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8ey11elmilel meı•kıimiz 

'bir devletin kuvvet ve itibarının 
~. b· 

YUNANLILARLA MCJZAKERATlN NETICESI 
. Uyük ölçüsü beynelmilel haiz 
~duğu mcvkıidir. Milli cemiyetler
\l fenler muhtelif sebeplerle, na-

llııi!ıtelif mevkıler i~gal eyliyor
~· _devletler de, beynelmilel alem
~ gosterdikleri hususiyetlere göre 
ı~1 1'a başka muamelelere maruz ka
~r. liechangi bir devletin beynel

"ıı 1 mevkıine tesir yapan amiller 
>t hte]jf ~ekil ve mahiyet arzeder
~ lltvletin asli unsurlarından olan 
1.,'•k ve nufusun kemiyeti kadar 
b°bjfıyeıl de haizi ehemniyet olduı;u 

ltilafnamenin ay başında • 
ımza edilmesi kuvvetle muhtemeldir 

Yunanlılar kısa bir zamanda para 
..... 

ver~egı taahut etmişlerdir /TB/SilBlı SOll haber
lerimizde okuyunuz f. 

heyeti içtimaiyenin devlet fa
't \'ttin, istikamet vettn mefküre 

1-.\tefakkileri de dığer millederi 
ijt Yakından alakadar eder. B~e

•t icabı b<;yled.r Fert cemiyet 
ltıdeki mevkiini, nasıl her gün te-. 

ıııı, ı. bulunduğu dost ve komşula· Ankara pllln/artnı tetkik eden JOrl heyeti azaları 
tı Vaziyetinden anlarsa, devlet =~-~ - -- ..., =--

1\ıj ~~~elmi!el m(ıvazenedeki sıkle
b , dıger milletkrin kendisine kar-

1ot' Ankaranın imarı \'Yar ettikleri tavır ve harektt-
~ 01ayca keşfedebilir. • 

~ ''ileri birbirlerine karşı şu ve ya 
ftrıtVkie geçiren kuvvet, servet, 

ıı..ı"'· malumat, fazilet, ideal gibi 
. .,._ di ve manevi amillerin beyne!

\ .
1 hayatta da müessir oldukları

~~~' etmek kabil değildir. Bir 
• tin bey'nelmilel mevkıi yalnıı 
itin· ' ın genışliği veyahut nufu-

'1, n kalabalığı ve binnetice aske
\iıı 1°kluğu ile taayün etmer. Bu 
'etın ehemmiyeti inkar oluna~ 

it kla horaber, milleti teşkil eden 
ı."n iktisadi kudreti. millet bü· 

lıJ; ' 1nin idare kabiliyeti. ve devlet 'i tttine hakim olan mcfkfıre bir· 
\,~g~bi yaratıcı sebeplerin de o 

lın t . d . b · . ayın olunmasın a teaırlcrı 

ıı-~hktür. Esasen faal siyaset o 

h
1

'. llıillctin sınesinde tczahur e
ıw 

~ un bu maddi ve manevi kuv-
\ı'.d n İstifade ederek ve onların 

ı r d 
tı ~n ımanını alarak devlete, 

t,; lt,,,tııııeı hayatta en müsait mev· 
''lııı,~n ~tnıeğe .. çahşır-, . 
~I Utıyct Turkıyesının beyncl-

llıevk · . d . 
ııı,. ııne en zıya e tesır yapan 

,:· '>nun maddi kuvveti kador, 
"ı\tıı 1 ~hadaki zafer ve muvaffa

tııct· 
ı, ır, Maddi kuvvet manevi 

~ıı.'• heyecanlarla beslenmedik
l !ı n beklenilen semereleri vere
~ ~ticiye Vekilimizin, bütçe 

il. ''• • "'t h &ı esnasında yaptıgı beya-
ı tt~· hakikat bir kere daha tcza

\ ~tir: Muhterem Türk diplo-
d 1 tır ki• "Bu seyahat mü· 

1;..:eı, . 
."Q, '•ınden her yerde büyük re-
~c 1:h~r ve ibraz olunan itibarı, 

' illi 
1 '.ınııin takip ettiği açık ve 

' '
1
Yasetin tevlit ettiği itima

' llnuniyetle arza şayan görü· 
\.lqİlt ~Yiik Gazinin şahsiyet ve 
,,,.' 0 ndan mülhem olan harici 

1 1lıi . 
')',, •ın samimiyet ve açık· 

··~ 1 ,.. 'Yenin pek mümtaz beynel-
·••v•· .. 

~I "hnın en kuvvetli iatinat 
~ ''•dıt l~ . 

tıı, '!'· 
~ v h ilrkiyc medeni aleme ya-

· ttı•kat.ta ona düşman bir vazi-
:"ıl ti) kı edilir, ve bütün beyne! 
\ l<1;ı~"' 1 haroketleri bu düşünüş 

~"ıın olunurdu. Buyuk Gazi, 
1tıt,~ h~. orta zaman bakıyesi 
~ 1 '• ın ıtıkadını kök!inden ko· 
1 ijr~ devf~tler cc cemiyetinde 
t,· 'Yenin b"I 11ted · ı farz bir Fransa ve 
~~~•nı" f~rklı olmadığını ve o-

