bu müh- de gazhane ar9ısrn a estan beyin 

•k~· u s at 16 da k•bll ol- r!imle hiç bir kimseye borcum ol- hapiş ve tevkifine karar verilmiş beşte ihalesi icra edileceğinden Çınar altı mesiresinde meşhur peh- ne kadar olup ihale muamelesi yevmi mezkQrda saat onda icra 
' ~~· "'fitcalı:lp günlerde madı"'"dan ve askerl terbi; vesika- olduğundan daimi seodikled intihap talip olanların şeraiti anlamak r d olunacartır. 

'"Uıayct•c ile mahallinde buo olunmak üzre esbabı mtlubun 22 livanlar tara m an güre§ler icra e-
mın l -ılslni alacağımdan her lk.isi- üzere her gün levazım idaresine d"l kt. a·· ki 1 b- 2 - Müzayedeye l•tirak etmek arzusunda bulunanlar Bahçe-d olmadı~nı i14n ederim. haziran 929 Cumartesi saat 14 te ı ece ır. ureş mera ı arına te ' 

-- "' • • ~ •. ...ı.- ..ı ..... ı...ı il•n ve ihale gününde idare encüme- şir olunur. İkramiyeler baıa 25, or- kapıda Em!Ak ve Eytam Bankası Istanbul Şubesine milracaat 
'----'--k_a_t.;:-ııt ........ .:_!'._j_..!!k~•~d~a'"-~..dıl;::::::;:u:·~..,.~o~ı~""':i.ı;:;:::;:ı~Jl:ıı:i.iıüı:&a:ıı:11"6.li.ı;:ı.ı!.=..__,..l."""ıoa!.ıdildıı.._ ______________________ _ 



CUMA 
7 HAZİRAN 1929 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

1i., 

ltalyan tayyare filosu dQn şehrimize ıeldl ve samimi tezahürlerle karşılandı: lstanbule gelen mektep 
filo kumandanını faşıst faşist tarzında selamlıyorlar. 

kızları Ankara hukuk mektebinde müderris Cemil 
talebeyi imtihanı 

.-Türk ocakları Merkez Heyetinin büY.ük eşya piyangosu~ 
30 H AZ 1 R AN D A Ç E K 1 L E C E K T 1 R 

Biletlerinizi almakta istical ediniz. 
EMNiYET 

ve 
SAGLAMLIK 

GUDYER lastiklerinin en yağmnrlu hava
anla bile kaymadığına dikkat tttiniz mi ? 
Kay~n bir lastiğin , gevşek frenler kadar 

tehlikelidir. 
GUD)'ER lastiklerinin harici, Patinaj tehlikesini 
asgariye indirecek yeri <( ısıracak>> şekilde inıal 
edilmiştir. Bunu tecrübe için yağmurlu hava 
beklenıeğe hacet yok . Elinizi bir GODYER 
lastiği üzerine bastırın; lastiğin çekişleri, size 
bir diş hissini verecektir. 

Sağlamlık ve enıniyet hususunda GUDYER 
in eşi yoktur. Bütün dünyanın kabul ettiği bu 
hakikatı ispat için bir tecrübe kafidir. 

~111~ Türkiyada ilk Avrupa seyahatleri~lll~ 
Pake vapurları = 

l'a' e vapur acentası Türkiye muhterem halkını seyahatlere § 
:: alıştırabilmek iızre Istanbul- Paris ve lstanbul- Paris- Lıındra = -- anıomı.la seyahat sclerlerl açmıştır. Bir familya dahi olsa her = 
§§ zamnn >cyahatc çıkabilir. vapur, tren, oto, otel, tercUman, iaşe § 
§ bilet ucretinc dahildir. ;\l!lddeti seyahat 34 glindür. Fazla § 

= 1111 m
1
11 lll ı llllı ılliiiıllfılllıl ılalliiiliiıınllıiliiluiulılnnn11m 

Cibali tütün fabrikaları müdiriyetinden: 
Tahminen hurda ve lskaraa olarhk; kanaveçe Ko - 2700 - ip, tönbtkı 

1'ezi ,. çul - J 000 - çivl - 5000 - pirinç : demlr, dökme çinko - 5000 -
karton bal va kapa~ı tahta adet - 6000 - küçük teneke • 1500 - Haziranın 
J~ inci Çar~amba ,. 13 üncü Perşembe günleri alenen müzayede edllece
tindcn ta liplerin yuz lira pey akçeleriyle işbu günlerde saat ondan on altıyı 
kadar fabrikada bulunmalan ve nOmunelerin her gOn fabrikada görüle· 

bileceği. 

