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Ankara ile Paris münasebatnı ka
'lıııık gösteren ihtilaflar halledil
li. llu neticeyi en samimi bir hisle, 
~ büyük memnuniyetle karşılamak 
lttyoruz. Doğrusu Suriye hududı> 

lngiliz kabinesi teşekkül etti •• 
fiınendiferler meseleleri yüzün

~n Türkiye ile Fransa arasında ha
l olan anlaşmamazlık, hakkımızın 
'1ııayülat ve hissiyatına uyan bir 
~değildi. Onun için ihtilafların 
· atılı bizi muztarip etmekten hali 
~lllıyordu. Bu iztirabı gene bu sU
ilııiarda bir çok defalar izaha çalış
<. 

Şiıııdiyc kodar iki memleket mü
iıcbatının gergin bulunması, hu-
1lardaki emniyetsizlikten ikri ge

t••du. Bu manilerin iıalesi, siya
. llıtirıasebetlerimzin inkişafın~ mü

bir amil olacaktır. Netekim lla-
iye vekili Tevfik Rüştü bey, Pa
biiyük elçimizin avdetinde hemen 
lls;ı ile bir dostluk ve hakem mu 
desi müzakeratına girişeceğini 
~~nda ifade etti. Bu arzunun <'l 

il bir zamanda tahakkukunu tc
~lli ediyoruz. Bu mevzuda en mü 
'lı !\okta, yanlış ma!Omat ve telek-

te istinat eden hissiyattaki gJy
~biiliği izale etmektir. İki mer.ı
~ rasında iyi münasebct:crin te
'iıı İinde. dostlukların takvıyuin.!e 
\ı ti derecede amil, budu !arın. 
~di ve ihtilaflı meselelerin baJli 
\,.,. · nıütekabil hissiyatın açık ve 

~ olmasıdır. Türk - Fransı= 
~ batında böyle bir gaye iatih
~ •diyoruz. Bu gayeye varmak i
'lı ~a mütlıUlat yoktur. Esasen 
,•tı taraf efkarı umumiyesinin 
1q Ylilatına en ziyade uyan vaziyet 
~tk~bil "husumet" değil, "muhab 
'ııt tır. Bu temenni yalnız hususi 

1•rıınızı ifade etmiyor. Tarihin 

dostluk ananeleriyle dolu olan 

\ıllıa•inin emir ve ihzarı da bu mcr 
•dir. 

~ 
,nıa ına haberlerinin Türkiye 16· 
•a. 

' 1•tc de ayni hararetle ve mu-

tle karşılandığını ajans b~'>er
n~en, gazetelerin neşriyatı ,dan 

:ııoruz ... Tan'• gazetesinin bu mev 

lahsis ettiği makalede hakikat 

. lııuhabbcti ifade eden bir mana 

~ Surfye hududunun tespiti, Şi-
difer . . 

~l . ve umumıyetle naklıyat me 
•tın· . . 

\ı ın tanzımı, hudutlarda şa· 

\ Yapan anasırın izalesi gibi şey 
Yalnız mahalli bir tesiri olmı
bnı, Türk - Fransız münase
'0 iyileşmesinde milhim bir a-
01«a • .. ı· T 'n gını soy ıyen an gazete-

~ hakkı vardır. 
it' 

'Yeti mütalaada biraz daha re
oı.,,. 

1 '""'k lazımdır: Şekli, ahdi ve 
llıanzara ne olursa olsun, bu

), lt"<lar devam eden ihtilaf, Tür

.~~ Suriye arasında değil, Paris 
) . •ra arasında idi. (Quai d'Or 

!\ 'n biraz daha itilafkar bir va

~111\ası ile bütün müşkülatın 
'~i kalkması da bunu teyit eder. 

~il:azet~ hu makalesinde dahi-
' it Yetını tahkım eden Türkiye
"ı~•kova ile, Roma ile, Atine ile 
' ı; llascbat tcsıs etmekle haircen 
ı,~tat lıalirıde, büyük devletlerin 
a,,h"dk k' l(j arıcın c alma ıateme-

. Ylen· 
~ •yor. 

•lııı geç bile olsa bu hakikatin 
\ı,,•sı bilhasşa memnuniyete 

~la~ 
~ıı usy ile, Akdenizde İtalya 
1 ~İr ıkıı e'11niyete, hürmete müs 
,~- ~Ostluk tesis ettik. Bu dost 

teıı r§ı vefamızın derecesini 
e o' • 

·~<l;ı .,osterıyoruz. Fransa ile 
'I.. n1 

8Ynı dostluk ve emniyet 
, '<it l'ara•-- • h' b' . 

' 

. "· u .... ga ıç ır manı 
ıı ~ıa:· 1 11ı;ı0 •1 1lı kanaatımıza göre böy-
'•neı 1 olmadıktan başka bu 
'ib• unıumi sulh muvazenesi
~. ''ile t · · kt . ~ lir eaısı no aı nazarın-