11trni '. bu yük eserile, ona ka-
t Ştı<.4) 1 b" T"' k k" ı ıl'il. . Y e ır ur ıye ı, 

ı,. •tın· n . 
'.1tı "ldüt .. ın teme crı "1/t!rkc-
~I ıı_~ ,:uı kabulünii zaruri gör 
~ ')tn n adalet prensi'llcri" ile 

1
•" llıed • •- enı ve hayati men-... ıgı· 

ınaı etmektedir. 
2EK1MESUT 

li:dirne meb'usu 

Plan dün tercih edildi 

Jüri heyeti Jansenin planını 
beğenmiştir-Yeni Ankara 

nasıl olacak? •• 
' ...... ' 

Planın ilk esaslara 
Ankara, 27 (Milliyet) - Ankara şehir pllanları üzerinde 

mukayeseye esas olarak 15 madde tesblt edilmiş ve her 
maddeye göre projelerdeki rüchan esasları aranılmıştır. 

Muka:ı:eseye esas tutulan noktalar şunlardır: 
1 Yollar ve adaların sistem ve şekll, bunların tat-

bikatındaki kabiliyet ve ekonomi. 2 - Yolların istikamet 
ve vaziyetleri. 3 - Eski şehrin sureti hallı. 4 - Yeni şeh
rin sureti halli. 5 - Şehrin bedii karektlerl. 6- HükQmet 
dalrelerl ve memur evleri. 7 Sanayi ve 1aortkalar 
mıntakası. 8 - Amele evleri ve mahallesi. 9 - Parklaı· 

göller meydanlar sahalar çocuk ve oyun bahçeleri. 10 -
Koşu yerleri ve stadyom. il -- Hal ve pazar yerleri 12 -
Şimendifer istasyonları hattın şehirden geçmesi suretlle 
manevra sahası ve yük istasyonları. 13 - Mezbaha. 14-
Mezarlık. J 5 Kanalizasyon mesel esi. 

Jüri heyetinin mukayesesi 

J üri heyeti mukayesesini şöyle tespit etmiştir Her şeyden 
evel Jansen Kaley şehrin manzarası ltlbarlle bedii bir 

merkez ittihaz ederek yollar-ve adaları öyle tertip etmiş
tir ki şehrin her tarafından kaleyi görmek mümkün 
olacak ve şehre bedii bir hususiyet verllmeş olacaktır. 
Jansen'ln projesinde yollara yapılan miktar jaussley'ln 
planından daha azdır. Yapı ve bakım ltlbarlle daha eko
nomiktir. Yolların seyrü sefere kabiliyeti daha fazladır 
yapı adalarında Jaussley daha ziyade bizce tatbiki hemen 
gayrı kabil olacak büyük avlular içinde yapılan binalar 
sistemini kabul etmiştir. Bu müşterek aviuların bazı 
faldelerf olmakla beraber bakım ve idareleri çok müş-
küldil~ l 

Jansenin planı /aıktır 1 

Halbuki Jnnsen esaslı tetkikler neticesinde en ekonomik ve her 1 
türlü binalar yapmaj!;a mlisal~ uzun bloklar kabul etmiştir. 

Rüzgllr ve güneş itibarile jansen diğerlerinden daha çok isabet 
göstermiştir. jaussley eski şehri yok farzederek yeni bir pilin 
yapmış jansen ise esas caddeleri geçirmekle iktifa ederek bu kısmın 
tanzimini lcabah hale ve zemıına bırakmıştır. Yenl~ehirde jan~en 
daha ziyade muvaffak olmuştur. Şehrin bedii karııktlerlndc Brlx
ln projesi biraz fade bulunmuş. jaussley bizce k11hlllyeti tatbiki
yesl olmıyacak kadar fazla sUs ve ihtişama gitmiş. jansen basit 
bir güzellik içinde daha modern olmuştur. 