_ .... Darüttalimi musiki 1 1 lcy'cti ~imdiLik yalnız C~ma !(ünleri . 1 
~!u bahçesındet~1e~~~:~~1~ 
~O. man efendi idarc,indc~~ 

ALTINCI BÜYÜK 

TA lYARE PiYANC~~U 
!S inci keşide 11 Hazirandadır • 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca ı 25,000 15.(XX) f 2.(XX) 10.CXXl liralık 
ikramiyeler ve tO.CXX) liralık bir milkAfal 

Bu keşfdede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

lstanbul mıntakası maadin 
mühendisliğinden: 

F.ckişeh!r v!lAyctlnin \l!halıçcık kazasının Kavak kariyesinde 
kA!n olup mekşuf bulunan Krom madeninin, 

J - ilk sene zarfında eski ameliyat yeniden açılmak ve bu 
lma!Aun l / 1000 mikyasında muntazam imalat harita~ı ve bundan 
maada hürün ~ahanın ı 5000 mikyasında topografik ve jeolojik 
haritası yapılmak ve bu harita iizerine jeolojik tetkikat netayicl 
gösterilerek işbu netayice göre bir fen raporu tanzim olunmak 
ve bu neticelere göre lmaldt projeleri tanzim edilmek ; 

2 - lk1nci seneden itibaren senevi asğarl 3000 ve üç!incü se
neden itibaren senevi asğarl ( 4500) ton cevher çıkarılarak yüzde 
(ı O) resmi nisbl ve bunun yüzde altısı nlsbetlnde techizat tertibi 
verilmek: 

Tetkikat devre>! için 
ı O k1!ometrelik yolun düzelmesi için 
Nakliye, Kamyon, tulumba motör V. S. 
F.bniye ve imalıl.t 
Sermaye! mütedavlle 

20000 
\!0000 
30000 
50000 
30000 

180000 

Ceman (180000) liralık bir Türk anonim şirketi teşkil edilmek 
ve teahhüdau teınlnen Milli bankalardan birinin ( 9000 ) llralık 
teminat mektubu verilmek şartiylc mezk(\r maden talibine ihale 
edileceğinden taliplerin 23-6-929 tarihine miisadif Pazar gün!I •ast 
J 5 şe kadar kapalı çarfla lkusat vekAleti Maadin i~leri umum mü
dürlüğne müracaat eylemeleri ilAn olunur. . . ... 

Eskişehir vilıl.yetinin merkez kazasının Taş tepe karlyeslnde 
kAln olup mekşuf bulunan Krom madenin! işletmek üıerc : 

ı - teşkil olunacak ~irketin asgari sermayesi ( l 20,000 ) lira 

olmak, 
2 - ilk sene zarfında eski ameliyat tathir edilerek işbu amell

yaun 1/ l000 mıkyasında topoğralik ve jeolejlk muntazam harita
lariyle bütün imtiyaz sahasının 1 /5000 mikyasında kezalik jeolojik 
haritası tanzim ve bu haritaya ayrıca bir fen raporu da l!Ave ve 
bu ilk sene zarfında asğarl ( 1000 ) ton cevher çıkarmak. 

3 - lkincl senede &j!;art ( 3000) ve bunu müteakıp senelerde 
( 7500) ton asğad olmak Uzere cevher ihraç ve yüzde (10) resmi 
nisbi ve mezlctır resmin ·j. 6 sı nlsbetinde techlzat tertibi tediye ve 
millt bankalardan alınmış (6000) liralık teminat mektubu ita edil
mek şartlyle tallblne ihale edileceğinden taliplerin 23 i 6 J 929 

tarihine müsadlf pazar günU saat 1 5 şe kadar kapalı zarfla llctısat 
veki\let! Maadln işleri umum m!idürlilllll!;!lne mllracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Tütün inhisarı ıidarei müdüriyeti umı~miye-j 
sinden: 

M. Kemal Paşa ldarel lnhlsariye ambarlınnd•n Bursa.ya nakledilecek tak
riben elll bin kllo yaprak tütün ile Bursadan Istınbula naklolunacak takriben 
dörtyilz bin kJlo yaprak tütün nakliyatı şartnameleri mucibince ayn ayn 
milnakasayı vazedilmiş olduğundan talfp olanlano 12 Haziran 929 tarlhlne 
kadar Bursa başmtidür!U~ne müracaatları. 

-Tütün inhisar idaresi müdüriyeti umumi-
yesinden: . . .. 

Gönan idare! inhi•ariye ambarlarında mevcut takriben ıkı yuz yirmi 
beş bin kilo }'•prak tütünün Cönan - Bandırma nakliyatı şartn&mesi muci
bince münakasaya vazedılmiş olduıtundan ıalip olanlann 13 Haziran 929 
ıarllilne !radar Gönan - Bandırma ve Balıkesir müdüriyetlerine mUr•caatla.rı. 