"" •t lı ı· ı.: ı~ a ındedir. 
"\ 1~111 
~~~~<ııııı •rda 11ra11 geldikçe 
~' 'i~i ~lunun mahiyet ve buıu
Sı.; ~iç b;;•ha çalttık: Tllrk dost· 

4<!t, b,,, •anıan başka bir devlet 
if §lra bir •üınreye kal'§ı 

•de d 1t. lı· e en bir vaziyet al-
t\ '«• bütün . -)ea; sıyaaı tertip-
' «li ' •ulh ve emniyettir. 
~ı~oru~. Paris ile Ankara 
1,. ıo d 
. 'Utd a sulh ve emniyet 
ltı ' tab·ı · 'n lı 1 ınkişafmı bulm:ı-
'~1ir alia ve samimi bir te-

Amele fırkasının kabl11eyl teşkil etmesi üzerine va
zlgelleri merak edilen liberallerin reisi Loyilcol'f 

intihabat esnasında nutkunu Irat ederken 
= -- - ---= = 

Amele iş başında 
Macdonald kabinyi 

teşkil etti 
•••••••• 

Kabinede İngiltere tarihinde 
ilk görünen bir hadise var: 

nazırlardan biri kadın 
loglllz kabinesi Mr. Macdonald'ıo riyaseti altında teşek

klll etmiş ve dün vazifeye başlamıttır. Evelce yazdığımız 
vechlle amele fırkası mecliste ekseriyeti haiz detlldlr.Fakat 
en çok azası olan fırkadır. Bu ltlbarle, liberallerin itirazına 
hedef olmazsa iktidar mevkllnde kalabilecektir. 

Liberalleri hattı hareketi ne olacak? 

Liberaller yeni kabineye karşı ne gibi bir hattı hareket 
takip edeceklerini şimdilik resmen ilin etmemişlerdir. 

Meclis 25 haziranda açılacak Bu tarihe kadar da hareket 
!erini tayin etmlyeceklerlnl söylemektedirler. Mamafl libe
rallerin şlmdlllk amele fırkası aleyhine hareket etmlye
ceklerl tahmin edilmektedir. Amele fırkası her şeyden 
evel işsizlik gibi llberallerln büyük alaka gösterdikleri bir 

mesele ile meşgul olacağını ileri silrdilğjlnden bazı liberaller 
yeni hükOmete yardım etmemek bile lsteseter, itimat ııhk 
beyanına kadar ileri gidilemeyeceği bu taktirde liberalle
rin ikiye ayrılacağı şüphesiz tellii.kkl edilmektedir. 
Esasen amele fırkasının, liberaller arasındaki bu tesanüt
silzllğe istinat ederek iktidar mevkllne gelnıeğe razı olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Yeni kabine nasıl teşekll edildi? 
Londra, 7 (A,A.) - Yeni amele kabinesinin yarınki gazetelerde 

neşredilecekolan llstesl şudur: 
M.Ramsay Macdonald 
M.Philip Snowden 
M.Arthur llenderson 
M.H.Thomas 
ın.Sldney \Vebb 
Lord Parmoor 
Lord Sankey 
M.J.R.Clynes 
Vüzba~ı \Yedgwood Benn 
M.Shaw 
Lord Tomson 
M. Greenwood 
Mlss Bondfleld 

Başvekil 

Maliye nazırı 
Hariciye nazırı 
Mührllha& Lordu 
Mllstemllkat ve domlnyonlar nazın 
Mecllslhas reisliği Lordu 
Lord Shancelier 
Dahlliye nazırı 
Hindistan • 
Harbiye • 
Hava 
Sıhhiye 
Mesai 

• 
• 

M.Noel Buxton Balıkcılık ve ziraat nazırı 
Slr C.P.Trevel)·an Maarif nazın 
M. \V. Graham Ticaret " 
M. A. V. Ale\.ander Bahriye birinci Lllrdu 
.ın. \\'. Adanıson Skoçya nazırı 
M. George Lıınsbury Nafııt " 
Yukarda ismi geçen zevat yeni kabin~yi teşkil etmektedir, 

Yarın neşredliecek olan diğer isimler şunlardır: 
Slr. Oswald Mosley Lancaster dllkalığı Chanceller si 
M. \\. Jowltt Attorney jeneral 
M. j. B. Melvlll Sollsltor - jenerı.I 
M. F. O. Robert Tekallt nazırı 
M. Herbcrt Morrlson Münakalat nazırı 
M. johnston Skoçya nezareti • parlamento 

M. H. B. Lees Smlth 
Lord Arncld 

mUsteşarı 
Posta umumi müdllrü 
Tedlyat reisi ( maaşsız ) 

* * "' 
Yeni kabinenin vaziyeti 

Kabineye ilk defa giren kadın 
nazır kimdir? 

Yeni kabineye iştirak eden ! 9 
nazırdan 13 ti 1924 teki amele ka
binesine de dahli bulunuyorlardı. 
Mlss Margaret Bondfleld bir lngWz 
kabinesine nazır sıfaılyle girmeğe 

muvaffak olan ilk kadındır. 
Mührübas lordluğu mevkllnl der

uhte eden M. Thomas işsizliğe çare 
bulmak için hükt\metçe tertip edile
cek pUtnlan sıralayıp tatbik ettirmek
le mükellef olacaktır. M. Thomas 
bu a'4am şu beyanatta .bulunmuştur; 

işsizlik mes'elesl bir sihirbaz değ
neı;,le dokwmlmuı gibi birden bire 
halledilemez. Bu mes'elenin ortadan 
kaldınlması için göüs ~erilecek güç· 
lüklere hiç bir kimse benim kadar 
vakıf değildir. Ancak ben bütün gay

bu mcs'elenin halline lıasrc

Vıı.zikn meml k<t için 

paraıorluıı;unun inkişafını temine ça· 
lışmaktan ibarettir. 

Londra 7 (AA.) M. Macdo· 
nald ın liberallerden kralın mUsıeşan 

Yowlııe k•blneslnde Adliye nazırlı

ıtnı tekili etmesi haberi, siyasi me· 
hafilde büyük bir hayret tevlit et
miştlr. M. Yowltt ın Preston inti
hap dairesinde amele fırkası taraftar
lannın reyi sayesinde intihap edilmiş 
olduğu iddia edilmektedir. Mumaileyh 
teklifi vakii kabul edecek olursa 
amele b!lkt\metinde işgal edeceği bu 
hususi mevkide bulunmasına bu ha
dbe sebep olmuş olacaktır. 

1.ondra 7 ( A .. \.) Liberal ll-
derleri dün akdetmiş oldukları içti
mada fırkalarının parlamanıodakl 

azalarının meclisin uçılmnsından son· 

Gümrükler 
-~····-o---

Islan bul 
varidatı 

Kuponların tediye
sine karşılık olarak 

1 
bankaya ı,erilecek -....-

Haziran iptidasından itibaren 
mevlıll mer'lyete glİen kuponlar 
ltlllfnamesl dan Rusumat ida
resine blldlrllmlf ve bu hususta 
tatbikata geçilmesi tebliğ olun
muftur. 

HDllGmetln tebllgatına nazaran 
ltlllfname mucibince OUyunu 
umumiye senelik takıltlerlnc 

mukabil olmak üzre lstanbul 
gümrükleri varidatı Osmanlı 

bankasına yatınlacaktır. 

Bu mevduat hakkında haftada 
bir cedveller hazırlanarak Ma
liye Velı.lletlne gönderllecek 
ve Vekaletten verilecek emir 
üzerine bankadaki paralar Oü· 
)'UDU Umumiye idaresine tevdi 
olnnacalı.tır. 

ltlllfnamede, bu varidat Jı.all 
gelmedltl takdirde Samsun gllm· 
rtlğU varidatından istifade edl· 
lecelı.tlr. 

Mamall verllecelı. talı:eltler 
senede 16 milyon liradan lba· 
ret olması dolayıslle ltıtanbulun 
varidatı kifayet edecektir. 

Bankanın bu işler için ala· 
cağı temettü yüzde 2 kadardır. 

Doğum faciası 

Dava yeni bir 
safhav{l girdi ., . 

Bugün ne olacağı 
anlaşılacak 

Lamla Hanımın doğum es
nasında vefatına sebebiyet ver
mekle maznun 
zevci Cemal 
Beyle Dr. l(e. 
nan Hasan ve 
Atıf Beylerin 
ebe Mllberra 
Hanımın mu
hakemesi ve 
bu dava ile 
tevhit edilen 
l(adrlye Hanı
mın kolunu sa
kat bırakmak 

davası bu gün 

öğleden sonra 
Ağırcezada gö
rUlecektlr. 

l.ô.n11<1 H. ın 
ı-aldesi ll. 

Maznunlann Af ve tecll • ı· 
nunundan istifade edip etme: :
ceklerl bittabi bu glln anlıt,.ı· 
lacaktır. 

Maznunlann, tecilden istifa." 
de etseler bile muhakemenin 
de~amını talep edecekleri tah
min edllmektedlr. 

Mtlddet tarafla muhakeme· 
nin devamının şart olduğunu 
zira meselenin cinayet mi, yuksa 
suç mu olduğu muhakemenin 
rüyetlnden sonra anlaşılacağı, 

kendilerinin kastı ispat edecek
lerini iddia edeceklerdir. 

Lamia Ha~ımın validesi bu 
mllnasebetle demiştir. ki : 

• - Maznunlann da muha· 
kemenln devamını talep edecek
lerlnl kuvvetle llmit ediyoruz. 
Zira aksi takdirde cUrUmlerlnl 
itiraf etmiş olurlar, !(endi mes· 
leklerlnln şerefi namına bu lllOm 
hadisesinde sun'u takslrlcrl ol
madığını !~bata mecburdurlar, 
zannederim. > 

Paris sefirimiz 
Yarın hareket ediyor 

Parla sefiri Fethi Bey, dün 
Hariciye memuru Hakkı Beyi 
ziyaret etmiştir. Fethi Bey, yann 
Parlse hareket edecektir. ---------Davet 

C. H. F. Müfettişliğinden: 

Cemiyeti umumiyei bele
diye azayı muhteremeslnin 
11 Haziran 1929 salı gllnll 
saat on beşte fırka merke· 
zinde aktolunacak içtimada 
hazır bulunmalafı rica olunur. 

• a.tnrt Jl •ı• 
j '-1 takip edecekleri hattı hareketi ,,.,, ,,...,_.. -ww 4iJd'iM»' 

kadar tcmatı edU c 

DünJaJı ~oıa,11orlar 
Motosikletle Jınerika~an 

lslanbula ~elDiler 
Bu ssnahlar Türkiyeyi nasıl buldular? 

Andrev juvlnaal ve Nevton 
Nesmlth isminde iki Amerilı.ılı 
cenç moıoslkletlo dllayayı do· 
lAfmalı. üzre yola çıkmıflar ve 
ahliaa memleketimize de ceı
mlflerdlr. Seyyahlar "Milliyet., 
için bir mekale yazarak seyahat
ları hakkında şu malGmatı ver
mişlerdir: 

·• (;hicago ( Şlkago ) nun 
Northwestera darDlfOnunıından 
geçen sene nef'et ettik, l(fllseyo 
intisap etmek istedik lsede 
evvela dUnyayı dolaşıp rıır. 
meğe karar verdik. 

Seyyahlar motosikletle 
Yeni kazanacağımız dostla

rımıza Amerlk hakkında iyi 
bir intiba tovllt etmek emelin· 
deyiz, Yollarda maceralar ge
çireceğimizi ümit ediyoruz. 

Chlcagodan Nevyorka kadar 
2,000 kllomero yolu başka, 
başka otomobillerle katettlk.MUt
tehldel Amerika toprağından bir 
vapurla aynlarak Nevyorlı.tan 
Bremene 100 dalar Ucret vere
rek geldik. Bundan sora Ams
terdamdan bir motosiklet teda
rik ettik. 

Bu motosikletin yanında otu
rulacak yeri de vardır. Bundan 
sonra bu vasıta ile 37,000 Jı.llo
metre kıttettlk ve Holanda 
Belçika, Almanya, lsvlçre, Is~ 
kandinavya, Baltık memleket· 
!eri, Lehistan, Fransa, lnglltero, 
ltalya, Avusturya, Macaristan, 
Yugoslavya, Yunanistan, Bulga
.. ıstan tariklle Türklyeye geldik, 

Bulgarlstandan TOrklyeye 
dahil olurken motoslkletlmlzde 
yalnız iki kişi bulunuyordu. 
Lakin Edlrneye girerken dllrt 
yolcu idik. 

Bunlardan biri huduttan mo
tosiklete binen bir askerdi. uı
ğer yolcu da askerin bir yere 
hediye götUrdUğO kuzu idi. Tür
kiye dahilindeki yollar diğer 
her hangi bir Balkan memleke
tinde gördüğümüz yollardan 
iyidir. Motosikletimiz TUrk top
rağında mllşkuıat çekmedi. Ta
biidir ki memnu mıntakadan 
geçemediğimiz için demlryo:unu 
takip ederek, ve slmendlfere 
binerek Edlrneden buraya geldik. 

Lakin tlrende de pek çok 
doslar temin ettik. l(Oçllk bir 
köyde durduğumuz zaman kar
şımızda oturan bir Türk askeri 
için de kendimize aldığımız si
mitlerden vermek isterken o 
bizden evel davrandı ve simit 
alarıl.k bize ikram etti. Yiyece
ğini de bizimle taksim etti. işte 
bu askerin şu hareketi bize bir 

keredaha anlattı ki Turk milletlnln 
mlsallrperver olmakla kazandığı 

fDhret bihakkın her tarafa ya
yılmıştır. Eski Türltiyeye dair 
ıştdllmlş bir takım efsaneleri 
bulamadık. Fakat flmdl harf 
inkılabı, kadının hllriyetl ve 
diğer mllletlore kartı dostluk 
vücude gelmlttlr. 
Gazı Mustafa l\emaı Hazretle
rinin yeni Türkiyeyi vücııde 
getiren teceddUI programında 
tarlı. ve garbe nllfuz eden fev
kalade bir şahsiyetin büyUklll· 
ğUnü görllyoruz.,, 

Buradan Surlyeye ve Feles
tlne, Mısıra, Cenubi Afrlkaya, 
Hlndistana, Çine ve japonyaya 
gideceğiz. Herhalde önllmüzdekl 
yıl başı gecesini Amerikada 
reçlreceğimlzl Umlt ediyoruz •• 

Andrew juvcnall 

.... ,., : 

Gazinin en büyük 
eseri nedir?. 

Hüseyin Rahmi f!eyin cevabı 
" •• Gazi Hazretlerinin taassubu tepelenıek
telıi kudretlerini en büyük görüyorunı .. ,, 

Ga•inin en büyük eseri nedir? 
Bu sualinizin heybeti önünde sar

sıldmı. Acaba Gazi hazretlerinin 
hangi eserleri küçüktür ki içlerin
den büyüğünü seçebilmek için bir 
mikyas tanzimıne kadir olabilelim? 

O, dünyayı mephut eden bir harp 
kazandı. Bu zaferin balesiyle dün
yanın bütün ufuklarından parladığı 
zaman bu muci:.eden gözleri kama· 
şan yaril ağyar: 

Acaba bu bir insan mı? 
Hayir, dediler, bu beter fevkınde 

bir bilkattır. Harp bir gaye değil 
bir vasıtadır. Tarih bir çok harp da
hileri sayar. Onların yaratmıt oldu
ğu mucizelerin önünde hayretle dü- 1 l!!!!ii!!ı•lllİıiiiıııııiiıliiiiıi 
şünilrüz. Fakat kazınılan menfaat· 1 

!er ekseriya zevale mahkumdur. Ga
zinin ise lfizeval asıl himmetil kud

J reti harpten sonradır. 
Bu ikinci mucize birinciye tefev

vuk eder. Bu da taassup ejderiyle 
olan gazası ve büyük zaferidir. Ka
fes arkasında peçe altında boğulan 
kadın bu hilafı tabiat mabpesten yü
zünü kurtardı, -tabiatın bütün mah~ 
luklarına has olar- açık havada tenef 
füs hakkına erdi. 
Kadın loşluklarda yaıar bir kös-

tebek, anonim bir varlıktı. Firenk
ler ona muamma diyorlardı. O pek 
az mahrem na"'arlara açılabilen kara 
örtfilü bir B<ytullahtı. Ona bakmak 
büyük günabtr. Kadının bu mahp°"-

Hüseyin Rahmi Bey 

te 1 ıtlikından sonra biz de scsytte 
bir mana almaya başladı. Hayat u

yandı. Gaıi Hazretlerinin taas ,..bu 

tcpelemekteki kudretlerini tn ı u ı:ık 

görüyorum. 
Niçin? 
Çünkü bu ejder hila k4.·J3 " 

canlarını emdirmekte dc\am ..: •c.•ı 

Afrika ve Asya mü•lümanl r• "' -1-
tında inledikleri ecnebi boy n• • k 
tarını görerek ibret alm...:k. G 1 ı '1Z

retlerinin bu eseri'ldckı 1:-ı. c u 
takdir için kafiı!ır 

Büyük hürmetlerimin ka ıl 
rica cdcrlm ~fendim. 

HÜSEYİN RAHMt 

* * * • 
L Hakkı beyin cevabı 

Dence Gazinin en büyük eseri 
Türk milletinin yaşamak kabiliyeti
ni biç bir inkr!Apcıya yahut hiç bir 
fikirciye müyesser olmayan bir zeka 
ile anlaması ve biç bir milliyetçiye 
yahut hiç bir milliyet san,kfirına mü-· 
yeıııer olmayan büyük bir ihtirasla 
bu düşünceye inanmaaıdır, 

Çünkü bu büyük adamın e!An ak· 
lıma Jayret veren bütün maddi .~e
ıebbllslerini idare eden, bütlln mede
ni hamlelerini kovalıyan yaratıcı 

kudreti işte bu ( An!ayı' ve Duytış 
tarzı) dır. 

Darü/lünun müderrislerinden 
İSMAİL HAKKI 

••• 
/smai/ Hakkı Bry 

Reşit Saf/el bey diyor ki 
. , le r ve garpliler, harf inkılabını; ad

liyeciler, medeni kanunların ka 1 
ve tatbikini; köylüler, hallerine k~r 
şı gösterilen samimi ve ciddi it.-ıa 

ve ihtimamı; iktisatcılar zira.ate, 
demir yollarına, sanayıa ve malıyc 
ye verilen ehemmiyet .•...• her zum 
re, bu eser1erden, inkılip1arôan htr 
birini, birinci derecede bir phes r 
olarak intihapta haklıdır. 

Re~it Saffet Bey 
(Gazinin en büyük eseri nedir ve 

niçin) sualinize cevap vcrmtkte bir 
vakit tereddüt ettim. 

Mevzu gayet vasi olduğu kadar, 
halli kolay görünüşüne rağmen, 

müşküldür. Gazinin ölmez eserle