HUkOmet dairelerini Jıı.ussley Yenlşehrin ortasında gayet büyük 
beyzl bir meydanın ortasında müteferrik bir hatta dağıtmış jansen 
ise bu daireleri meydanın ortasında abidevi bir kili halinde 
yaparak hUkOmet mefhumunuıı kuvvet ve vahdetine timsal olacak 
bir şekilde yapmı11tır. Sanayi ve fabrikalar mıntakasını jaussley 
şehrin tarkına ve Cebeci tarafına koymuştur. jansen ise rUzglr
ların dumanı en az getlrdllti garp tarafına vo 11ımendlfer yanına 

koymuştur. Parklar işinde janıen bakımı kolaylaştırmak için 
parkları mehma emken toplu olarak yapmıştır, jaussley küçük 
bahçeclklerl şehrin her tarafına dağıtmıştır. janaen hali tlmendl
ferln yük istasyonuna bitişik olarak yapmış ve şehirden tamamlle 
ayırmıştır. 

Halbuki jaussley fChre gelen umumi candenln üzerinde bırak
mıştır. jaussley şimendifer yolunun iki tarafını yollar ve binalarla 
şehir hallnc koymuş jansen lıe gtlzerkAhın iki tarafını geniş bir 
saha olarak bırakmış yenl11ehlrle eaklfehlrl bajtlıyan ve flmendifer 
hattını katetmesi lllzım gelen yollana sayısını asgari hadde indi
rerek bunları hattın altından geçirmekle en muvafık bir hal tar
zını bulmuf ve bllllhere ,ımendlfer hattı tesisatı"~ müsait vasi 
bir ihtiyat aahaıı saklamıştır. Hır llç projedeki mezarlık yeri mu
vahk görOlmemlttlr. Bu pllln 50 senelik inkişafa 300,000 nüfusa 
gOre yepılmıştır. JGrl beyetl itte yukarda saydığım esaslar dahl
llııdo mukayesesini yaptıktan sonra hlrlncllltl janson in projesine 
lklnclllti de jauısley in projoılne muttıllkan rey vermiştir. 

Tebeddül mü? 

Rüsumat müdürlüğü 

Tebeddül şagıası 
nereden çıhtı? 

Soıı günlerde ctımrUk idare
sine ctımrUk umum mlldUrO ta· 
rafından gönderilen telgraflarda 
yanlı\! imza bulunması üzerine 
umum müdür ihsan Rltat Beyin 
Maliye müste11arlıtına tayini ve 
yerine eski Petrol ve teker 
inhlsan müdürü Luti! Beyin ge
tlrilditl şayi olmuştur. 

Rüsumat Baş müdürü Hakkı 
Bey bu hususta malumatı ol
madığını söylemiştir. 

Maliye müfettişlerinden mü
rekkep bir heyet, Karadeniz 
sahillerindeki gümreklerl teftiş 
etmek üzre dün Cumhuriyet 
vapurlle Samsuna hareket et
miştir. 

ltalya tayyareleri 
J Haziranda geliyor. 
Bir tayyare filomuz 

istikbal edecek .. --35 ltaıyan bombardıman 
tayyaresi 1 Ha:tiranda ş~hrimlzi 
ziyareti mUna
sebetlle Kolor
du kumandan
lığı ile Tay
yare cemiyeti 
tarafından bir 
istikbal prog-
ramı 

nıyor. 

hazırla-

Bır tayyare 
filomu~ ltalyan 
tayyare.cllerlnl istikbal ı:de· 

cektlr. Tayyarelerlmlz son ba
harda ltalyaya iadel ziyaret 
edeceği söylenlyoraa da henüz 
bu husuMa mukarrer bir şey 
yoktur. 

* * * 
Tayyareci yüzbaşı M. Arac

hart ( Araşar ) ve refiki hareket 
etmişlerdir . Hindiçiniye gitmek 
üzere iki gün eve! Paristen ha
reket etmişlerdir. Burada bir gün 
kalmışlardı. 

Mektepliler 
Müsabakası 

Dördüncll hafta 

Jnkara- lslanbul lelelonu 
Her 3 daktta iGiD louupolardan 
115 koruf alınacaklır. 15 luruJ la 

ihbar icreli •ar .. 
-~+ 

Ankara - lstanbul telefon 
hattı ikmal edilmiştir. Deniz 
kablosu da bitirilmek üze
redir. 