• 
ITOKS 

BERNARD·MOTEURS 
BERNARO markalı motOrleı ve mot6rhl •U tulumbaları 

ZIWT • ...,.,, l'IVlfll'ltwıııl, '•mirbnt " "'*'-el11 toıı • 11Dktmmtl, •flll*'ı ~ 
bra , ııirnurı, " ıou W.. .. ~ıı ~ 111 •ubalualı ... 11tıo.., Yt BAHÇt yt TARUW 
SllLAMACA MAHSUS SU TULUllBAl,ARI ııon.... ""' tltarlfl 1111 n f"lll fit llftllaU. ka· 
~ taJeW ıç;o. ra~ - ••r. •ıır- - - ..,_, MU11tt1 ttM ., .... , 

KRAFT VE OSTROVSKI. sahlblı Fred. V Kraft. 

itli'*"' S- H ..... "" •- tthl ,_ Hto -· uı l. n. HOO 
lalıı •iuuı ,. .....,~ GUı&1 Tlılll _..... • · it ,.... ..,.... iMi 

KöşDAR 
FOTOGRAF MAKİNALARI 

Amatörün en güzel foto2"rafları elde etmesini te
min eden alat ve teferruatı haiz yegane makineler
dir. Tarzı istimalin! ve işkal muvaffakıyet esbabını 

büsbütün izale eden karşılıklardan kat'iyen müberradır. 

BİR KODAK MAKİNASI 
istimalini öğrenmek için bir kaç dakika 

k~fidir. 
Kodak fotoğraf makinaları ve filimleri 

VELOX kağıtları 
Alaminüt kartlar için 

"Nineteros~ Kartları 
kullanınız. Her yerde sahlır. 
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Kuru laf değil hakikattır 
Hepiniz en son moda ve en iyi cinsten haklkt lngillz kumaş
larırını arıyorsunuz. Bunları ancak Karaki>yde Topçular cad
desinde 53 numeroda Bebek tramvay durağı karsısında 

TA YHMAN mağazasında bulacaksınız 
-..A....r. rekabet kabul etmez derecede ehvendir 

'" 
A vusıurva fabrikalan hezarım sanclaliyeleri umumi saaş depos;lstanbuldıuı 

Katıreı oğıu hanında 46-47 numaralı joz. Jll. Aclman telefon lsıanbul 2409 
Hamiş; aynı depoda env•i çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve fantaz 
kum~lar, mütenevvi ısnır, perde mister, tü4 keten perde, örtüler; maroken 
erileri, piriç korniş mosil pirinç \e lake karyolalar ile çocuk karyolaları fabri 
ka sanlmaktadu. 

BEL ER OTE~!,1, 
Büyük Ada caddesinde (<il 

diye dairesi karşısında ·'o dl niZ' 
bık Agopyan) köşkün 11:rırıe nazır, çamların latif kokı ~ 
meşhur' her tarafı havalı ";ııd~ 
yadar manzara>ı hoş en g .. ·' 

r· c'ı bir mevklindc her tür ıı 11~;3~ 
i'tlrahaıi camidir. gUıcl ha" şiİ' 

k "' ·r kahvaltıla r ve alanır a ·crılı · 
franga yemekler lıahçcı.Ic ' 8~· 

. . ' ~abab kahealusı öğlcyııı k 11 re 
şanı yemekleri dak!l olın4 "11'' 
bir kişılik oda beş Uradır. ~; 0,t 

(L!/\ıı. 
çok kalmak isteyenlere tcııııli' 
kabul etmez derecede 
yapılır. 1r·'' 

Adayı ziyaret edenlere D. 

yemrk verilir. Telefon 
B.Ad~ 
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Mutfak edevaıınıı•~ ıııııı.l~, 
gibi parlamasını isıers•:ı: eV ~'J.0 
yu lsılcnal ediniz. lyl aıtll ~ 

bi kutu elli 
evinde daim• r BRlf ,ı,O ret1ri 
bulundurmalıdır. rene• vr 

. 1 eden arl• 
kat'iyen kir etm evıd• I' vor 
ve bütiln maden:. mGalaı•d• ,red' 

Umumi acent . O ııoııı ~~· 
voda Hanında 7• J p0ı1' 
RIŞAR voLF. Galata 
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Şarköyde ııahıJde ""'" ,;,ı• .~. 
· k horSr' rıi' c'' yle müteharrı . .ıci!I rıı• J 

" haı:ı ..,. ' 
evsafı Jlizım•Y' . ti• icafll ıı• c ı 

d ·ı fıa ~ h• r• ven ve mute ı . post• 'f' r 
1 Yeı> 1 ı ,-

tir. Talipler n 1 yavo "~' 
mero u 111u 

desinde 16 nu ııeY• .. öııı« 
hanesi sahıbt 