rini her Türk bilir n her kes ken-
di hissine ve noktai nazarına göre 
seçer. 

Bilumum millet ve askerler Ana
dolu te~kilatı ve Dumlupınar muha
rebesile Türklüğün istiklalini kazan 
mış olmasını; siyasiler, saltanatı fer 
diyenin yıkılmasile Cümhuriyet i15-
nınr ve hiikilmetin din mefhumun
dan ayrılmasını ve şapkadan başla
yarak memleketin cesaretle garp me 

ni etine atılmasını: mütefrkkir-

İlmen bunları henüz kiyııs ecleb '· 
mek zamanı gelmemiştir. 

Bir harbin tesiri neticei asketı) e 
sile ölçülcbilinirse de içtimai bir Jra. 
nunun ve ya inkilabın tesiri,i nla
mak bir kaç. ve bazen, bir çok &<cnc
ye muhtaçtır. 

Yunanlıları püskürttükten ve s•I 
tanatı devirdikten sonra, bazıların~n 
tavsiye etikleri gibi, Gazi yorulup 
çekileydi, müteakip inkilıipların hiç 
biri vücude gelmezdi. Avrupado. 
Türkleri fikri-takipten mahrum bır 
kavim olarak telakki edenler çoktu. 
Gazinin yüksek idraki!e vücude ge
tirdiği şahsiyeti. misali-sebat ve me
taneti, velhasıl (Karakteri) ı:crek 

millet ve gerek yabancılar üzerinde 
yaptığı derin tesir itibarile ebeıli e
serdir • 

Maruzatı acizancmi ibl ;; ves.,:le
sile en derin hürmetlerimi arz vr t 

yit eylerim efendim. 
Kocaeli Mebusu Türk ocakları 

ilim ve sanat heyeti Umumi katibi 

RE İT SAFFET 
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~ TEPEDELENLI ~ 
H:..:A;;Lt;.;.P.;.;~S;ı;.;.;;A .. vi_.VA .... s_ıtt_Kl_~ 

Bana izin paşa ben cep
haneye gidiyorum 

Gök n1a visi küçük gözlerinin 
elifleri gülüyordu 

i!lijeLin le!ı~ası: 28 AYHAN 
Selimin ağzının sulan akıyor- Ak yüzlü Arnavut kızına ne de 

du: hey yarabbi! .. balaydı Hur- yaraşıyordu? 
§İt Paşa bir ayak eve! ~ücumet- Vasiliki oda kapısı yanında 
scycF de şu iç kaledeki fıçılaı:a el bağlayıp Divan duran kızarık 
dı.ımanı verip şehit olarak bır Nar yanaklı bürümcük gömle
daha ölüm olmayan Cennete git kli hizmetçi klza,gözlerinin u
seydi ... diye düşünüyordu. cuyla işaretetti. Paşa ile kendi-

Oh ne ala .•. hem şehitlik, sini halvet bıramasını anlattı. 
hem dünyada kalanlar: -Mori Kızm parlak derili Al yanakla
a~kolsun şu Selim Çamiye. . . rında canlı bir Alev yandı ve 
hem kaleyi ateşledi hem Şehit dalğalandı. 
olup Cennete gitti!. • • Ali Paşa ile •·y anyanm hanı-

Diye koca Selimi kıskanacak- mı" başbaşa kalmışlardı. 
!ardı. Selim yavaş yavaş oturdu- Vasilikinin dilinde birşeyler 
ğu yerden doğrulmuştu, işte ar- dolaşıyordu. Tepedelenliye bir
tık bir dakka duracağı yoktu. şeyler söylemek istiyordu. Fa-

Sıkelden bir ımeşala» teda· kat genç kadın nice dumanlı ti
rik ederek gece gündüz Barut piler gö~uş yıl_Ia_nmış "K~~·: 
Mahzeninin kapısı dışında bekli yola getrrmek ıçın evela dışını 
yecekti: tırnağını söküp zararsız hale 

- Ha!. . deyince dumanı ba- koymak lizmıgeldiğini de bili-
sacaktı. yordu. 

- Bana izin Paşa. .. işte ben İhtiyarı önden yumuşatmak 
cephaneye aidiyonun! diyerek- vardı, ondan sonra çabucak ya
ten Ali Pa;ıyı bırakıp dışarıya tışrp Y?~a .gel~~di:. 
atıldı, barut mahzenine gittiği- Vasılıki gumuş pazılı beyaz 
ne asla şüphe edilmemeliydi. kollarını ~nun __ boY_Duna sarıp 

Ali Paşa cahil cesuru Selimin doladı .. !çın~e. oz cılve ka~ı-
ardından seslendi: yan gozlennı Tepedelenlının 

- Sana olan emrimi unut- gözlerine açtı: 
ma ..• Kaleye düşman girer gir- - Ali ben senin neyin im?
mez ateş le .. korkma ben bura- d~ye so~du-. söyle Ali, ben se-
dayml ! ! mn n~yın ım? 

Son sözü: Tepedelenliyi de İhbya: a?amın ~an evine yİ· 
dü~ündürmüştü. Hangi: uKor- ne çok sıvn uçlu bırşeyler sap
kına ben buradaynn?!» iki bin lanmıştı. Eve! zaman Şfilrleri
fıc;ı patlayınca aıtık Ali Paşa nin: - "Aşk oku .. kirpikten 
mali Paşa mı kalırdı?... ~ançer.: ·~ <!iye ?iye _dillerinde 

İhtiyar adam tekrar hareme tuyl~. bi~rdiklen şeyın batına
döndü, artık içinde tek bir kurt sı gıbı bırşey ... 
yeniği deliği kalmamıştı. şayet ~şte cannn, .. an~?'an anlasın: 
Hurşit Paşa kaleye girecek olur Alı !'":şanın yuregı: - cızzz 1 •• 
sa hep beraber taştoprağa karı- etmıştı. 
sarak gök yüzüne doğru savru- Seksen yaşındaki adam ondo 
lup gideceklerdi. «Vasiliki« de, ku~ yaşınd~ ?ört kaşlı civan bir 
Ali Paşa da ... Yanya kalesi de .. ~elikanlı gıbi aygınlaşıp bay-
he~si de. . . gmlaşıyordu. 

Alı Paşa Vasilikinin odasına 
g rdi ği zaman güzel kadm ha
li ~ğlayıp sızlanıyordu. Filatlr 
hızmetçi kız hanımın bilekleri
n: o, uyordu. 

Vasiliki: - Ali.. .diye elle
nrl uzatmıştı, o, Ali Paşayı bir 
da.lı~ dônmemek üzre gitti, san

bitmedi 

'iköyellmmiz 
Şirketi hayriye 

Eıı küçiJk l'e eski vapurla
rını hangi hatta lşleUgor? 

:ıcaklsnn gelr>ıesilc bo_i!az içine 
tI. o Ço sevd rri İhtiyan karşısın rağbet çoğalmıştır kadar ki <irkcıi 

ela g .. riince pek sevinmişti.İşte: hayri\'enin vıp ~ ~crvi'i yulcuları 
Alı Paşa tekrar Vasilikinin ya- taşımağa klfi gelmemektedir. llilha.«a 

koprtiye inen sabah uporlan lunça
nına dömnüştü, demek Vasili- lılnç doludur. Birinci mevki bilet 
kiyi bırakıp g· erek ihm31ede- alanlar ikincide bile yer bulamamık
IT' ·yordu. ıadırlaı:. !\of.aza olan bu ra~beıln 

V asiliki Paşanın ne için oda- devamı şirketihayriyenin •erviılerde 
dan v,itmiş olduğunu bilşeydi... intizam temin eanesiDc lıa~lıdır. Şirke
şüphesiz: çattt... diye düşüp tin kıymetli müdurUnün bu işle altkadar 
bayılırdı. olma<ı temenniye şayandır. 

Ali Paşanın gök mavisi kü- Bilhassa Bebeğe ve Aruavutkö· 
çük gözlerinin elifleri(!) gülü- yiiıı• uğray111 ' purlara itina edil
yordu, sanki beş dakka eve! mesi Lizımchr Çünkü bu vapurlar 
cSe!im• e iç kale cephaneliğini tramvay ile ttkabet mecburiyetlnde
ateşlemek emrini veren bu a- ıllr. Halbnki şirktt en kiiçük ve en 
dam değildi, o yine bir başka, eski '-apurlanru bu v151ııı.lıra talı.sis 
bamhaşka adamın biriydi. etmiştir. Dilnişin., Tarzınevin., fuah-

Tepedelenli gülerkten genç fe1.a gibi prip isimleri ~ıyan bu 
kadının üzerine doğru yürüyor- vapurlar, gönle ferahlık nrme şöy· 
da. Sonra u ulca yanına ilişti- le dursun, yolcul•fuı en iptidai isti
ği görüldu. Birşey söylemeden ~:;1:~nl ıemln etmekten çok 
çukur çeneli sevdiğinin çenese- • • * ni tutmuştu. Gözlerini Vasiliki-
nin öldürüciı baluşlı kara gözle- Postada intizamsızlık 
riP ; n içine dikr.,;şti .. 

Çatkm kaşları altından her 
? man kederli gibi düşünceli ba-
kan Ali Pa helki ömründe ilk 
defa güliiyordu. 

Vasilikiye:-Korkma ciyerim! 
Dcdı. Dudakları titriyerekten 
mınldandr: 

- Onlar "Yanyaya" giremi
yecekler, seninle benim aramıza 
gıremiyecekler. 

Y'anyayr bu: Ali şu hale ge
tirdi. O, yine Alinin kalacaktır. 
Sen de benim ben de senin ka
lacagız. 

Anlıyor m:.ısun Vasiliki? sen 
de benim ben de senin! ... 

Mektuplar teehhur 
ediyor 

Son zamanlarda lsıanbnl posta 
idareı<lnde büıiilt bir intizıms12lık 
görülmet• hı la~ur. Sevkiyaı 
vaktinde yaptlmıwr Tevzihat geci
kiyor. liullsa lc:bre hernedense, bir 
ınaııt içinde gurılnUyor. 

Postadan şlkAyet yollu bir çok 
mektuplar ılmaktıy17_ fıkaı biz 
yalnız kendi gazetemizin maruz kal
makta olduf;u m~kültnan bıhsede
cef;!z. Bir çok zamanlar Aıılın.daıı 
gondcrllt:tı ba makaleler ~!inde 
tevzi edilmediğinden mak•lelerl tel· 
grafiı almak mecburiyetinde kalı-
yoruz. 

MiLLiYET PAZAR 9 HAZiRAN, 1929 

HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 1

~So11 
u- - . - -~ 

Hab_erler 
Fr-•ada 

Tamirat işi 
• 
imzalandı 

Tamirat ihtilafı 
nihayet halledildi 

Parls, 7 (A. A.) - Mütehas-
ıslar raperuaua imzası mera· 

simi büyOk bir şadellk içinde 
geçmiş, saat 17,55 ta başlamış 
ve 18,IO da bitmiştir. Hazurun 
meyanı.ada gazeteciler ve sine· 
macılar bıılunmakta ldl. Murah· 
haslar alfabe sıraslyle imza et· 
mlşlerdlr. Rapor, Fransızca ve 
lngillzce iki allsha olarak tan
zim edilmiş olup makine ile 
yHılmış ı 00 kadar sahifeden 
mürekkeptir. M. Moreau, arka
daşları namına M. Younga kon· 
ferans mesalıılnln muvallaklye· 
tini temin için sarfetmlş oldutu 
mesaiden dolayı teşekklr etmiş 
ve M. Young da bu me,.alaln 
bOanU neticeye isali hususunda 
bOtOa hey'etler tarafından ibraz 
olunan faaliyetten dolayl izharı 
memnuniyet eylemiştir. 

:;o taksitte IJdenecek 
Raporda Almanyanın tediye 

edeceği meblağın kat'I yekllnu 
tespit edilmiştir. Bu meblat bir 
EylOI 929 dan 31 mart 1988 se
nesine kadar devam etnıek 
Uzre 59 taksitte Odınecektlr. 
ilk 37 talı:ılt blrlbirlnln aynı 
olup 1988 milyon I1111rk tutmak· 
tadır. Davves lstlkrazıaın fal· 
zlal ve morettebatını tesviyeye 
Belçika marklanna tahsis olu
nan paralar ayrıca verilecektir. 

Son 22 sene zarfında Alman· 
ya alacaklılarının Amerlkaya 
olan borçlarının tesviyesine tab· 
sis edilecek meblağı Odeyecek 
ve Amerikanın keadl tebeaına 
vcnllğl tazmlnaı mukabili oı.rak 
15 sene müddetle 40 milyon 
tedlyatta bDluıı.acaıınr. Matlu· 
battan her h••ıt lılr lı:ısmın 
borçluya terldııden Almanya 
ancak Urlad devrede istifade 
edecektir. Blrlacl devre zarfında 
bu kısmın üçte biri alacaklılar 
buabıaa teınettD kaydedDccek 
yalnız banka hesabına yftzde 
Hklz otuz Uç ıılsbetlnde tevklfat 
yapılacaktır. Tedlyat demlryol
lar ldaresile Alman bfttçeslnden 
temin edfiecektlr. Demlryonar 
idaresinin iştirak hl!Sesl ıcayrl 
san varidattan ayrılacak 660 
milyonluk 37 taksitten ibarettir. 
Alman bütçesinden bu husu~ 
için ifraz edilecek miktar 1136 
milyondan ba~lıyarak ı 767 mil· 
yona kadar çıktıktan sonra 
tekrar azalacaktır. 

Yedi BSlrlık darül//Jnun 
Parls, 8 ( A.A.) - M. Eynac 

Toalouse darülfünununun 7 yü· 
züncU yıl dOnUmO mera"lmlnde 
bıılunmak tızre tayyare Ilı: mez· 
k.Ar şehre gelmlttlr. 

Hukuki bir mesele .. 
Parla. 7 (A.A.) - Meb'usan 

meclisi hariciye encümeni hü· 
kOmetln Londra ve Vashlngton 
ltllallannı bir emirname ile tas· 
tik etmesi hakkını teslim ve 
tesis eden lstlşart mutalaayı 
tetkik etmlf ve bu m11talaaııın 
llrtllAflar tevlit edebileceğini ve 
encümenin, mecllaln reyi laJılk 
olmaksızın taıtlk muamelesine 
teveıısül etmlyeceğl suretinde 
hUkOmetçe vaki karar ııuretlnl 
mOtteflkan kabul eylemiştir. 

SI11."bl•t;au.da 

Radiçin katilleri 

:lapu.n.;ynda 

~enıiıett lkvaın 
Ekalliyetler meselesi 

müzakere e~iliJor 
Madrit, 7 (A.A.) - Akvam 

cemiyeti meclisi ekalliyetler 
mes'elesini müzakere etmiştir. 
Kanada murahhası M. Dandu
rand üçler komitesi raporunun 
tetkild hususunun tehirini ta
lep etmiştir. Bu rapor aleyhinde 
adeta hakiki bir iddia name o
kuyan M. Şubert mezkur rapo
run faydalı bir müzakereye e.;as 
olamıyacağı gibi meclis azası a
rasında da itilaf husulünü temin 
edemiyeceğini beyan eylemiş
tir. M. Şubert evelce M. Strese
mann tarafından izah edilmis o
lan noktai nazarlardan hiç biri
ni hesaba dahil etmiyen bir ra
porun Alınanya hükfunetince 
kabul edilemiyeceğini söylf'filiş, 
yeni bir rapor kaleme alınması
nı talep etmiştir. 

Madrit, 7 (A.A.) - M. Bri
and nm müdahale ve tavassutu 
üzerine ekalliyetler encümeni, 
icrası muhtemel tadilat hariç ol 
mak üzre, M. Adatci nın rapo
runu kabule karar venniştir. 

Madrit 7 (A.A.) - Akvam 
cemiyeti meclisi hususi surette 
toplanarak üçler komites'.nin e
kalliyetler mes'elesi hakkındaki 
raporunu dinlemiştir. - -----
Oniki ada 
meselesi 

............... e; ..... İtalyan hava filosu Odesada 
Sofya, 8 [A.A] - ltalyan hava filosu bugiln saat sc· Nasıl oldu? klzde Vamadan Odesaya hareket ~t~ş~lr. - ~··- ~- __ ,. 

Yeni kabine 
M. Venizelos Hariciye 
nazırını değiştirdi 

Yunan emlaki 
Ye ecri misiller bakkında maliyenin 

bir emri. 
Atına 7 (A.A.) - Kahfne M. Yunan tebaasına ait emvali 

Venızelosun riyaseti altında şu ki gayri menkule hakkında mev-
ııurefle teşekkül etmiştir. zuatın bazı yerlerde muhtelif 

.M.Argyropoulos Htlrlclye na

lslan~ul-Anka~a 
1 

Telelon muhaveresi ıecriibelerıne b~~1i 
ıee· 

lstanbul·Ankara telefon rtl 
bübeleri başlamıştır. Bu ıe;d,: 
beler bir iki gOn devaın 

cektir. ıefoO 
Haziranın onbeşlnde ıe 

umumuna kOşat edllecektlr·ııJı,. 
lstanbul abonelerinin tP .,. 

berelerini lstanbul telefon ~ 

zırı; M.Zavitzianos Dahiliye na· surette tatbik edildiği anlaşıl
zın; M.Marls Maliye nazın; M. mıştır. Maliye vekaleti bu mü
Sofolls Harbiye nazırı. nasebetle metrük mallar mü-

Yeal kabine azası yemhı et- düdüğüne bir tamim gönder- keti temin edecektir. 
mlşlerdlr. miştir. Bu emre göre harbı u-

Gonalası istemiyorlar mumi zamanında ve ondan son- . 
Atina, 8 (A. A.) _ M. Ve· ra muhasnn devletler tebaası Darül'aceze müdürlüğüııde~~ 

nizelos hUlı.Qmetln gösterilen meyanında hükumetçe vaz'iyet D .. 1, kt · (3000) İ{' 
dil · ı loı. d 1 l"k aru aceze mu azı A itimada IAylk olduğunu isbata e mış o up a '111.a ar arın a a .1 p.w 

çalışacağını mecliste beyan et· ydisi yüzünden bir müddet fu- lo Makarna ve ( 700) ki 0 ar! 
miştlr. Meb'uslar ayağa kalka· zuli şagiller elinde kalmış mü- ve Tel Şehriyesinin kapalı ~rsl' 
rak memnuniyet beyan eylemiş· tagayyip Yunan tebaasına ait usuliyle münakasası 30 :BaJ1 si 
lerdlr. Hallı. fırkası 1922 lhlilAll emvalin icar bedelleri, ecri mi- 929 tarihine müsadif Paıart~ 
rı:islerinden Cenral Gonataıııo sil takdiri suretiyle :ve tahsi~i günü saat ondörtte icra edil ,-e 
hükQmete iştirakine karşı pro- emval kanununa tevfıkan tahsıl . Tali 

1 
. t . t akçe 

testo mahiyetinde bir hareket d"l k . tır. p enn emına ,.re e ı ece tır. . . rül. •aceı ı 