Bu telefon hattı 15 hazi
randan itibaren muhabere 
için hazır olacaktır. 

Ankara - lstanbul telefon 
ücreti her 3 dakika için 
[115) kuruş olacak, telefon 
başına ç:ığırılanların haber
dar edilmesi için [15) kuruş 
ta ihbariye ücreti alınacaktır. 

DÜNYA HEMŞERİSİ 
Mr. G. W. Van Kirk 

Istanbulda .. 
Herkes sulhperver 

Fakat sulbperverliğl 
olarak itti-

olablllr. 
meslek 

haz eden in
sanlar pek 
azdır, Dun 

-
..... 

bu sulhper· ···-• verllğe hasrı ,._ ___ .. ::: .. ::... _ __. 
vücut etmiş ıı 

zevattan Mr. G. W. Van Klrk 
bizi z•yaret etti ve anlattı : 

Ben, dedi, Amerlkada 
doğdum fakat dünya hemşeh
risiyim ve sulh ve salAh ehllsa
llpçislyim. Bu uğurda bir Fort 
otomabill ile dünyayı iki defa 
devrettim. Bu üçüncü devrimdir 
BUtlln büyük ve tarihi şehirleri 
dolaşırım ve insanlara kardeş 
olduklarını anlatırım. Milletler 
blrleştlgi zaman dünya bir vatan 

olacak ve bu dllnya milletlerlnln 
bir bayrağı olacaktır. işte bay-
rak ta budur. 

M. Van Klrk, bunun üzerine 
yanında taşıdığı çantadan bir 

ipek bayrak 
çıkardı ve izah 
etti: 

- Bayrağın 

. zemini fezaya 
delAlet eden 
mavi renktir. 
Bu zemin üs
tünde dünya 

Mr. w. Van KirA· devletine lşti
rllk eden milletlerin adedi 
kadar yıldız vardır. 

Sonra yedi renk vardır: Kır
mızı, turuncu, sarı, yeşil, mal, 
lllcivert ve menekşe, Bunlar 
alaiml semanın renkleridir. Bir
leşince beyaz olur ki beyaz da 
sullı ve salAh rengidir. Beyaz 
renk dünyayı ihata eder. Bay
rağı Cemiyeti Akvam bayrağı 
olarak tertip etmiştim. Fakat 
Cemiyeti Akvam resmen bir 
bayrak kabul etmediğinden kal
mıştır. 

Mr. Kirk bugün Cenevreye 
~areket edecektir. 

Müşkülat 

Rusyaya ihracat. .. 

Tacir/erimiz gene 
müşkülata uğradıh
larından Anharaya 

heyet giJnderiyorl? ~ 
Rusyaya ihracat yapan ı~ 

clrler dUn ticaret müdirlyetine 
maracaat ederek, Odesaya gOn
derdlklerl mallan bazı mllfkü
IAt yüzUnden Rusyaya çıkara- ' 
madıklannı bildirmişlerdir. 

Ala.kadarlar, bu mesele ile 
hllkOmetln ehemmiyetli surette 
me,gul olduğunu nazan dikkate 
alarak iktisat VekAletl nezdin
de teşebbüsatta bulunmak llzre 
Ankaraya bugün bir hey'et 
göndermeğe karar vormişlerdlr • 

Tlı:aret odası idare hey'eti
nln dünkü lçtlmaıııda bu lhara
cat tacirleri tarafından vuku 
bulan •lkAyetler tetkik edilmiş 
ve kendileri davet edilerek 
Odesa ~ümrüklerlnde uzun mOd
det kalan efyalan ve bu vazi
yetin esbabı )ıakkında izahat 
alınması takarrür etmlttlr. 

Mükerrer sigorta 
iktisat vekAletl, mükerrer 

sigorta hakkındakJ talimatna
meyi hazırlamak üzre sigorta 
tarife komisyonu reisi Zühtü ve 
şirketler komiseri AllRlza Bey
leri dün telgrafla Ankaraya 
davet etmiştir. 

Z UhtU ve Ali Riza Beyler bu
gün Ankaraya gideceklerdir 

Türk müıahassıs istihdam 
etmlyen Sigorta şirketlerinin 
vaziyeti hakkıuda da Hkllletle 
temas edilerek !Azım gelen te
dablr ittihaz olunacaktır. 

Şehrimizde ecnebi şirketlerin 
vlzlyetlerl ve bilhassa Türk me
mur mes'eiesi ile meşgul olan 
Şirketler müdürü Hamit Bey 
Ankaraya gitmiştir. Hamit Be· 
yln bu husustaki rapuru vekll
letçe nazan itibara alınarak 
takibat icrasına tevessül olu
nacaktır. 

Yozgatın imarı 
Yozgat vlliiyetlmlzde u..ın

ran faaliyeti g0!1 ıreçtlkçe 

Ajan.•lar lıÔngresındeki Tllrk 111'1-

rahhııslarından Mahnıııt iT Te•f k 
Kamil Beyler içli modan çıkorlıır 1·cn· 

ljanslar ~on~rası 
Dün Tara~Ja~a iki 

i~fiıııa yapıl~ı 
Ajanslar kongrası dün sa

bah ve akşam akdettiği iki cel
sede nıutat mesaisine deı.ıın 
etmi~tir. 

Bugün mümessiller ~ercllne 
Tarabyada Matbuat cemiyeti 
tarafındkn bir öğle ziyafell , e
rilecek, akşam da lzmlr vepı:
runda bir balo tertip eaileccktlr. 

T. Kiımil Beyin nutku 
Anadolu Ajansı tarafmdmı 

evelki gece Y atklübte müttefil· 
Ajanslar murahhasları şerefinL 
verilen ziyafette Istanbul mcb 
usu Tevfik Kamil bey bir nutuk 
irat etmiştir. T. Kamil bey de 
miştir ki: 

«Dünkü ve bugünkü gezıntı
lerimiz, zengin ve feyizli bir t? 

biat sahnesini takdir ile teme--~ 
etmenize ve ırkrmızın dchas•n 
asırlar zarfında ibda ve ittihc 
etmiş olduğu abideleri, san'at c 
serlerini ziyaret eylemenize frr 
sat vermiştir. Fakat, aslolan ci 
het, bütün bir milletin terakkiy< 
doğru müttefikan tevcihi mes;ı: 
etmiş olduğunu gönnekliğiniz
dir. Milletimiz, bir çok mihnet
lerden, tecrübelerden ve felaket 
lerden sonra bu nihai hakikati 

artmaktadır • 
Bu hususta 
ldarel hususi
yede mesai 
sarfetmeltte -
dlr. 

lkı guıı 
evet Yozgat 
muhasebe! 
hususiye mil-

1 keşfetmiştir. O, şerefli mazi ini 
\hayret ve takdir ile temaşa etme 
nin nekadar muzır oldugunıı, v(' 

bu asırda artık modası geçmi~ 
olan ananelerden, adetlerden f.I

ynlmak ve muasırr olan saır n ı: 

bürü Saffet Saf;ct Bey 
dey de şehrimize gelmiştir. 

Saffat bey. burada Yozgat 
idare! hususlyeslne alt bazı 
işlerle meşgul olmaktadır. 

DördUncU haftanın en mUhim 
haberini bulup yazmakta bil'in
cillgl Galatasaray lisesinden 
lskender Nafiz, ikinciliği Darü
ş~efeka lisesinden I09 HOsame
ttln, ilçtlncUIUğü gene DarUşşe
feka llsesinden 41 Halli lbrahim 
Beyler kazanmış, dördUncülUğU 
kazanacak yazı çıkmamış, be
şinclllğl Feyzllltl lisesinden 92 
Ahmet bey almıştır. IO, 6, 2, ı 

lira klmetlndeki mükAfatlannı 

almalarını rica ederiz. 

fMTtiTYe~ketl] 
- Gazinin en büyük eseri 

nedir? Niçin ? 

Jetlerin seviyesine yüksclmc.k 
suretiyle aliyat ve tekniği ken
disine maledinmek lazım geld' 
ğini idrak etmiştir. Milletirr,i 
zin, kahrımanane mücadelelerin 
de göstermiş olduğu yenilmez 
kudreti ve istikbal hakkmdak 
iman ve itimadı, başlamış oldu 
ğu iki hüsnü neticeye vardıra· 
cağının zamanıdır. Bir çok :;ey
leri tahakkuk sahasına isal rt
mek'üzre olduğumuzu, bu yold • 
yürümekte bulunduğumuzu 
gördünüz. Ziyaretinizden hL• 
intibaı götüreceğinize Ye bunu 
neşir ve tamim edeceğinize k~ni 
im.» 