olarak celsede hazırbul11J1ma· teklifnamelenyle Da Mukabele bilmisil kanunun 
mıştır. neşrinden 19 kanunu sani 341 müracaatları. 

PARALAR PAPAYA tarihinden sonra Tür1<lyede bu- • * * . yiiS 
VERİLDİ lunmıyan bil'umum Yunan teba Darül'acezeye muktaZlf ~;ıı 

Roma, 8 (A.A.) Maliye nazı- asma ait emvalin, hangi tarihte 1 ar 
rı, Lat ran iti!afnamelerine mer- vaz'iyet edilmişlerse icar bedel ton kokkömürü kapa 

1 z ·t;iJl,ıı 
but mali mukavelelerin natık teri ve ecri misilleri o tarihten tiyle 8 Temmuz 929 ıaıt jet' 
olduğu ı, 7 50 milyon liretlik çe- tahsil edilecektir. Bu tarihten saat on dörtte müııakasaSI tıııı' 
ki Monsenyör Gaspari ye tevdi eve! ashabı yahut vekilleri tara- edilecektir. Talip oıanlaflll etiYI' 
etmiştir. fından ınukavelenamelerle baş- nat akçe ve teklifnaıncl 

Rusgada Afganlılar kasına icar edilmiş olanl;ıra ait müracaatlan. 
l\1oskova, l! ( A.A.) Son gün- mukavelelere riayet edilerek • • * .:~ 

d So 
bunlardan para almmayacaktır. D .. 1,. . dahaııesi 1~ 

)erde Afganistan an 'yet top· Şayet mütebaki borçları varsa aru. aceze ır aııJll 1" 
raklarına iltica edenler meyanın- mukavelenameye göre tahsil e- muktazı 20 a~et kar.~ol 1'1163sı ! 
da Gulam , "elıi han kıtaatının dikccktir. palı zarf usuliyle münll t rf! 
bakivesi de "ardır. Bu kıtaat Istanbul şehir emaneti hari- Temmuz 929 tarihinde sa:'.ıııe-
silahİ:ınndan tecrit edilmiştir. cinde bulunan Yunanlr emvali- dörtte icra edilecektir. 'fııııJll"c-
İTAL YADA MÜSTAKİL nin cümlesi Türk-Yunan itilfil- rin teminat akçe ve teklif 

lta(ya kralının VATİKAN n(amlS eMsinin 9m26en)·~e.tıb. tariblı!l1!_d~n leriyle müracaatları. 
Roma, 7 (A. A.) - Latran · . ~ 1.tı .aren 1

• ~.ıs- • * • tı· 
seyahatı ve Yu- ahedesinın musaddak suret- tısna hiikilmete ıntrkal ettrgın- ...... ııı 

J • ~ teati edilmiş olduğundan den bu~arın icar bedelleri .ve ~- Darül'lceze Mutba~9P 
nan gazete eri Vatikan hükfuneti bugünden i- c:ıra ?ag~~şlarsa ecn. mı: miri mün•kasası ıs II. ~ol 

. · · tibaren müstakil bir hale gel- sıllen tahsil edilecek ve şımdi Cumarteai günll icra e<J.il ,...!,.ali 
Atına (Millıyet) 1Yunan gazetele- . . icarda bulunmayanlar icar için d - halde ··h ı 14 JtııP',Pl· 

ri İtalya kralmm Rados şeyhatı mıştır. müzayedeye çıkarılacaktır E- uguC zu. diu. en ı•A" Y ··•· . · 929 umartcsı ye '""'».11 r 
hakkmda hır çok yazıp duruyorlar. Snnr ğer yukarıda yazılı olduğu gibi, edilmi ld ğUfll>"'" 
B 1 

. dı" .. İ r~ ınış ve ş o u ./ 
u ~-zete er~n yaz gına gor~ ~a- daha eve! mukavele ile sahipleri hih olunur. ~ Ld" 

ıya hukUınetı ~ şeyahat vesııesııe Galatasaray veya vekilleri tarafından icara - b ~ ... 
bir çok hazırlıklar yapmış ve mu- verilmişlerse aynen yukarı da Beyoğlu Dördüncü sııl r<i". 
tantan meraaim tertip etmiştir. Ati- Salı günü ilç maç bu kabil emval hakkında yazı- kuk mabkemeainden= 

9 '/~~· 
na matbuatmın neşriyatı her halde /; lan muamele tatbik edilir. 1928 tarihinde vefat eden ~ ~. 
acı olmaktan kurtulamıyor. Bunlar için zmire gidiyor Bankaya devredilecek olan bu Artin efendi veledi A 11adi .~if1 

İtalyanın Yunaniıtanın ve Oniki İstanbul mıntakası futbol şampi- emval hakkında Maliye vekale- yanın terekesine Mahkeııt•'~til>"r'~ 
adadaki Ruaılarm hissiyatına hiç hör yonu Galatasaray takımının, İzmir- tinin bu tebliği dairesinde mua- edildiğinden tarihi l\lndal' ' 1o ~

11 

met etmediğini söyliyerek arada ak- de uç·· mar yapmak üzre gideceğini mele yapılarak hazinenin huku- esbabı matlOp ve alakadarao eli fJ&° 
d ·1-:.. 1 · ka - b"" 1 ' arfıO · A te 1~~. o an mısa ragmen oy e yazmıştık. Haber aldığımıza naza- ku eşhas uhdesinde bırakılrnıya- ay ve vereıenin ilç ay z l<IIJı; il"'~ 

bic hareketin vukuunu ~ek teessüfle ran lzmirdeki orğanizatörler maç caktır. Devirden sonra yapıla- yoğlu DördllncU Sulh hu leri 1 
karşılıyorlar. Radostakı İtalyan va- yapacak olan takımların bazı oyuncu cak tahakkukat ve tahsilat ban- kemeaine müracaat eylelfle 
1ii umumisi bu adalarda Latin irfan !arının sakatlığı ve mazeretleri hl\se kaya ait olacaktır. mu il!n olunur. ~ 
ve medeniyetinden bahsederek bir bile müsabakaların bir hafta te'hiri
nutuk söylemişti. Bu nutuk bütün ne imkan olup olmadığını teigrafla 
yunan gazetelerini sinirlendirdi. Va· 
linin tarihi hakikatlerden haberdar 
olmadığını yazıyorta'.r. Bu gazeteler 
İtalyan işgalinin hiç bir zaman Oni
ki adadan yunanlığı kaldıramıyaca· 
ğını ileri sürüyorlar. 

*** 

Galatasaray kulübünden s'.>rnıuşlar

dır. Galatasaraylılar diın verdikleri 
cevapta müsabakaları ancak 1 ~. 16 

ve 21 Haziran tarihlerinde yap~Lıile
ceklerini, imtihanlar hasebile seya
hatı daha sonraya bırakmanın imkan 
sız olduğunu bildirmişlerdir. Bunun 

Averof ğemisi ile üç muharrip ve üzerine, Galatasarayrn arzusu üzre 
2 tahtelbahir Korfodan hareket et- 14, 16 ve 21 Haziran tarihlerinde 
tiler. Bunlar Korfoya gelen yugoslav yapılmasını kabul eım;~lcr ve 0 su
donanmasını karşılamak için oraya retle telgrafla cevap vermişltrdir. 
gitmişlerdi. Yunan donanmaSI ma- lıtanbul şampiyonu Çaf"!onba ı;ünü 
!Gm olduğu üzere İtalyanın Tarato İzmirde bulunacaktır.Evelce tespite 
limanına gideceklerdir. • dilmiş olanmüsabakalar programrnın 

Bu ziyaretten maksat şudur ki Yu- dilmiş olan müsabakalar proğramına 
nan hükGmeti Korfoda Yugoslav do- aynen tatbik olunacağ• me'muldur. 
nanmasına g""ot il h.. ·· kab 1 0 er en umu u "' Galatasaray takımı: Ulvi. RaEı.im, 

lstan~ul ınıntakası nıaanin nıü~endislilin~en ~d' 
Bilecik vllAyetlnln yeni.şehir kaz&sının kirazlı yayla k~Zo ~ 

kA!n olup halen hükOmet malı bulunan simit kurşun ve ç rt11•l°':'.'. 
b ( ) lira <e .;eı•· 

deninin ir sene zarfında tescil olunacak 250000 · bit :ıoo 
şirkete hukuku devredilmek ve teslim tarihinden it!barco ı .5 ol· 
zarfında eski imalAt açılmak ve maden ocakları civarının101ıun.~1t 
mikyasında muntazam topoğraf haritası yapılmak ve JD~ ıe~1~r 
dup;u kadar jeolojik vaziyet irae edilmek ve bundan aıaa .40cU S\0t 

netayiclne göre işletme projeleri tanzim edilmek ve dör~u ~e 1''iJ11 
den itibaren senevt asgari (7 500) ton cevher çıkarıJaıa ·oen t11 ıt 
hava kablusu lnşıı edilmiş bulunmak ve bu teahhüdan cetPle~ ~~9 
Bankalardan birinin 12500 liralık teminat mektubu verilrtlıs/11° P' 
mezkOr maden taliplerine ihale edileceltfnden taliplerin ıııc~ıı' 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 şe kadar ceınınatı:ııuJll ~ıır 
larllc beraber kapalı zarfla iktisat vekA!etl maden !~Itri u 
dürlilP;line müracaat eylemeleri ilıl.n olunur. • J1"" 

Londra, 7 (A. A.) Hırvat fır
kası reisi Raditch ile diğer iki 
meb'usun katli hakkındaki da
vanın bitmiş olduğu Belgrattan 
bildiriliyor. Katiller, muhtelif 
hapis cezalarına mahkfun e<lil
mişlerdir. Hapis cezalarının ye
kilnu 64 seneye baliğ olmakta
dır. 

dan İtalyanın memnun olmiyacağı- Burhan, Vahi, Ali, Mitat Nihat Sup
nı heaap ederek donanmayı oraya hi Kemal Faruki, Necdet, Şadli, U
yollamağı muvafık gönnü9tür. Fakat tif, Rebii ve L. Mehmet beylerden 
bu karar İtalya kralının Rodosa gi- mürekkep olacaktır. 
deceg· i haber alınmadan eve! veril- Galatasaray-Fenerbabçe maçında 
mişti. Şimdi muhalif ve muvafık ga- sakatlanmış olan Mehmet Nazif ve 
zetelerin hepsi donanmanın İtalya- Kemal Şefik beyler seyahata iştirak 
ya yollanması aleyhindedirler. edemiyecekler bununla beraber, Meh 
Yunanlılar ~u günlerde yeni bir met Nazif beyi son Avusturya-Ga

yıl dönümünü daha tes'it vesilesile Jatasaray maçında Galatasaray mü
şenlik yaptılar. Bu yıl dönümü Kor dafaasında temayüz etmit olan Kar
foda tezahurata büyük bir vesile ol- ııyaka kulübunun sabık kaptanı Va
mu,tur. Yunanistana ilhak edilmiş hi bey istihliif edecektir. 

İspirto ve İspirtolu Içkil~J' Je~ 
hisarı Umumi müdürl~(J~~l)t) ~ 

f.vsafı şartnamesinde yazılı biri 300,000 dıgerı ·drıe ,ı ~O' 
1 k <urc . , 

olmak üzere 7 50,000 kilo iki ne\ 1 ispirto pazar 1 
• Mütıa1' şr 

caktır. Talipler mübııyaa ~artnamesini o!';renm k uzı:\ıtlrııuı r 
misyonu kitabetine müracaat edecektir. Teklifler 

1 
Jll 

~:es:i_g~u:· n~u~· ~saa::t~l~2~1y~e~k~ad~a:r~k~a~b~ul:_:;o:ıu:n~a:~~;:.:kt~ırr.".'::~:r;;·~(lel':~f d jre•1 li"'' 
Ankara merkez mektepleri ı lstanbul lcra "zl~kde fi ıı>u~ 

mubayaat komisyonu reisliğin- kır ı.öyünde ce;ı 1ıan• de ul ııı1 • 
elen: Ankara merkez mekteplerinin sokağında beş 0 1ıı ııı«b .ıe~; 

· d · · 1caıoetı:a ıv r· 
AMERİKADA GÜMRÜK 

ARTTI 

olan adaların 65 inci yıl dönilmil ol- !!!!!'!!!'!-!'!!!'!!'!!!'!"!"!!!'!!!!!!!!'!!!'!'!!!"!'!!!'!!!!!!~ 
du. Gazetelere göre merasim parlak şimdiki İngilt;r~ hükGmeti lıili Kı
olmuştur. Fakat bundan hararetle brisi Yunanistana vermiyor! ... 
bahsetmenin ııebebi ıudur: Eğer Yu- İşte bütün neşriyat bu merkezde· 
nan gaı:eteleri bu yıl dönümü etrafın dir. Buna bir de Korfo tezahuratı 
da bir çok patırtı yapmamı~ olsalar· eıınasında Yugoslavya donanmasının 
dı meseleden kimsenin haberi olmi- orada bulunoıunu il.ive edeneniz 
yacaktı. Malümdür iri 1864 tarihin- tesadüfün ne kadar şayanı dikkat 
de 1ngilitere Adalar denizinde ken- olduğu anlaşılır. 

Haziran 929 dan Mayıs 930 gayesine iken §ım 1 1 1ıanııııl• 0~1> F Saffet · ~o' ~ kadar ihtiyacı olan Et, Ekmek, Se~ nan atma sudur• > f' ·I 
.. . S ,. ve .Mehmet 1 rı ,.rı 

ze, Mahrukat, levazımı mutenevvıa, un 1 • • valde c _ ~ıı.r Jı 
Mevadı mu,taile, Arpa, Saman, Süt, namına vasısı ~~;ınitr•~ 1 ror~ '~ 
Yogıırt ve Saire kapalı zarf usulile Saffet hanıma· g'akicl•" 1 ot' 

f d" 1 di Yor ıc-t>• mevkii munakaseye konmuştur. e en 1 ve e . r ava ınıı dt S' 

Şartnameleri görmek ve almak is- ğınız dört b'.~. ırz · ba!aÔ3 • 1 ıP ı; "f . r · · f g- cytcdiı:ını ,at• teyenlerin Ankara Maarı emın tgı era ııancnill 
·ı·-· .. 1 aa bahÇ fi ıt• ı ile mektepler muhasebecı ıgıne mu- zı ı m . . -13 11da ~ 

·ı . ı ·rt~ıh• ı " 
racaatları; Ve iştirak etmek isteyen tem mış 1 

6354 d ıı"' •· 
]erin de yüzde yedi buçuk teminatı ay zarfında 92

8 ~~ 
Alı Paşa acı acı gülüyordu: 

övle acı ve ümitsiz gibi bir gü-
li.ı ... 

Va 0 iliki. yaşlı kederli gözleri
ni Ak Sakallı ihtiyar adamın 
içi şiliyan gözlerine dikmişti, 
'hakar anlamaz!" dinliyordu. 

Evelk:I gUn tevzı edilme<;i lazım elen 
bir mektup bir gun sonra verilmiştir. 
Halbuki bu melnıbun postayı atıldı
ğını telgraflı haber almış ve aldırmak 
için postaya sekız defa hususi bir 
adam yollamı tık. llu intizamsızlığa 
nihayet 'erilmesini ılAkıdarlardan 

Paris, 7 (A.A.) - Amerikan 
gümrük tarifelerinin tezyidi ha
berinin ı;üyuu üzerine milli, ik
tisadi tevessü cemiyeti ile Fran 
sız istihsalatı wnumi konfede
rasyonu ve sanayi ve ziraat ce
miyeti, hükumeti diğer Avrupa 
milletlerile uzlaşarak Washing
ton hükumeti nezdinde bir teşeb 
büste bulurunağa davet eden bir 
karar ı;uretini kabul etmişler ve 
Avrupanın diğer sınai grupları 
ile menfaatlerinin muhafaza ve 
himayesine müteallik tedabiri 
ittihaz ve tatbikte devamı tahtı 

dine ait olan bir takim adaları Yuna- Şunu da söylemeği unutmiyalım 
nlataruı terketmlştir. İtte. Yunanlı- ki Atina hUkilmeti bu yıl dönümü 
!ar timdi bunu teı'it ediyorlar. Bu şenlikleri münasebetile Korfoya res
tezahurata şu manayı da vermek is- mi sUrette hükClmeti temsil için kim
tediler: O zamanki İngiltere hllkQ- seyi yollamamıştır. 
meti alicenaplık ederek bu hareket- Hatta daha ğarlbl Venizelos lrabi
te bulundu; Halbuki şimdi iae İta· 

lya bir taraftan Onilri adayı bili 
nesinin dahiliye nazırı esasen Kor
fo adası meb'ııau olduğu halde oraya 

f' ten ,,... "f 
muvakkate akçasını Ankara mektep- biimüraca:ı de a . tıı.ıl ~1 t;<l' 
ıer muhaselıeciliğine teslim ederek meniz ve ya y=<>' ıcait 1' ı 
alacakları makbuzlarla yevmü ~hal.• dermeyan eylerıt ~ f 1"_,rr"' 
olan 29/Haziran/929 Cuınartuı gu- k. 1 -enın h1 lıı1" ıı" . . mez ur ı 
nü saat on dörtte Maanf emaııetın· . . ı I>< rrıatıı" . cagı bırtnc> de müteşekkil mubayaa! komı•yonun 

Ah '· • · h 1 a "la iml""ili .. 11. /ıiiıiıılii"iii'il 
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'' MİLLİYET,, İN ŞEHiR VE MEMLEKET - HABERLERi 

Damarlarını kesti 
kantar nıWrü Ceıaleddin el. 

nasıl inlilıar elli 1 
e· K ı_rtt;;t.ııırıık~c _ ~uıukullc cadd~

'ın !c f,·..:t hır ıııtlhar vaka,ı 

,. 
r-

;t r. l .dirııc kapıda kantar 
'ıtıru ikco açı~a çıkarılan 

1 ctlılin •'. ıı~nıındıt bir 
ı,, lı " 'il-.ai zarıırdlt: aklını hoTr 

iki c.l.ıl;ı t. ıı:ırhaneye !!,irip 
kıııı)trr. ( eıııakddin d. \Ol 

ı -ık:ı ı o lir:ı\I 'eremcdi~i 
'tk llcı kozda vol inşaatına 
k~ılılmi~- , ıradan kaçarak eı ine 

llıthtlir ( .crııakddııı zevcesine . -
..: pi~irtti~t~n ~onra kendi~ine 

tn a.nıak lıalı:ıne,ik bakkala 
~d~rn1i..; \l zc\"t:l..':-.irıın J.{avbu 
· den 'rır><ıt bularak tıir kamil 

kıılunur• ~alı damarlarını kc, 
iki >aal , ınrnda ,C) elanı dem-

~ ülrnli~nır. -----rfıo.,tuhlB denize dül}tii 
.. , 1 1 'ı ~afi d ,andalla k•ığıthane-
$1' n dönerken sarho~lukla deni· 
Jt lti~ıııu~sc de ctrııft:tn ydi)ile-

cr' ktırtarılıııı)tır 
~-1~Y11are Ha.~a11 liraları 
·ylt 

U('urmalı istedi 
~r kanu~ndan Mifade ed~rek 

h:ıpb:tnedcn çıkan _,abıkalı 
'ırt l Lısan Balık pazarında 
~r~ıacı Yaninin ~U(I lirasik 

ııır, 1 k ıralık senetlerini ·oyntın-

ı:ırırkcn 
tir. 

yaksyı ele ıcr-

10 kişi boğuştu 
2 yaralı var 

ı1· C ·~ıa ~· ·w \dl cf. çayırında 
9'fi ~t1.ip co;lencıı \e kafayı 