Beşinci hafta 
Beşinci haftanın yazılarına 

alt neticeyi ı haziranda blldl
receğlz. 

Altıncı hafta 
12 s ı mayıs cumartesi günündeıı 
ra:;-J mayıs cuma gllnUne ka· 
~dardır. 

Bu n1üddet zarfında 
gazetemizde çıkan en 
mühin1 haberi ~oo keli
n1eyi geçn1emek üzere 
yazıp müsabaka n1e
ınuruna gönderiniz! 

teınd t tdltecekıı r. 

Mllllyet namına Başmu

harrirlmlzln açtığı mUhlm 
anketin cevapları peyderpey 
gelmektıdlr. Kendilerine sual 
Irat edilen zevattan ancak 
birkaçının çevapları henüz 
matbaamıza gelmemiştir. Bir 
çok zevatın cevapları gelmiş 

ve tasnif edllmlstlr, Haziranın 
birinci günü ilk cevap neşre
dilecek ve ilk cevabın neş
rinden ıonra artık cevap 
kabul edilmiyecektır. 

Gazinin en büyük eseri 

dahisinin tarihi dolduran aa-
yısız büyük eserlerini muka
yeşe ile içlerinden en büyü
ğtlnü seçmek fikir ve tetebbu 
adamları için mühim bir zi
hin meşgalesf olduğu gibi, 
tarih için de bu cevaplar bu 
gtlnUn telakkilerini gösteren 
kımetli birer ve~ika olacaktır. 

Herkesin merakla 
muntazır olduğu ce
vapların birincisi 1 
Haziran 1929 t~rlhli nedir? sualinin ehemmiyetini 

1 tarife haccı yoktur. Türkiye nüshamızda 
tarihinin en mühim ve biricik caklır. 

·---·----_-_ ... _W$~.3-~-·-.ctı:W 

buluna-

••• nuouoaı 

BURASI HER YERDEN UCUZ 
Reuter Ajansı müdürü M. 

Clements, Tevfik Kamil beyın 
nutkuna cevap olarak mum<i
leyhe cemilekarane sözleri ııcleı• 
dolayı teşekkür etmiş ve miit
tefik Ajansların mühim bir u, 
vu olan ANADOLU AJANSI
NA karşı minnettarlığını hey~'l 
eylemiştir. Mumaileyh, Anacl'> 
lu Ajansının istihbaratının b"i 
tün cihanda neşir ve tamimirf' 
harikuliide bir surette himmEt 
etti<,ini ve müfit olduğunu eht<m 

'ı 'llabadi 2 inci sayfada l 



~ TEPEDELENU ~ 
~-A._L_i P_~ ... SA_v_t V_A_st_Ll_Kl_~ 
Şu mumları yak: Kimseye 
benim bura_da olduğumu 

haber verme! 
Git bana abdest suyu hazır et.. 

Ilık olsun! 
ınyelio !e!rikası : 17 AYHAAr 

Ali Paşa odasına çekildikten İnsan olup kendisini bilen na 
sonra orada kalmamıştı. Gizlice muslu bir adam için bu kadarı 
selamı.ık tarafına geçmişti. Bu yeter artar, çok bile gelirdi. 
sabah orada namaz kılmak isti- Taş oda yavaş yavaş ısınıyor-
yordu. du. Çok geçmeden iyice dmdı. 

Usulca selamlık odasına gir- Issı oldu. Selim, Paşa iı;_in leğen 
di. Bu oda iki senedenberi otu- ibrik hazırlıyordu. 
rup memleket işlerini idare etti- Tepedelenlinin aptes alınası 
tı yer idi. Ne kadar olsa gülle çok sürmemişti. Sonra kale için 
gelmesin gibilerden terkettiği deki mesçitte sabah ezaru oku 
büyük sarayındaki asıl kendi o- duğu işidildi. Ali Paşa dört ı -
dasına benzemiyordu. kat namaz kıldı. El kaldırıp dua 

Odada kimsecikler yoktu. Ta- etti. Bunca canlar yakıp evler 
vnndan sarkan avizelerdeki yıktığının günahmı düşünme-

1 

mı.ımlar yakılmamıştı. Yalruz den yine Allaha yalvarıyQrdu. 
ko enin birinde cami mumlarına Dünyadaki yırtıcı, şirret a
benziyen büyükçe çok kalın bir damlar hep böyle oluyorlardı. 
mum yanıyordu. Fitili kesilme- Selim Çami kap~ yanında diz 
diğinden ışığı fersiz , cansız tit çökmüş oturuyordu. Paşarım 
reşiyordu. namazı bitince ocakta bir kahve 