ol ılcyen +il :ırkad~~ bir kadına 

1 
tnıak .ıc,clcsinden dobyı 
1'ma ıınrarak ka\l!;aya ha~-
ı -

k :•rdır. 
, ka ı ~a hliyıımeden bida
• •ıa,tırılmı: fııht redikule 

· nda tekrnr alnlenmi~tir. 
Yctiierck sarhojları ayırın

' kadııı- inzibat nd~rlerhıden 
iı"' alltddtn er_ hıçakla .j. verin-
~. l"ahya H, de c,ıiziinden-cerh-
"' "lıitlr · 
j3t" • 

il' ~fj 
iiı" casına k zdığın-

dan zehir içti 
, llkı"' ı\j!;ütte '2 numaralı 

'ıtlıran :\liinevver H. zev

geı,:inmenıektcn miıtee>Sir \l 1.ehlrli bir mayi ic;erek 

'a kalkıııı~nr. 

fıene {'arpıştılar 
1 ındık!tda Kolordu önlln-

1' fr\r \,afın idaresindeki 
'•hu , '.!.~ r numaralı vatman 

1.ıdin iclarc>indekl tramvay 
1 ~a ı,;arpmı~ biletçi Siıley
ijRır 'lirette ı :ır:tlanmı~tır. 

ı \,ar kaı;mı~tır. 

1,' Dun llarbly.:de 1 ~bll 

1 
lı <ıtomohtl tramvay bi 
ı· 

ı, · ada sonrıı da 1 Q80 nu-
'Jt ,1. '-'rııohilc çarpmı~tı. Me1:-
or aranı vor. 

it -
\ llldu""t_h_a-riclne 

• 1~~-"ntından isfl!adc ederek 
4 •ve edilen mc~hur hır-

1: ~ \fina,; lıuviyetl ve ta
• .ııe~kt\k nlduiundan hu
' ;c-ne çıkarılına,ı takarrur 

~ ~ '<ii 
\ ;~, rilk bir hırsız 

~ ı ı. rıd~ ,'ehsuıar hey mil 
1J

1
' 01- r de .\!adam lstlklnln 

,ıl ''er ı. 
114 t" öte~rl aşırmap;a 

tıj 
,ı.ıı . en 1 .3 yaşında hir 

ır 1 • 
ı' 

111 
• lt me, t halinde 

1 tır 

~,,, 

'G"ii " 1•r bir fa11f. ı 
~ lıt"IJip götilrdü 

ık( rıamba ~nıı 1 uzla 
•rınd h . n '·k a \ met ıcı>ın 

'< alapurya muhalefeti 
»• 

~ ' ' Utee ·ır 1lr ;ı ' lnı ::, 
~kı ı ıer ıe tavra 

ılg- ı r ' ırukle~ip 

Vilayette 

Bir karar 
Firari enıvali hileler

den kurtarıldı --· -
Büyük Millet Meclisince tem 

lik kanununun yedinci maddesi 
tefsir olunmuştu. Emlaki ınetru 
ke idaresince tefsir tatbika baş
lanmıştir_ Tef sır şudur: 

Tasfiye kanunu mucibince va 
zi'yet edilmiş olan firari ve mü
tegayyip eşhastan metruk em
valin hükmen iadesi lazım gel
diği takdirde yapılacak muame
le hakkındaki kaydın pek çok 
hatalara sebep olduğu anlaşıldı
ğından bu kabil mahkeme kara
n ile iadesi lazım gelirse emva
lin aynen değil, bedelen iadesi 
lazımdır. 

Bu da emvalin 331 senesinde
ki vergi kıymetidir. 

Bu suretle Hazine aleyhine 
bir takım fuzuli vekillerinki bun 
!arın ekserisini de Ermeniler teş 
kil ediyorlar acmıs oldukları da
va ve tehiri icr~ h~rarlarr da hü
kümden düşmektedir. Binaena
leyh Hazineye ait emval fazul1 
eller ve i gallerden de kurtul
muş oluyor. 

ADLİYE MAAŞLARI 
Adliye kadrosu ve maa~ tediye em

ri geldiği cıhetle dün Adliye me
murlarr da maaslarını altnıslardır. 

- ' . 
PASAPORTLAR 

Almanyaya gidecek tebaamıza ve
rılecek pasaportlara zevç ve zevçe 
ite 15 yasma kadar çocuklar yazıla
bi\ecektır. 

İngiltereye ve tahtı himayesinde
ki memleketlere gideceklerin pasa
portlarına zevçe ile 15 yasına kadar 
olan çocuklar. Fransaya ve tahtı him 
ayesindeki memleketlere gidecekle· 
rin pasaportlara 12 yaşından küçük 
çocukların idhal olunacağı Dahiliye 
Vekaletinden Vilayete bildirilmi~
tir. 

- ŞİLE KAYMAKAMI 
Şile kaymakamı ile mahalli müd

dei umumisi arasında bir davaçıkmı! 
tr. Dava Istanbula ahnmı~tır. Kay. 
makam Refik Beyede buraya gelmek 
Üzre mezuniyet verilmi~tir. 

PENDİKTE BELEDİYE 

Nahiye merkezi olmadığı cihetle 
Pendikte belediye teskilatt yapılamı 
yacağı Dahiliye Vekaletinden bildi
rilmistir. 

Katiller bulundu! 
Zallallıgı l'Uran 5 erkek 

ile 2 kadındır 
Bundan hir kaç ~ün e\'el Aya-

.ofyada yangın yerinde ka
fa,ı ıaıla l'Zİlnıi~ bir ceset hu 

lunmuştu. Tahkikat neticesinde 
bu YRk'aıırn failleri hoyaı:ı Salih, 
kiırt Xulo namiylc maruf Nadir, 
arabacı Salt, aralıaı:ı :\Jchmet, 
çuvalcı aı:eın '\lehmer, ve arap 
Fııtma ile :\leliha i,;miııde iki kız 
hrda~ olduğu anla~ılmıı. hep~! 
de tı:vkH edilmiştir. _\sı! faillerin 

kLrt \"ııdo, :ıı:em '\fehnıct ve 
arııp Fatma oldujtu Ye dij!erle
rinın ~erik oldup;u tespit edil

mektedir. 

Bir Jıaduı tabanca11/a 
intihar etti 

Taksimde \'alideçeşmcslnde o-
turan :\Ielek hanım dün ko

ca,ınıı alt hir tabanca ile intihar 

k:ıstllc '"I memesinden kendl
,ınl a~r <ıırette yaralamış ve 

tedavi için nakledlldiıl;i ltalyan 
ha. tahane ind~ biraz sonra öl
mil~tlir Sıbcbl intiharı tahkik 
olunm~ktadır. 

Kuguga atılan kadın 

K asımpaşada oturan \amalı 
Sabite hanımla komşu•u 

Hanife hanım arasında bir kav!l'a 
olmu~ ve Hanife hanım hu kav 

~adan miıteessiren kendini hos 
t~n kuyu,una ııtmı~ l<e de kur
tarılm4ar 

Bahri, CeL1ahlr hanımı 
bı('akla ı•urdu 

• r • ·~ ,ı lg,ı .ınn 1 

K ~,ınıp•jııdıı \Jckrep sokap,ın 
la otura:ı Cev.hik hanımla 

tarıdıklarındıtn Hahrı ara,ı Ja 

ka nı,~ 'e Kıh ı lıı~ııkla 

Emanetle 

leni ~ir ser 
MuMarlar~an kazanç 
ver~isi ıni almacak1 
Son bir senedenberl mahalle 

muhtarlarının feal ve tahsil gör
müş zevattan intihap edilmesine 
çalışılıyordu. Bu meyanda Hallı: 

fırkası da bu kabil namzetler irae 
edl)·ordu. Şehremaneti seyyar 
esnaf için vllcude getirdiği bir 
ll~tede hamalların, seyyar satı
cıların kazanç vergilerini tespit 
etmiştir. Bu listeye mahalle ve 
köy muhtarları da ithal edil· 
mlştlr. Muhtarlar kendilerinin 
küfeciler ve hamallarla ayni 
derecede tutulmasından ve 
iki buçuk Uç lir gibi bir do ver· 
gl vermeğe mecbur olmaların· 

dan dolayı çok müteessir ol
muftur. 

Muhtarlar baun üzerine istifa 
etmeğe karar vermı,ıer ve Halk 
Fırkasına müracaat etmı,ıerdlr. 

Emin All bey bu hususta bir 
muharrlrlmlze şu izahatı ver· 
mlştlr: 

Bu haber hakikaten çok 
şayanı dlkkuttlr. Fırka muhtar
ların malOmatlı ve mevki sahibi 
zevattan olmuına itina etmekte 
idi. Bu karar muhtarları gllcen
dlrmlştlr. Şehrimizde 750 muh
tar bulunmaktadır. Haber aldı
ğımıza göre muhtarların mühim 
bir kısmı istifa etmiştir. Bu va· 
zlyet karşısında bu kararın ref· 
edilmesi ve muhtarların da isti· 
falarını geri atmaları muhtemel· 
dlr. 

Taksim Abidesi ---Tamirata yakında ba•· 
tanıyor, meydanın imarı 

flmdlllk kaldı 
Taksim abidesi tarafındaki 

maydanın gUzelleştlrllmesl bütçe 
meselesi olduğu için flmdlllk 
burada yapılacak ameliyat tehir 
edilmiştir. 

Abldeııln tamiri lçlu. Emanet 
M. Mançerl ve Maltk beyle 
mutabık kalmıştır. Tamirat bu 
halta başlayacaktır. 

İnkılap nıüzesine 
konulacak tablolar 

inkılap müzesi komisyonu 
tarafından vekayıı tarlhlyenln 
tablolarının tanınmıf ressamlara 
yaptırılarak mü:ıeye konmasına 

karar verllmlftlr. 

Otomobillerin nıuayerıesl 

Sıyrll sefer memurları oto· 
mobil tevvekkuf mahallerinde 
ve dljter yerlerde otomobillerin 
talı:ıllerfnl açarak muayene et
mektedirler. Taksilerinde hlyle 
görülen föförler Adliyeye veril
mektedir. 

manet k11mkapı .~ahlllerinl 
temi:zleyecek 

Kumkapı ve Ahırkapı sahl
llerlne çöp dükUlmeslnden bura
ları yaJ:ın taaffün ederek !ona 
halde ko~ maktadır. 

Şehrin havasını da ifsat 
eden bu halln önüne geçmek 
için Emanet buraları temlzlet
ecektlr. 

Beyoğlu lagımları 
Jstanbul kanall7asyonunun 

yapılan kısımlarının işlemesi 
için slparıt edilen süzgeçlerin 
gelmesi beklenmektedir. 

Emanet bu •ene Beyoğlun

dakl bllyllk !atımların da temiz
lenmesini dü,ünmektedfr, 

Maçka tranwagı 
Maçka tramvayının Beşik· 

tat• indirilmesi hakkında bir 
taaavvur vardı. Hat çift olarak 
lndlrlldltl taktirde bir çolı yer· 
terin istimlaki lcabetmekte, hll
bulıl şlmdlllk buna imkan gll· 
rlllmemekte olduğundan tek hat 
indirilmesi muvafık olup olma-

' dıg:ı teklif olunmaktlldır. 

Tramvay kapıları beheme
hal kapanacak 

Şehremaneti tramvay kapı· 
larının açık tutulmaması hak
kındaki nizama riayet edllmesl 
hususunu şirkete ~lddetle tekit 
etmiştir. Badema ön kapılardan 
vatman vı arka kapılardan bl
letçller mesul tutulacaklardır. 

Kapılar yalnız durak yerlerinde 
J kılacaktır. 

Miite/errik H. 

Adres yanlışlığ'ı 
İktısat vekaletinin 

tahsisatları vilayete 
yanlışlıkla getiriliyor 

Rir kaç zamandır lst:ınbul vi

l:lyctıı:c vil:\y~te ait olmayan 
mektuplar posta nıii vczzilcri ta
rafından ~ctirilmektedlr 

Atı mı:ktupl:ır ck,(riya lktbat 
vek:\letinc H\"l\ Isparta vil:\yetlc

rinc :ıit bu!tınnı:ıkrn<lır. 

iktisat vcUletinin adresi !. \'. 
Yi! :ly~tin i,e !.\. olarak yazılnı:ık 

tadır .\1iıvcZ7ilcr hı noktanın 

farkıııa dikkat etnıediklcrintkn 

mektuplar arNnd~ pnlı~lıklar 

olmaktadır. 

\'il~rct hunun iinüne l(Cçdıil 

mek için ı:ekcek mektupların 

~J,;tanhul \ il~yctine.. olarnk ya
zılma-mı kararla~tırnıı;tır. 

Mliskirat kadrosu 
:\lusklrat inhi-<arının yeni kad

ro,;u ;;eçen scnı:kinin ııyni aJ.ır.ık 

tastik edilmiştir. reni kadrııda 

bazı ufak d:ılııli tcbeddııller \ardır. 

Cumhuriyeivapuru 
~cyrisefainin cumhuriyet ıa

puru t:ınıir edilmek uzre haı· za 

girmiıtir. 

Cumhuriyet tamirden Stınra 

Konyt1 vııpurunJn yerine :\kr>in 
hattına tah'b edilecektir, 

Yerli malı sergisi 
Ankarada bulunan lzmlr Sa· 

nayl Blrlljtl hey'etl bugünkll 
Ankara trenlle fthrlmlze gele
cektir. Sanayi birliği burada 
açılacak )'eril malı sergisi için 
hazırlıkları ikmal etmek ıızredlr. 

Jıirari idam mahkünııı 
11akaladı 

Kula hapishane,inden bir ay 
eve! kaçan illam ınahktınılarından 
L' nııır küyl\I lla,an < ldemişte 

jandt1rma mlılrczelcri tarafından 

yakalanmı;tır. '.\lalıkt\ın jandarma 
nezareti altıııd:t C\lanhaya ~im

derllnıiştlr. 

Mectl., reisi 
Şehrimizde bulunan Millet 

Mecllıl reisi Kazım pata H:ı. 
dün öğleden sonra Halk !ırka· 
sına gelerek mllfettif Hakkı Şi
nasi pa,ayı ziyaret ctmlttlr, 

Oç ayllklar 
Mtltelıait ve eytam ve ora

milin ııç aylık maaşlarını• ve
rilmesi için Mallye Veklletln
den dlln emir gelmiştir. 

Fakat havale olmadıtı için 
hen Uz maatlar verilememektedir. 
Maa,ıarın bu halta içinde veril· 
mesl muhtemeldir. 

9000 lira ('alan saııdılı 

mini yakalandı 

Dikili mali ı•e kasasından •llJOO 

küsur lira çalarak lıutun ailesile 
birlikte ortadan kaybolan sandık 
~:mini Ömer ı ,ııtfu efendi Kara
deniz sahllinde Hopa kaz:hının 

Arha\ i nahiyc,indc derdest cdil
di9;i l/.nıir ddterdıırJı~ına hildirll· 
miştir. Firari sandık emininin 
yanında iki kadın w; ı;ocuk ı ıırdı. 

l\adınlardan biri refikası 

-~Yıc hanını, dip;eri de davı,mm 
kızı 1 Jidayct hanımdır. .\lınaıı 

mütemmim nı•lumata ı;iire muma

ileyh .\rhaı iden Rusya ya kaçmak 
niyetinde bulunuyordu. i'.ahıta 

nıuteyekkız da' randıı!ından buna 
mu\ affak olamamıştır. 

Caddedeki çeşmeler 
Cadde llzerlndcki çeşmelerin 

2-.ı llncll derecekekl sokaklara 
nakline karar verilmişti. Dlln· 
den itibaren kararın tatblkına 

baflanmı~ Beyoğlu çeşmelerin
den bir kısmının nakline baı;

lanmıttır. 

Otel cinayeti 
Londra ııreli mustedrlerlni 

katleden l\:otak•hUn nıuhakcıııe

sıne ıliın devnm l'tli~'lıi~ ı e bazı 

enllkın ı:elhi ıçin nıurukeme

baılı.ı bir l(tıne bırakı ıııı~tır. 

'/'llrk .lfatbuat ce111l11etl 
kongresi bugün saat 13 de 

. Türk Ocağında toplanacaktır 
1 

- -....... ____ _ 
kadar temdit 

Adliyede 

Ana katili 
Ahmedin aklında 
kusuru mu var? 
Para,ına ~riz koy<luıtu annesi

ni !>:ılrn ile katilcdeıı marnun Sı

rapınar köyıımlcn Ahmet ı;ocuı:un 
nıuhakeme,inL' dün \l',ırcet.3da 

devanı olundu. 
C\lahkcme Sırapınar köyünden 

iki kH ile \hm~dı Kartallı llya' 
F.fcnıliyi ~ahit olarık dinledi. 

ilk iki ıahit \hnıcdin Köy 
muhtarına : 

,\} .-:ına emanet, hen 
bunları kaz~ ııdım! ~ ılircrek an 
nc,iııın altın l arını tc;hm ettiıtlni 

siıvlcdiler. 

· \hmet ınk:ir l'tti. Rci; ~ah;tkrc: 
iyi aınıı, n:hıl oluyor da 

Ahmet paralurı tanınıadı!ı;ı bir 
adama teslim ediyor'? dedi. 

~ah itler: 
-- ~a;ırnıı~! .. ı:cv :ıbınt verdiler. 
:\lazııun henıen yerinden fırladı: 

Hen 0:ı,ırmadım, Sırapınarın 
kövlıılcri 0:tiırnıı 0 ! dedi. 

~:ılıit liva- l':fcnıli, \hnıcdln 
anne-ile l;ir üirlıi ~cçinemcdi
Jtini anlattı ı c hu dn:ıyeti an
nc,inin paralarını lıir ha~ku.;ına 

ha~-ı~ladıgın:ı kız:ır·tk rapnı!;mt 
il:hc etti. _\hnıedin. cinayeti llltı· 

teakip kendi-ine 
Anamı :\lehnıctl" ll:b:ın 

lıor;dular, .ihhiinıı hir ı;m :ıla 
koyup giiturdiıler, beni de kor
kuttular! dcdigini, lıali>ııki '.\leh
mcdin o z:ınıan nıcnılcketiııdc 

oldtı~uııu siiv lcdi. 
C\laznun. · birhirini tutnıavan 

bir çuk ltlkırdılardıın sıınra, lİya· 
sın da kiiı lulcre uvdu(l;uııu, ken
disinin an~hını Ha-yramh f la-:ı-
nın öldıirdlı~Lınü södediı!;iıı! iddia 
etti. 

;\l:ıznun çocup;un harek:\tın
daki ~ayri tabiiilik mahkemenin 
nazarı dikkatini celhcttigindcn 
iddia nıakanıtııın ıi.1 talebi llZc
rinc Tıbbı Ad!iık nıun ycnc,ine 
karar ,·eril<IL 

K:ın tahliline dair rapı ırun 

mahkemeye ~iindcril~ıc,ı için de 
tezkere y:ızılacaktır 

~ 

Hırsız çetesi 
OLın a~ır cezada ~ehrinıini 

semtinde \'e daha lıa~ka yerlerde 
duvar a~arak. pencere 1-.ırıırak 
!ıır;ızlıklar ) apan bir ı;etcnin 

muhakemesine ba~lanmı~tır. Ru 
adamlar Topkapıda Beyazıt nıa

ha!ksinde llostan soka~ında kapı 
yıkarlarken kendilerini dcrdeste 
ı;ekn poli; 1 fa,an Tahsill efendiyi 
baca~ıııdan ve kolundan yarala

mı~l~rdır. 

llakırkııyundc bir bahçede yıı
na~ma olan l lakkı Ye lla,anın 

da hir µ,-ece yolunu k~'n1i~lcr Vl' 

silahla tehdit ederek suymu~lt1rdır. 
f,imlcri Behçcr, (;alip. 1 lur~it, 

Hilmi olan l'u maznunların hır

sızlıkl:ırınıbn dola) ı ar ve tecil 
kanunundan btiLıdc ettikleri 
anla~ıldı, yalnız zahita memurunu 
katil kastıvl:ı cerh Ye yol köıııek 
maddelerinden muhakemeleri ta· 
karrıır etti. 

~~~~-~~~~~ 

Maarifte 

lli ~eden ter~iJesi 
Me~tebi ~u sene Antara~a 

a~ılıJor. -Maarif veklletlnce r;elecek 
sene bafında Ankarada bir beden 

mektebl alisi açılmasına karar 
verllmlştir. 

Bu mektebi lll lsveçteklnln 
ayni olacaktır • 

Mektep mlldürlyetine lstanbul 
kursu dlrektoru M. Jonsonun 
tayini mevzubahs olmuşsada 

sonradan bir Tllrklln tayini ta
karrür etmiştir. 

M. Jonsunun bu sene biten 
mukavelesinin tecdidi muhte
meldir. 

·Halkalı mektebi 
tekrar açılıyor 

iki sene kadar evel lagvedi· 
len Halkalı ziraat mek ehinin 
tekrar açılmasına lıarar veri!· 
mlştlr. 

Halkalı rektörü Faik B. bu 
lf için Ankaraya gidecektir. 

ey li•Urınd" dcvıo 

Ekonomi 

Cihan bankası 
Bir international teşekkül 

lstlia tehdltlerile geçen dört fırtınalı aydan sonra Parls knnfera",;ı 
bitiyor. Umumi harp nasıl blaman usullerle sevk edlldlse, harbin 
para llkldasyonunu yapan bu konferansta ·öyle u -ullerle sc.k 
eıllldl. Değişen, sade şahıslarde, usuller dej!:ll ! 

Harp askerle yapıldı, son para boguşması banka ve finans 
adamlarıle yapılmıştır. Asker ve banka adamının zaferi, aynı 
derece bilj!:I ve iradeye tabi olduğuna göre arada fark yok gibidir. 

Bu konferansdan bir cihan bankası doguyor. Henuz bitmeyen 
statUsUnde şu eheınlyetli vazifeler var : 

ı - Cihan bankası, clhftn devlet bankalarının üstünde bir 
teşkilattır. Dachorganısatlyon Kambiyo piyasasında alaca~ ehem

miyetten dolayı(dUnya banknot bankaları lttlbadı)flkrlnl tahakkuk 
ettlrecktlr. Şimdiden, her banknot bankası, cihan bankasına mO· 
messll ıtönderecektir. 

2 Almanya borcunu, itilaf devletlerine deglt, cihan bank.ı-
sına verecektir. Artık Daves planlle yapılan tediyat kalkaca!c, 
Almanya hakkında verdiği ~erefslz iktisadi raporlarla Alman 
hissiyatını kıran ı tamlrat ajanı Almanyadan çıkacaktır • 

3 - Banka, Almanlardan alacagı mark llzerinden tediyatı, 

alacaklı devletlerin kambiyosuna degı,ıırecektir ( transfer ) • 
Borcun her devlete dllşen hisselerini, banka ayırıp verecektir. 

4 Banka konferansın tediyat planını yeniden tetkik edebllir. 
isterse tediyata nıoratortum koyar. 

5 Almanyanın ltllilf devletlerine paradu başka verec~tl 

ayynlyyatı bu banka finanse eder. 
ı; - Banka tamirat tahvilltının moblllzasyonunu tamir eder. 
7 Banka kılr yapabtllr. Şu şartlakl, nlmlltenlhl kudretinden 

istifade ederek dlj!:er bankalarla rekabete glritemez. 
Daha teşekkUI etmeden, finans dllnyası, cihan bankasile ~id

detle meşgul. Oiyebllirizkl, önUmUzdeki lstikbaldede en ehemmi 
yelli ilnans politikası mUnakaşıdarı, cihan kamblyosunda hakim 
olacak olan bu banka etrafında cereyan edecektir. 

Filhakika, arzın sathı üzerinde, diğer bankaların llstllr.den 
bakan, bu ehramvarl teslsıen dllha bUyüıı;U ve ehemml,etll vall
fellıl yııktur. 

Dr. iYizamettirı 
•• * 

Guı TÜN İKTlSADf lIABEHLERI 

İncir resmi ne olıyor? 
\nle~i1'11. Hl \eni gümrük tJ.rıfc 4 

sinde incir rl"-tninin antınldı~ı \'~zıl 

mı~tı. .. \l<lı~ımız mallın1aca ~ört-, rc .. 4 

ıniıı tczic.li hcnuz kat"ilt:~mış dl!~lldiı. 
\nıcrik• lıükt\meti. \keli'' meh'ıı

:;ana te\'di ettiti gümrük c:ırife .. indt". 
hıriçh:n tth:ıl olunacak inı.:ir rc.:.ıninın 
beher libre il'İn. cnckc alındı~ı ~ihi 
2 ;o.;cnt \ani 4 l\uru~ olarak gibtı.:r

ıni~ti. 
Fakat mtdi,te ycnı rırik m(Fa-

lerc olunurK~n <11.aJa.n...hlfinın tek 

Hfile incir re:-ın1i .~ ~cntc ~·karı 1 1111~tır. 

Bunu ınuteakıp me .. e!e .. \yan 
nl~Cli:'inc intikal cttni~tir )imdi 
tırilcnin. bu ml.!cli;in .\!aliye encu
meninedc reıkik cdllnı<ktc oldu~u 

ve ancak ıe~rini t:Yel il,'inde kat'i\·et 

kc~pt:dece.~·i ·ınlaşılmı~tır. 

• Hayvan borsası mecllsl · 
1 )ayvan hor::oa ... t yenı ıneclisi idare~i 

dün lkıbat ıcUlcti ıorafınd•n) apılan 
tıhli~;lt üzerine kıt"h et ke,petmi~tir. 

V ckllct namına meclis az:ılıkla

nn:ı sohık ıilAyeı hıllar müdürü 
('•fer l'ıhri ıe l\eklrzade l lamdl 
he\ ler tayin olunmu~tur. 

idare ıneclbi bugün ilk iı;tiınAını 

ahdedccc:k rci.i \"e hakem hc~en 

incihabarını ya.pac.ıkur. 

ldore meclbi. veni ralimııname 
n1ucihinct-, hor:;aya dahil mcvat üze 
rine '' :ıptı~t ı; \'C serınavc~ t !!.ore 
hor:':tda rnuka) \'t:t hulunanl:-ırı dı•rt 

!fiınıf.ı :;1k.;irı1 ı.'.'deccktır. 

\lt'\.'lisın t('tkik edcı:cp;r i~ler :tra 
~ıntla har:<ıtklıırın horsava ithali hak· 

· kındakı komi,c:ılik r;ıporu. mühıy!la· 

cılant ilİt hir tıdimıtname fle hor..;a 
muamel:\tı un1umiye.::inı..· müreıllik hir 
umumi talimat projtsi ve bor"ı 

haricinde iş ) apan\.,,n ttc.öyc i ~ 
scle'4İ d~ h11lunn111ktftdır. 

• Borsada dünkll vazlyet
l>Un hor,aıb ln~iliz lır.N illi.' ku 
nı.;ran ıı;ılını~ ve IOJh.:-:i kıır 1~1 

çıknktıuı sorra 101;; lun:ı' ,10 l' .. t· 

d• kapanmııtır 
Hor~.ı k ı uni..;t:rli~-ıne !?,"<.. ıre. J•Jn 

lz:miıd.~n lilllmbi~o gelmi~ \"e huıı ı 
muk:lhil i~ olm:ıınasından l~tcr ı ıQı 
fa1la tcrcl"iuiine nıeyJar h<J:lm:unı~tıı 

Ru~ün Horsada muamele olmıyal·Jlr 
,.e paz&r ,;ünlerine m~h'u" nl:u~, 

hu yaz tatili üç il' deranı edccclr 
ve R~U~co~ nihaverindc hitı.:1.:tkur 

Hılrsa k:unlıiyo bı~k,tilıi fn~hr. 
liro,ının terefföU hıl-kınd• :\lolive 
\e\.;.:\letine izahat vermek \"C ( ;.ır.ı 

1 lazrl'tlerinc cakdim rdilc1..:tk hnr .. 1. 

rehberini g-tltünnek. üzre dün .\nk•
ravı ~icmı~tir 

Dün hor,•d:ı alım 87-ı ten. 
Düyunu mm ıhhcde t Q4_7' te·ı 

muaınclr e:ürmü~tür. * GUmrllk varidatı - .'İ•ın 
i.;t&Cİ:'tiklere ,;-nre l<l'-18 :o>ent"l zır· 

rında lstanhul ~;ümrUkleri \&rkt~tı 

.ı~.O+~-h7.'i lira' ılup 1'12~ ve nhpeık 

2,9<1+,<ı!I 1 lira lazladır. 

L ınuın ~uınrükler \"lriJJtınu 
yüzde •lımıı he~ini bıınhul ~ünı:uf 

lerı ıemin eımekıedlr 

• Türkiye· Mısır ticareti 
i\fı..;ır hlıklımetile akdolunan lll":trct 

nıuahtdesi hir '.'icne müddetle t'-"m • 
dic olunmu~r Jr 

• Eczacılar şirketi - ,'dıri 
ıniıde eczacıların hir kı.:.mı tır~fımt·11 
·°'U.000 ltr& :-ermaycli bir anonun 
~irket te~kili Jçin 'l'icır\:'t mliduriyı:· 

tin~ mllraı:aar edilmi~tir. 

* * * 
Kambio Borsası 8161929 
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MILLlrET 

'"m ,!~2:~t\ 
1 
. ..ı;ı:::~~6w~;.ı~~9 EGLENCELERI 

8 Haziran 1929 f 
KV HAVA 

Ra thanedc aldığımız mıı!Qmaıa 
ar.aran dun ara.r r ızamt 27 a~g 
14 derece idi. lltıgiln ruzglr po~raz 
,. ır:utedll <Sccektir Havı ·~~k 
olacaktır. 

FELEK 
A(·mak ı•e kapamak! Dünkü bllmecemizlo 

Bir iyi haber duydum: İki ııe- Soldan ıaga: halledilmiş şekil 
ne ve! kapatılmış olan Halkalı 1 _ Rabaısızlık (B Yukardan a~a 
ziraat mektebi açılacakmış. Bu 2 - Zaman O, SG c~) Beıaz'2) 1 Haber getiren \7, 
müessese bizim memlekette en- 8 - Çizgi '3) , ota (2, 2 Zaman 2J Dahi (2) 
der tesadüf edilir bir mükem- 4 - Bovun alı:si (2 Yanm (J) 3 Budala l5) 
me.liyette idi. İki sene evci Anka 5 Para (4) Nldc (2) 4 - Hükmetmek 18) 
radaZiraat Enstitüsü yapılacak b - Zendost (6) 5 Kalın kıım•ı ;r lfü agaçl~) 
diye Halkalı kapandı, fakat 7 - Yer alu ırenl (5) 6 Hen (3J R Mısram <onunda, tıbilr 
Enstitü de açılamadı. Dün öğ- 8 - Bir oyun (4) • ota (2) mı""" uyan kelime (li Nota (2 
rendim ki Halkalı mektebinin 9 Runll c3, ~lüşfik \5 11 Biçak (4) Ctimüş (:J' 
tekrar küşadına karar verilmiş. --- . - · ---- -- · · - - - - - - -- - - -
Bu çok hayırlı bir karardır. Doğ .... l lıırik hııyıtl. kaza ve otuıııııhi . 'ıgoı1a arıuız. ~~ 
ruyu söylemek Jazım gelirse bu Galatada Ünyon hanında klın "( m·on sıgorta kumpanyasına ~ 
ve buna benzer müesseseleri 1 pyatınnız 
kapamaya elimiz varmamalıdır. Türkiyedıı bilaliı.sıla icrayı mııamele etmekte olan 

Zira bunlar adeta aSTrlann mah u·· N y o N 
sulüdür. Görüyoruz ki kapamak 
kolay fakat açmak çok zor! Hat 
1 a bir çeşme açmak bile! 

TOPLU ICNE iLE! 
Gazetelerden birinde bir mek 

tep talebesinin toplu iğne ile in
tihara tasaddi ettiğini okudum. 
Ben toplu :ğneyi bohça iliştir
meye, bayramlarda rozet takma 
ya, terzilerde prova yapmaya 
ve bazı gazetelerde nükte iğne
leıncge yarar zannediyordum; 
Halbuki ne hunhar eymiş. Bak 
sanıza! 

,Kurupaıı)ıısına bir kem uğramadan ~iızorta yapt mayınız. 

Tıılı>fon. Bavoi!lıı - 2002 

AF i)'E~i µ~. .MiY 
~ SiNiR ZAFiYETi.ADEMi iKTiDAR 
VE NEKAHAT HALİNDEOLANLARA 

NORO·FORTiN 
SACLAM AYAKKABI 

Bir iki gün evel kunduracının müstahzarı pek tesrrıidir. Bilümum eczanelerde 

dükkanında gördüğüm diploma ANKARA YOLCULARINA 
ve madalyaları sormuştum. A- p 
damcağız bana: 

1 - Şu Brüksel şehrinin, bu Ankarada Lozan Palas oteli altında müceddet inşa 
Paris panayırının, öteki filan ye edilen kadınlara ve erkeklere sıhhi banyonun her 
rin ... diye izahat verdi ve ora- iki kısım ayrı ayrı olarak açılmıştır. 
!ara gönderdiği tek ayakkabı nli 
munelerini göstererek: iiiiiiiiiiiiiiiiiii 

- Bakınız! Bunlar bütün o 1 * 1 Şehremaneti ilanatı * 
memleketleri netdilcr, Biz şu 1~-••••=-------------------:ıııııı!llllllİİ ayakkaplar kadar bile olamıyo-
ruz! diye de dert yanclı, dayana
madım şu cevabı verdim: 

- Sen de sağlam ayakkabı o
laydın, sen de giderdin! 

FELEK 

Sütnene aranıyor 
İki aylık bir çocugu emzirmek i

çin bir aütnenc aranıyor. İsteyenler 
ismini ve ailesi hakkında mufassal 
nıalilmatı adresini ve ne şeraitle is
tediğini Anadolu Aıan51 ilanat şu
besine tahriren bildirmeleri. 

ZA Yl: 91 numerolu komisyoncu 
ve&1k mı gaıp ettim. Hükmü yoktur. 

ADİL 

lstanbul İkinci Ticaret mahke 
mesinden: Asma altında Lazar 
Papas oglu h~nmda 33 numeroda mü 
kim Müflis İbralıi:. lfalil efendinin 
muamelltı iflasi} es nin ün yon sure· 
tiyle tcJvirinc karar verildiğinden 

eababı matlubun 17 Hazi~an Pazar
tesi .ıat ondortte İkinci Ticaret mab 
keme ine müracaat etmeleri ilcin olu 
nur. 

Kadıköy \lelodlye Dairesinden: 
Kadıkoy merkezi 8 Ha7iran 929 dan 24 Haziran 929 ı kadı. 

Y eldeğirmeni ~ 24 
Kızıltoprak • 1 temmuz 
Göztepe • 8 " 

• dan 1 

" dan 8 
• dan 15 

temmuz .., ı • 
• • 1 • 
• • • • 

F.renköyü • 15 ., ,, daP 22 ,. ,, a ,, 
929 senesi evzan muayene~bıin icrası ve evzan ölçekleri ve sıircnin 

damgalanma'1 için bilumum esnafın mınıakalarına göre yukarda giistcrildlği 

günlude behemehal mensup oldukluı belediye mevkilerine müracaatları ilAn 
olunur. 

• * • 
Kadıköy tubei idariyesinden: '.dasında numarasız Gazino pa

Kadıköy nhtunındaki kumluk e. zarlıkla kiraya verilecektir. Ta
razidc krokisi veçhile altıya if-' liplerin 22 Haziran 929 tarihine 
raz olunan kısının odun deposu 1 kadar levazım müdürlüğüne gel 
olmak üzre berveçhi ilan aleni' meleri. 
müzayedesine müsadif 6 Hazi-ı • • • 
ran 929 tarihi':1d.e y~lnız 1 nurı:a Y eniköy Belediye müdürlü~ 
ralı mahal talıbıne ıhale edlmiş ğünden: Arnavutköyde Amen
vc diğer beş kısmın pazarlıkla 1 kan kız Koleji önünde emanet 
ican 15/6/929 Cumartesi saat mali iskelenin icarı aleni suret-
14 de talik kılınmıştır. Taliple- te müzayedeye konulmuştur. 
rin yevmi mezkurda daire encü- Taliplerin 30 Haziran Pazar gü 
menine gelmeleri. · nü daire encümenine müracaat-

* * * lan. 