Tepedelenli penccıreden dışa- pişirdi. Tepedelenliye sundu. 
rıya ba'.mıak istiyordu. Böyle Duvardaki Çubukluktan Pa
izbe gibi yepılınış binanın pence Şaya mahsus uzun çubuğu aldı. 
resinden neresi görünecek? Efendisinin eline dayadı. Ali Pa 

Ya kapkara kale bedeniyle kü şarım sabaha karşı ziyareti Se
çtik meydan. Yahut yıldızsız 1irne bir tuhaf geliyordu. Yirmi 
simsiyah gök yüzü. sene oluyordu ki, Paşanın hiz-

Demek sabaha daha vakit var metinde bulunuyordu. Efendisi
dı. Alinin çok sevip hoşlandığı nin böyle sabah olmadan selam 
ıssız geceler artık onu sarınıyor lık tarafına damladığını görmüş 
du. Yanya muhasara edildi edi- değildi. 
leli giln aydmından hoşlanıyor- Ortalık ağarırken Y anya ki-
du. liselerinin çanları iyiden iyiye 

Efendim, tevekkeli •gecenin işidilmeğe başlaımşu. Tepede
haynndan gündüzün şerri yek- !enli artık gidiyordu. Belki de 
tlr.» dememişlerdi. İşte gözgö- hareme geçip yatmak istiyordu. 
re karşılanacak şer bile; karan- Kapıdan çıkuken Sellin Ça
lıkta gelecek az iyilikten hayırlı miye dönüp gülerekten dedi ki: 
tutuluyordu. - Bre Selim. Ben ölürsem ne 

Ali Paşa oda kapısı aralığın- yaparsın? 

dan seslendi: bitmedi 
- Bre Selim, bre Çami ! 
İhityar Tepedelenliye cevap 

veren yoktu. Az daha pekçe ses 
lenip tekrarladı. Derinden bir 

ljaoslar tou~rası 
cevap aldı. Sonra odaya al po- ( ı inci sayfadan mabad ) 
turlu iri bir silahşör girdi, hay- miyetle kaydetmiştir. Dünkü 
ret içinde: gezintiden bahseden M. Cle-

- Buyur! dedi. ments, bütün dünyayi gezmek 
- Şu mumlan yak. Kimseye fırsatım elde etmiş olduğunu, 

benim burada olduğumu haber fakat hiç bir zaman bu kadar 
verme! harikalantemaşa ve takdir etme 

- . . . . nin kendisine nasip olmamiş ol-
- Selim, sen bugün kaleyi duğunu beyan eylemiştir.M. Cie 

gezdin mi? ments, netice olarak vermiş ol-
Kırmızı poturlu Arnavut Ali duğu ziyafetten dolayı ANADO 

Paşaya ardını dönmüştü. Bir LU AJANSINA teşekkür etmiş 
i!:kemle üzerine binmişti. Yük- tir. 
sekte olduğu için t :işemediği ESKİ TÜRKİYE YOKTUR 
mumlan uyandırıyordu. lstefani Ajansı müdürü M. 

İşini bitirdikten sonra: Manlio Morgagni, kongra aza-
- Gittim Paşam, cevabını sma göstermiş olduğu hakika-

verdi. ten necibane ve dostane hüsnü 
- Ya, ne gördün hasta var kabulden dolayı Anadolu A-

mr? jansma, !stefani Ajansının se-
- Eh senin üzerine şifa afi- lam ve teşekkürlerini mübeyyin 

yet. Üçbeş Toska! bir nutuk irat etmiştir. 
- Git bana aptes suyu hazır Bugün şehirde yapılmış olan 

et. Ilık olsun. Şu ocağa odun gezintiden ve saraylarda, tarihi 
at. Hava sovuk. müzelerde görülmüş olan hari-

Ali Paşanın konuştuğu ada- kulade şeylerden bahseden ha
ma Selim Çami derlerdi. Bir de tip, artık fena bulmuş olan eski 
kardeşi vardı. Onun adı Fehim zaman Türkiyesi ile o kadar 
Çami idi. Bunları Tepedelenli mukdim ve çalışkan olan Türk 
büyütmüştü. Fehim Çfuniyi dış milletini cihan tarihinin intizar 
hizmette kullanıyordu. Selim etmekte olduğu en yüksek he
Çami Paşanın ayak işlerine ba- deflere doğru götürmekte bu
kıyordu. lunan dahi rehberin irşadiyle 