Fatih dairesinden: Sahipsiz 

PAZAR 9 HAZiRAN, 1929 --
Şehza e baıı 

H 1 L A L Slneme11nda 
Rugllnden itibaren 

c\ltv<imln ilci b'y!ik filmi bm!.n 
ŞEHVET KURBANI 

ıı: J\r 1 L Y A ' 1 ~ G S 

BECERiKLİ 
TULL;\1BACILAR 

\ A 1, .4. S B E R 

Dadı aranıvor 
" 

e~ 

HM ET F .11~ Y Z İ ••• ~1uthak ve sofra için 

Asri türk mobilya mağazası MargarinyaO 
;\lağazsmız bir mücsscsei milliye olup asri zevki'l butuı Af ARGAHİ tereya~ı )e 

inceliğin! cami bilcümle eşyayi beytiyc ve muntchibcnln yeıı;Arre tutan ıhhl v 
meşheridir. Zengin ve rengin salonlarımız her m\.;kJpc cnt besleyici l\'IARG '\ Rİ 

bir gıdadır 
mtiştcrilerl m mnun edecek tarzda tcfrl~ edilmiş 0Jd f;' ndan sıhhiye , kale ıyle ehr<nı•n un 
müteaddit ye her kescve eherlşli muhtelif yatak odaları alon tahlil olun:ııak nefa ,u anLşıtmı 
takımlar• yemek odaları, Jiiks e~yalnr halis lnµ;ili:.ı prinç lake ve im ' ıe mu aade edılır ı · 
ve ~ivah karyola1 ıırın envaı hezaran iskemleler rekalct kabul ~IARGARİ t•a 'e mutbtl. 
etmez derecede ucuzdur. ?IIuht~'Cm müşterilerimize her bir · \'•gt' "· ma~· 

yagl:ırdan kurıa·ır. lliı • ' ub· 
türlu cc,hiHt yapmakla nuiltchiriz. J\liiessisııtı re•mi) der kafidir. llcr yerde AR LA na· 
tarafından ,ukubulacak ,,iparlşatı serian ihzar ve tcahhllt eyle- ka,ına dıkkat ediniz. 
riz. ı tüe>scscmlztıı umumi salonları hliüın vatanda~ların her TÜRK MARGARiN 

Yeni do~mu~ bir çocuğa bak· h . 1 . k .. d dl A 1 h caglan ı.tmltet şirketi 
k 1 gün ve er sııııt eınır erme u~a e r. rzu ıuyuran er >aatte , 

mıtk iJzro mü emme ev'8fta türk ı.ıanbul, Tak•im AyazpaŞ• 
,·eya ecnebi bir dadı aranıyor tele- bu senayii ncfi•e mc heri itlı\kınn seza olan maıtazamızın Tdefun; Bcıo~fu 222,1 

fonla Erenktıy 21 Zih.n .. l~p=a=ş:a _k:o:ş~-J~isa~lion~l~a~rı~n~ı ~p:~e~z~ip~f~la~t~v~e_!'..l~H:.l'..i~r~s~·o~r~a b-i~li.:'.rl_e~r ~l~<t~a~n~b~u~l ~l·~·i~nc~a~n~c~ı l~ar~~ 
1 

Beyoğlu Dördüncü Su 1 h : 
kunc miiracaaı cdilmes':._ yokuşu ·n 2 :' kuk mahkemesinden: 9 • .. N•;., 

1929 tarihinde vefat c•mtsı uı< olll 
terekesine mahkemece vaziye~ 5'" 
nan Artin efendi veletli AvadıS ,. 
raf Yanın Pangaltıda Siirp Ag0P 1 
karetlerinde 11 numaralı hanede~ 
cut eşyayı metrukesi bilmüz•Y "1 
füruht edileceğinden talip oıanl~~ 
yevmi müzayede olan 19 J:Ja•" 1ıl1 
1929 Çarşamba günü saat 9 da ıtıJJil' 
linde hazır bu1unma1arı lüzuJJ']ı.1 1 

olunur. 

Deniz satın alma komisyonundan; 
10000 KUoKoyun <ti münakasai kapalı zarfusulllelO Haziran <ı211 Pazartesi aat 13,5 
25000 • Ekmek münakasai aleniye ile 10 • • • • 14,5 

7500 • Süt • • • 1 ı • • Salı • 13,5 
ı 0050 • Yaş sebze ve salça ,. .. • 1 ı "' ,.. " " J 4,5 

Heybelladada Dtnlz !.besi talebe ye efradının iaşeleri için yukarda yıııh Eı, Ekmtk, SUt ve Sebze ayn 

3 ,·n münakasa! alenl\'e ile lhaltleri icra edilecektir. Şarmamelerini almak isteyenlerin ~enni !balede mııhurer 
,;ıııe teminatları lsÜnbul mties-e.atı bahriye mes'u~ muhasipllkine teslim ettiklerloe dair oıakbuzlarlle hirhkıe 
Ka,ımpaşada deniz satın alm• komisvonuna müracaatları. 

------------=============-===~-= 

Hiç bir hnva ka
barcıgı kaçırma
ması ve mürekke-

bin ııkmamnsı 

Sinek. sl\"rÜ·İnek, tahtRıkuru$u ye ~air h3~erat ~ıhhaunizin ezch 
düşmanluıdır. Sizin , .• ailenizin saadeti namına bu haşa.1t3 

PARKER DUOFOLD n1ürekkepli kaleınin 
çök kavi bir surette kapandığının delilidir. 

-- ---
Kafrmin böyle kavi bir surette kapanması, bir ka
zaya ıı.ıtrasıı bile bir damla mürekkebin bile kat'iyen 
akamıyacagını temin eyler. 

OFLYO 
ile amansız harp JIAn ediniz 

OFLYO 
• 

Haşaratı imha eden en te<irli "" en ucuz ilAçtır. TUrklve için uııı" 
deposu; Mehmet Galip ecZll)i tıbbiye deposu. lstanbul Bahçck•P' 

fleygirciler <oksp;ı No 20 

~~~ 

YOLCULUK 

"" 
focrübc)İ bizzat kendinu ,·apmıı_ Bo~ P.\RKl·:R 

DUU OJ.D un ba~tnı tamamiyle vidaladıktan ,onra bir 
su b rdağına hamınız ve imrn duğmcı;inc bn~ınız. Hiç 
bir hava kah;ır~tğt kaçmaz. Bu i,:e başının ne kadar 
kavi bır ,urettc kapandığını ls'.Jat eder. PARKl•;R ka
leminin osmiridiumdan mamul ucu bir çok senelerden 
sonra bile kat'iyen aşınma alametı göstermez. 

-~ 'f1:~ 
§§ Aero-Ekspres ltalyan anonim şirketitrıı ~i 

l'.\RKt:R DUOFOLD mürekkepli kalemini istedi~l
niz kadar düşurcbilirsiniz. Kafiyen tesir etmez. Zira 
zarlı kırılmaz bir maddeder. imal edi!mi~t!r. 

\'azısı hafif ve uzun müddet dayanan PARK~:R DU
CJFOl.D hakiki bir mücevherdir. Renkleri çok cazip 

ve IAtiftir. 
PAlli\~:R OUOFOLD ile bir hafta yazsanız artık 

ondan na-ıl \UZ ıı;eçebileceğinizi ta,avvur edemezsiniz. 
P.\RKER kalemlerinin en p;üze! ve münt<tlı:ıp •;cşit

knni bumıı kırtasiyecilerde bulacaksınız. Tecrübesini 

) apmak iskyiniz. 
Dört cln,:;lnln ilah: 

Jah;JJı n •• G. rı ELMANN ' .., 1 

E E Haftada ilti defa hareket eden posta ta yareler! ile seyahat cdl
01

; 11,, ~l 
:: lstanbuldan Atin•}• 5 saatte ve Atinadan Brendizlye 4 saate gl J1t1 iı 
::Mevki tayin ve koli po,tal mektup nakli için Löyıd Tiryesıinonun . ,ı il 
-- ur•c• •'ı :: ojı;lunda C'alaıasarav ile :vlumhanedeki yolcu idarehanelerine ın j 
:: 1 ,,, 
-- o unması. 111 ,ı, 11 

i::::::::::m::m• Telefon Beyoğlu 2490·2 ı 27 "4:::::::::ı••''' 

ALTINCI BÜYÜK 

TAYYARE PiYANG~S~ 
5 inci keşide 11 Hazirandadır 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca : 25,000 15,CXX) 12.000 10,(XX) ııratık 
lkraınlyeler ve 1().{XXl llralık blr mükAfat. 

t LIT. rt.ID.\ . ~·LIT<ıKS 
Tontan \ c perahnde sııtış 

IT'Jhalli 

gezdiğinden dolayı daireye tes
lim edilen bir rcıs merkebin 8 
gün zarfında sahibi tarafından 
alınmadığı takdirde satılacağı 

iJan olunur. 

ht. İkinci Ticaret mahkeme
sinden: Hanri Limited Şirketi 
ile pırli Dermoson ollu beynin 
de ki davadan dolayı mahkeme-ce furuhtına karar verilen güm ____________ ..,,_ ____________ _ 

rük anbarlannda mevcut olan müteakip günlerde bm cebbare ğinden talip olanların miadıinda 
patiska saten poplin ve sairenin hanında 13 numaralı yazıhane- mahalli mezkGrda hazır bulun

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

Zaman cı:za ve ıtriyat 
dcpo>u Bahçe 

karı . ı ,1; 

Milliyeffo e~ebı ı .ırikası : 3 

* * * 
Şehremanetinden: Burgaz a- 11 Haziran Salı saat 10 da ve de bilmüzayede furuht edilece- malan ili\n olunur. 

- - . -----· . - -- - - ·ı-Jıt1' 

1

-cık ne yapıyor'-Ona da bu sa-1 Sağlı sollu bütün komşuları-ı biri sekiz, bir onbir yaşında .. · ı cicim Ali. ı· nı çıkar. . ·ye gı ,ıi 
bah mektup yazdım. Hoşuna gİjınızda iyi idi. Buda ala.. Hoppala!! Ben buraya gel- Demin ne yazmı~tım. Haaa! Hemen hızla ıçe~rrı- oef 
decek ne kadar kelime aklıma En sık görüştüğümüz Ziya mezden beş on gün eve!, bir da- şu halamın kızı da bir acayip - Kadınım! Dec 

1 
11, 

geldisc hepsini kaada dizi dizi- Gevher beylerdi. Bunada diye- ~a do~_urmamış mı? . Kadınca- mahluk ~i ~a?lfık .. yine ne ya bana aı:la_t!. . bit sııl'~r 
verdim. cek yok. Geceyanlarma kadar gız «guzel çocuk fabnkası» mı- pıyor bılırmısın? Hepsını ~ır, b_ı_:~ ·ı şeY1 ı ~ 

- -PKI iZ 
Ftma bacı ayrılmiyorki. İşte 

yine gülerek bininci defa tekrar 
ediyor: 

- Oğlum sağ kalsaydı seni 
alırtlnn.Bilmem ki ona varır mı 
idin' O da sen gibi güzeldi ama 
senin gibi çok 2cngin değildi. O 
nun zenginliği yüreğinde idi. 
Helal süt cnunişti. Sağ olsaydı 
da görseydin mutlaka severdin, 
varırdın Paşac k ! 

Vah ninem Fatma bacı vah! 
Evlenmek nercle Paşacık ner
ıle' 

Marmara lodosunda gül yap
rağı neyse Pa~cıgın hayatı da 
öyle. Yataklarına yerleşmiş bir 
makine halinde, gıcırtılı bir ha
yat yaşıyorum. Merkezi sikleti
'llİ ne vakit bulacağım cicim A
li ? ! 

O karlar kendimde degilim 
!d fiJeM ı;:ibi, bende, kendi adr-

Y;:;zan: AK.ıt GÜNDIJZ Gerçi «Hayret» bey burada otobüs şiı..etinin işlerini dinle dır, nedir? Üçüncüsü de yumuk İçeriki odada mırmırmırmır Hep o dınlcd'.~~ p.d9
" 

mı unuttum. Sokakta bir efen- da var. Var ama, Hayret beyle dur. Neyaparsın, kuvvetli dost- yumuk .. kırkını geçirmiş, aya- mır çançançançançan! bir güzel O şeyler kı_Şı. •Y' : 
mı onuttum. Sokakta bir efen- senin gibi k~nuşamıyorum. Ne !uğun icapla~dan... ~a kal~ışta b_iz?~ eğlentiye .?it yerli k~dmmı_ karşısın~ oturt- le siraY_et etnu·~~:~;a 1tadt~jı1'1 
di bir küfeciyc «Çapkinl» diye de olsa hem ıhtiyar hem çok a- Bütün bu guzel kış hayatını tık. Gıdiş o gıdış. Dokuz gun- muş, bır dcdıkodu, bır fassal- Geçtım kar~, pedırt1· • ı ~ 
haykırsa, bin cEfcndiml» diye ğır başlı. Halbu ki ben en akla bırakta Hisar tepesinin en ucu- dür buradayız. Fatma bacı da Iıktır tutturmuşlar. - Kadıı~1?1· k dııtırıl' - 'f" 
karşısına dikileceğim. gelmez derecede çapkın bir kı- na çık. . . evin bacısı, kaynanası, aşcısı, Kadın kocasını çekiştiriip du kadınım! Ştnn tadıııJITI 

* • * znn. Ama doğrusunu söyleyim Hala neye geldiğimizi söyle- hismetçisi, anası danası .. yir- ruyor: dmun! ~arto~u rrıi 1ıeıı~ 
Şimdi sen kendi kendine ve o mi? Hayr'"t bey benim hoşlan- mcdim mi? lira aylığı var, tane yüz liralık - Ah, işte böyle hanımcı- bir şey -~oyleyırrı ık! de~'ceıı" 

tatlı sisiliğinle sorarsın: dığun ~pte bir ado.m. çok kibar, Kabahat sende. İnsanı lafa iş goruyo~. . . . . ğım ! ~armıdır, barkmıdır, ne ka - Soyle,pa::t dinle· 9ı11P,. 
- Ayrancı bağlan nerde, Hi çok sakin .. Ah, yalnız biraz faz tutuyorsun. Ben enıştemın hemşıresının rm agrısıdrr, her gece oralara - Haaa · b ktUP yaııtl ~~ 

sar nerde? Arada ne münasebet la melankolik, senin anlayaca- Şunun için Hisara geldik: hemşiresine abla diyorum. Laf gidiyor. Kızlara mektup yazı- ba~ka kıza rrıe 1curııaY'ı '/ ·,ı: 
var? ğm iyi bir baba dostu vesselam. Şunun çin Hisara geldik: aramızda adını sormadun. Ne- yor, oralara danes (dans) de- nı ~~:ersen sen ° . 11eof'eı" 

Cicim Ali! Ay! yin~ başladılar. Enişte beyimin bir hemşire- me liizım? abla işte. Zaten ha- dikleri hovardalık oyunu oynı- Y1 ogren. • harf!ertll 11 
Bırak ta söyleyeyim. iatcn Şu halamın kızı da bir acayip si mi, yoksa hemşiresinin hemşi lamın kızınıda tanıyalı bir bu- yormuş. Ne edeceğimi bilcmi- ..• - B~n Y::m 0 1tuflltt1 fi" 

aklıma ne gelirse yazıyorum. mahluk_ ~i mahl\ık .. yine ne ya- resı mi ne var. Taptaze bir gü- çuk ayoldu. Ben bilmem nerde yorum. ~grendım. y~)il' 
Yari yana bulunduğumuz za- pıyor bılır mısın? zel ve güp güzel bir ev kadını. iken onlar evlenmişmişte ,ben Kızdım mı kızdun. Cicim A- l azal'1!11· rrıektub · e C' ı" 
man aklnna ne gelirse söyledi- Dur ama, sana önce Hise.ra Bayılıyorum bu kadına! Koca- Paristen dönünce Anadolu ya li ! Hem öyle kızdım ki. Kuze- - .. ?ylcyseJ{ocana jte~ ıl' 
ğim gibi. Kaç defa söyliycce- nasıl ve niçin geldiğimi söyle- sı bilmem hangi dairenin müdi- gitmişlennişmiş. onlarda neme nimolacak haspaya: smı ~!1irend. te 1<et ~fll.., 
ğiz, diyorumya, sen varken ben yecektim. ri. Tatlı bir adam. Şey dairesi- lazun. Çok tertipli bir hala kızı - Bire kadın! diyesin, ne mevgılim ıy~u 0rıa· Sufrev· 
kimsesizliğimi hissetmiyorum. Efendim! Pardon, sen efen- nin, dur bakayım, canun, en ka- ile nane molla bir enişte. Daha dinleyüp durursun bu zavallı yaz: roman. 

0
diyip t~ le rieı'! . 

Sakın benden ence ökyim deme dime de kızar sın. Öyleyse be rışık isimli daire hangisi ise o ne isterim. benim de dartidünya kadını? ona hayatı, hakikati ög nesı m~ne 1 
öf.rell• ıs~~ğtetıj. 

cicim Ali! Sonra büsbütün yapa nim cici cicim Alim! dairenin müdiri İ§te. da akrabam varmış diye öğün rctsene .. baksana, işte temiz sen de anStl afıada ~t"1e" 
yalnız kalırım. Zavallı halam- Biz Ayranrıda oturuyorduk. İki çocukları var: Topaç gibi dur. bir balmumu külçesi, istediğin sana b r 

1 
b• 

dan haVTr mı kaldı? lhtiv2r ala. .. bir oğlanla zanbak gibi bir kız. Kuzenim de ömür. ablam da gibi yuğur ve bir ha aile kadı 
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WOODSTOCK YAZI MAKİNELERİ 
Bir yazı makinesi almak ihtiyacında iseniz ucuz bir makine alıp daima tamir ihtiyacı karşısında 
kalmaktan ise yirmi otuz sene bila arıza hizmet edebilecek sağlam ve çelikten mamul bir makine 
almalısınız. 
WOODSTOCK yazı makineleri kamilen çelikten manıuldur. Hem Türkçe hem ecnebi lisanlarını 
yazmak için beynelmilel klavyeli makinelerin fiatı 220 liradır. izahatlı Türkçe kataloğlarımızı 
talebediniz. 

Veklll umumi: TfJrklge Otomobil Lastik ve TraktiJr Şirketi, Beyoğlu lstlklil caddesi 188 

. . .. . . . . .. .. _. . . . 
L·-~:. _-.J 

Havayı deıtfştlrlolz, sinekleri kotunuz, fazla ısınan mahalleri 

Bütün bu şeyler için vantilatör kullanınız. 

SATiE :~~~~·:! VERESiYE 
OLARAK TAKDiM EDER 

Metro Han Tünel meydanı : Beyoğlu Beyazıt: Istanbul 

Günde 120000 ~tonıo~iı lasti~i 
Yaıtmurlu bir havada yol üstünde otomobilden inip 

lllstlk tamir etmek kadar can sıkıcı bir şey tasavvur 
edeblllrmlslnlz. 

GUDYER IAstıklerlnln kazandığı muvaffaklyetln yegıl.ne 
sırrı, buna her IAslkten ziyade mani olmasıdır. 

OUDYER, tam manaslyle müvazenell bir ııı.stıktlr. 
Ustlk kısmı, harici arızalara her cihetten mukavemet 
edecek şekildedir. Bezi GUDYER süpertillst ipliğinden 
mamuldür. 

Sırf flatının ucuzluğuna kapılarak fena bir ııı.stlk, 

almak. işten anlayan bir otomobil sahibinin yapmaya· 
cağı şeydir. 

120 bin O.UDYER IAstlğlnln imal edilip satılmasına 
yeğane sebep her tarafının münakaşa kabul etmez 
müvazenell sağlamlığıdır. 

Gözlerinizin önüne 110 bin otomsbll dış lastiğiyle 
120 bini mütecaviz iç lastiğin teşkil edeceği manzarayı 
getiren. Bu GUDYER in dünyanın her tarafındaki fabrl
kasınde 24 saat zarfında imal ettiği olomobll lastiği 
adedldlr. 

Fabrikanın avnndakl 81 binadan mürekkep esas 
fabrikasında ilç takım amele, dünyanın GUDYER ihti
yacının bir kısmını tatmin için mütemadiyen çalışmak-
tadır. 

Bir lastiğin bu kadar fazla satılabilmesi için bir tek 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

lzm~ sör'al pııılası 
Lüks ve İ tp 

seri sme aşa vopuru 

9 Pazar ıı:ünu saat 
1 laziran tam 15 te 

Galata t~~ğ:Ulzmire 
hareket edecektir. ' 

Kara deniz luis ye sur'al qoslası 

SAMSUN 
VAPUR 

Ha~~ran Çarşamba 
günil akşamı Sirkeci rıhtımın· 

dan hareketle doıtru (Zongul· 
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon , Surme ve 
Rlze ) ye gidecektir . 

TalsllAt için Sirkecide yelken· 
ci hanında kAln acentasına mü
racaat Tel lstanbul 1515 

ve Galatada :\Tcrkez rıhtım 

hanındil Celipidi ve Stafi)opati 
acantalııı;ına müracaat telefon 
Beyoğlu 854 

._Iİlllıilllıım&:mmı........... 

t ALEMDAR ZADELER 1 
'\T.ı\JllJRJ~AilI 

Seri, luks karadcnlz postası 

Mı"llet vapo~u 9 
Hazıran 

Pazar g~~? ~?<le1 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[ Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Ordu, Glreson, 
Trabizon, Rize] ye azimet ve 
(Surmene, Vak.hkebir, Görele) 
iskelelerine de Ograyarak avdet 
edecektir. 

Muracaat mahali: lstaubl 
Meymenet hanı elnndaki yaz·ı· 
hane. Telefon lstanbul 1 154 

• .. ıııımıımııa:ı:m ............ 

~evrı etoin 
llll!lll!llllllillll!lll .. 1111!!!1!1'!1111!1 .... 

:\lerkez Acenıas~ Galata köpril 
başınd• • Beyoğlu 2362 Şube 

ıcentesı: Mahmudiye Ilanı altıtJa 
lmnbul 2740 

ızınir · Mersin sür'al poslası 

' 
1 

... f if M M EL IY ET Ye ~ U L l M L 1 K 
(l\Jahmutşcvketpaşa) vapuru 

f ı l lazlran Sah 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lzınir, 
Antalya, Alı1iye, Marsinc gidecek 
ve dönüşte Taşucu, Anamor, 
AlAiyc, Antalya, Kuşada,;ı,lzmire 
ııp;rayarak gelecektir. 

Hergün Avrupadan gele• 
En asri Şarplar 

En asri Çantalar 

TH1BZ08 BiRiNCi POSTU! 

En asri Sa pkalar 
En asri Mantolar 
En asri Elbiseler 
En asri Bluzlar 

~ • • • • 

( REŞITPAŞA) vapuru IO 

Haziran Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Glreson, Trabzon, Rize, 
Hopıtya gidecek ve dönüşte, 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon , Tirebolu, Gireson , 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek· 
tir. Hareket günü yük kabul 

En asri• Eldivenler 
En asrı Çoraplar 

En asrıf pkfi kumaşlar 

Ee asrı Yünlü kumaşlar 

Enasri Tuvalet eşyası 

IDaima mutedil fiatıa1 
• 

• • BEYOGLU 
• 

MODA MEŞHERi 

olunmaz. 

lyvılk sür;ıt postası 
(Mersin) vapuru 11 Haziran 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
~ ~~ hareketle Gelibolu, Çanakkale, Övu Ö)p 'S ~~ Küçiikkuyu, l':dreınit Burha-

~ niye, Ayvalı!(a gidecek ve 
::::--,,---::--=--==---==-=;;:---;--;;=--=--;-;;;;;--;;-;;;-----;------------ 1 dönüşte mezkur iskelelerle bir-
b İ K K A T E O 1 N İ Z ! 1 Hora Fişekleri ilkte AltunoluP;a uğrayııcaknr. 

SADIK ZADE BlHADEH
LER VAPURLARI 

KARA DENiZ 
MUNTAZAM '\TE LÜSJI 

POST AS 1 

Fıruzan 
Gelibolu için yalnız yolcu 

Ziraat müdürlerlle çiftçilere alınır, yük alınmaz. vapunı pazar 
Bu seneki feyizli bereketin bl4· 9 Haziran 

lıca Amilidir.Tırla faresi ve köste· Karabiga hattına lstanbuldan günü akşamı Sirkeci rıhlı-
b Pazartesi nk~amları kalkan pos· romdan hareketle ( Zonınıl-
eğtn imhasına yegAne çaredir. .,. 

talar 9 Hazirandan itibaren dak, İnebolu, Slnop,Samsun, 
Deposu; Yeni postahane 

Pt:HI .!VAN ZAOt; SAIT Pazar günleri kalkacaktır. Urdu, Kireson, Trabwn, 
" 16 urmene ve Rize iskelelerine 

•--...... -.··'·-... _; ~- Dr. Ihsan Sami ... ~ ~ azimet ve avdet edecektir. 
Doktor A. kutiel Gonokok Asısı TafsilM için Sirkecide Mas. 

Belsoğuklujtu ve ihtllAtatına adet hanı altında acentalı-
Elektink maldnelerıyle belso!lukluRu, idrar kaN pek tesirli ve taze --•dır. T 
darı ~ tıı ade ·11c11<1a L-ı --~ ' ...,. ~ına muracaat . elefon : 

;j ·~•· pros • mı 1• .,. ,....,,....- Uivanyolu Sultan Mahmut tür- 11 
l./. ...- c;--.. .. l .Aliru::ı, ffııtavt td . 1 ıa b 1 2134 

• .. L·J_~·~~:~~-~-!ıi~~.w..Ü:-~:wı,::::::Jiıil:s~njmEi:u~~~~t!!!);;:;':t. kadar temdit Tn 

HA CIBEKtR ZADE Ticarethanelerinde 

Taze Çilek Reçeli 

Rusyaya ihraca·t 
Ticaret ve sanayi odasından: 
Rusyayı yirmi bin kilo ( Kestane ) , yedi bin kilo (Cehri) 

iki yüz elli bin k.ilo (Odun), aln yiız kilo (Halı), iki yüz kilo 
(afyon ) , iki bin kilo (kuru meyve) ihracına talip olanların 11 

haziran salı ı<ünü akşamına kadar Odaya müracaatları. 

Verem mücadele komisyonundan: 
l\lemleketin en büyük bir içtimai derdi olan veremle müca

dele cemiyetine senevi 500 lira gibi mühim blr meblAğ tahsis 
etmek suretile numune! lmti:AI olabilecek bir eoeri hamiyet gtis· 

teren Emni et sandığı müdıiriyetıne en derin sllkranlarımızı nrzev· 
,.._ T 

I 

f 



flNSiNE 
Jlilliy~t 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

' ---------· 

TUrkııenın ber ıarafında millet mektepleri güzel neticelrr verdi. Re.mımiz lnonü millet mektthinden Ana kucajtından ııbıat kucağına; Gülhane rarlr.ınm muzıka mahalli çocuk bahçe;;i olacaktır. Çocuklarımızın Ci}erlerini asit karbonigin 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~m~e~ru~n~o~lmiii;ilaniiiiıg~<is;te;rl~vo~r~.~Sa~t~&~k~i~A~.~So~ld~~;ki~R~.~Ş~·u~be~si~d~i~iiiiiiiiiiiiiiii.__,. ..... -. ...... -... iiiioiiiiiiiiiiiii------••~n~nd~a_~n~k:ur~ıa~rm~a~k~v~c~on~la~raioi;ihe;.~~-~sı~hhlii;ih~emiiiid~e~t~er;bi~ye~v~l~bi~r~m~u~hi~t~h~a~fil~rla~n~m~as~ın~a~_<~ev~in~m~e~m~eki;iika~b~il~d~e~~·ı~ru~·r.iiiiiioıiiiiiiiiiiiiiftiiİİ'~ 

•Türk ocakları Merkez Heyetinin buY.ku 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. 
l ırinclllğl kazanan ve Sc) rl<efain, Gurahayi Müslimin ~ ~ qv }''.~ 

Paris, Londra., Romada en büyük mükA!at ile altın 
madalya ve birincilikler diplomalar kazanmıştır. 

FLiDA Hastahane~i, ııırn hmer mektebi ve sair mues-

~esııo sıhhiye tarafmdan tercihan btimal edilen . ' 
iki misli tcnekc'i 

1 

~· t.~ FLiDA l ve sağlam ve iktisadi pompası yalnız Sanalorium REt<AWIH ~ 

a.~~--
!!~ 

nın şişesi yalnız 

kuruştur. 

Asabilerle hail nekahette bulu P IJIY 
ve morllne müptela olanlar içi Jl.· 
sus! ve en asri ilaçlar, ısıtm• 1,~iıl 
mağl hastalıklar vesairenin 1~ç!P~ 
şayanı hayret bir ormanın b' ,ır 
Bütün sene açıknr. Dört tıblf~I• gl 
dır. Mükemmel pansiyonun 1 

şllinden itibaren _/ 

Emlak sahipleri 
Kış mevsimini düşününUsll ,.~· 
. n••' D Damlarınızı vetaraçaları ,.ıı 

Tahtakurusu, sinek, sivrisl' ek, pire, hlt, karınca, arı. guve, kırkayak, örlimcek, ha) va,,at ve nebatat üzerindeki butun haşaratı ve böcekleri kac"iycn ınıba eder. ln~anlara, çocuklara, hayvanata, ncbtata zararı 
dokıınma7_ Tesiri knt'i ve emsallne nazaran daha mucssir ve Han yarı yarıya daha ucuzdur. Leke yapmaz kokusu latif ve sıhhtdir. Flida istediğiniz halde başka bir marka verirlerse biliniz ki sizi aldatıyorlar. 

KO KOMPANİ KLEVJi:l- 1yt~ 
fabrikasının malzemei tahaffUIP ti 
'lttn istimali suretile rutuııett•clil'~ 
suyun nufuzundan vikaye e b~ııil 
Acente ve depoziterlcri: Iıtal',.ıı~ 
Menaşe Kanzah hanında S. J~tııı'~ 
EL mahtumlan. Telefon 
646. Kat'iyen aldanmayınız ve Flidanın ismine \e markasına dikkat ediniz. HASAN ecza deposudur. 

1 

• "BiZiM KOLONYA,, sinirlerin yegane devasıdır ~ 
mazhan takdiri olmuştur. Dercesl 90 dır. Esans ve Losyonları harlkulAdedlr. Yeni 

PEHLiVAN ZADE SAIT Eşyayı sıhhıye deposudur. Sipariş kabul edlllr. ~ 

erikada mühim bir otomobil yarısı 
Bu defa dünya sür'at re

koru için Amerikanın lndia 
napolis şehrinde büyük bir 
otomobil yarışı yapılmıştır. 

Bu rekoru (750 kilomet
reluk mesafeyi ) bila inkita 
saatte 154 kilometre sür'atle 
Amerikalı REY KİÇ (RAY 
KEECH) kazanmıştır. 

Amerikada yedi seneden 
beri l{azanılan bütün yarışlarda olduğu gibi bu defaki 
yarışta da rekoru kazanan otomobil ile ilk beş rekıp oto
mobil, bütün dünyac·a meşhur FAYRSTON lastikleriyle 
mücehhez idiler. 

1 Ş T E: 
Dünyanın en mühim ve en tehlikeli mü
sabakaları olan bu yarışlarda yedi sene
den beri FA YRSTON lastiklerinin isti

mali ve koşucuların hayatlarını yalnız bu lastiklere tevdi etmeleri 
FA YRSTON markasının ne kadar emniyetli ve sağlam olduğuna 

büyük bir delil teşkil eder. 

KOLİNOS dif ağrılanna, di,ıerinı 
çürümesine vedis etlerin hastalan
masına karşı yegı1ne silihtır. 

Kuru bir fırça üzerine konulacak• 
bir santimetre ıniktarinda Kolinos 
macunu diş aralarındaki yemek ar· 
tıklarım, dişlerde toplanan taşları 
cıkarır ve dişleri çürüten mikropları 
mahv ve ifna eder. 

Bu gQn Kolinosu tecr~be e~i!1i~ 
ve ağzinızın ne kadar temızlendığını 
ve saatlerce devam e(fen serinliğe 
-clikkat edeceksiniz. 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

TOrtdyı için dapozltart: MAURICE FARABll • 
le7""l1,Yıııedlk Sokalı, llİrablm Pıp apartılll8111 • 

V9 . //' 

,,.. ; 
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' " ,· . p0tl...-ı~ 
Avusıurva fabrlkalan beT.aran sandallyeleri umumi 110Ş ten Jltıl'b: ffl"'ıl' 

Katırcı ogıu hanında 46-47 numaralı Joz. N. AdmaD tele.1° ıı.tC ~;.,ıoı,, Hamiş; aynı depoda cnval çeşit perde ve döfemellk kadi ~ıdllerı ,ıı 
kumaşlar, miitenevvi ısıur, perde mister. tül; keten perde. ~ k.,yo1' 
eriler~ plriç kornlş masif pirinç ve lake karyolalar il• çocı;dJt. 
lı:a flauna satılmaktadır. Flat maktudur. Handa asansor va 

KARON Alman kıtaphan•:' 51?9 
Beyoğlu Tünel meydanın a 

MES'UL MÜDÜR: BÜ 

·' 