İki kardeş Tepedelenli sara- yükselmekte olan yeni Türkiye 
ymda en emniyet edilen kimse- arasında bir mukayese yapmış
lerdcndiler. tır. Mumaileyh nuktunu, "Ya-

Selim ocak kenarındaki odun- şasm Türkiye" sözlerile bitir
luktan çıra odunu alarak ocağı miştir. 
tutuşturdu. Buyük bir güğümü Sırb-i.-8t_a_n_d ... n ...... __ _ 
ocağa sürdil. Ali Paşaya aptes 
suvu ılındırac.aktı. Siyasi cinayet 

Tepe<lelenlı iri Amavudu kar Hırvat meb'uslarını VU• 
şı lan seyrediyordu. İşte bir ca-
hil babayiğit ki: Öl! dediği yer- ran adamın muhakemesi 
de ölür. Kal! dediği yere mıhla- Bertin, 26 (A.A) - Bel!(rat-
nıp perçinle ;rdi. tan bildiriliyor l 92R haziranında 
Şu kahpe dünyada herkes işte sabık l hrvat fırkası rci 1 Rmlltch 

böyle çıkmıyordu. Ali Paşa sek- ile iki 1 lırvat meb'usunu katlet
sen senelik yırtıcı ömrü içince mi~ olan s.:ıbık meb'uslardan Pa
ne sütsüz nankörler görmüştü! sitch i 36 ıvokat müdafaa ede-

Elleriyle terbiye edip yetiş-
. d' · s·ı h İl T k çektir. Mahkeme pazarte~l günil 

tır ıgı ı a tar yas o uze -
mek hakkı nedir bilmiyenlerden başlıyocak_n_r ___ _ 

biri değil miydi? Londra- Hindistan seferi 
Ah İlyas! Ali Paşa onu şöyle Londra, 26 (A.A) _ 30 bin 

bir eline geçirebilseydi. . Vai-
l h b. kt C mektup getiren Hindistan hava a ır şey yapmıyaca ı. anı-

na kıvacak degildi. Sade: Tu. • postası Groydon tayyare karar· 
Bre nankör! diye bir kerecik yü- j\'Shına yalnız 3 dakika teahhurla 
züne tükürmek istiyordu. vasıl olmuştur. 

...... ---·-
Tamirat işleri 
Almanyanın bekle
nen cevabı nihayet 

veriliyor 

Parls, 26 ( A.A. ) - Bn sa
bah bir içtima yapan mUtebas
aıslar, M. Scbacbt ıo M. Voung 
ve bazı murahhaslara vaki olan 
beyanatına ıttıla basıl etmiştir. 

M. Vounı müttefiklerin 21 Ma· 
yıa tarihli muhtırasına daha az 
menfi bir cevap vermesini temin 
için M. Scbacht ın nezdinde 
llğleden sonra son bir teşebbU
ıte bulunacaktır. M. Schacbt ıo 
cevabi muhtırasıoı alacaklı de
vlet murahhaslarına yarın tev
di edecetl, murahhaslann da 
vaziyetlerini o zaman-tespit ey• 
leyccegl Umlt olunuyor. 

lzaahat ı.~teniyor 
Parla, 26 (A.A.) - Tamirat 

ve borçlar meselesi hakkında 

hükQmctten izahat almak lstl
yen hariciye encümeni reisi 
"Paul Boncour,. a verdiği ce· 
vapta M.poincare Davca plll
nıodan memnun olan Fraosanın 
bir mütehassıslar konferansı 
toplanmata teşebbUı etmemiş 
olduğunu evelce encümende be
yan eyledlğlnl hatırlattıktan 

sonra demiştir ki: 
Fransa mütehassıslara müra

caat tefebbllsünU umumi ve 
kat't bir bal sureti bulmağa ma
tuf blmınctlerl neticesiz bırak· 

mamak maksadlyle ve ltlUl.fper· 
verllk flkrlle kabul etmiştir. 
MOtchassıslan11 tamamlyle müs
takil bulunmuı şartına da gene 
bu zlbnlyetle muvafakat eyle
mlftlr. M. Polncaro kendlsllc 
M. Brlandın borçlar meselesl 
hakkında lllzım gelen malQmatı 
vermlf olduklanoı dcrbatır ettir
dikten sonra encümene yeniden 
ızabat vermek kendisi içi.o mad· 
deten ve manca lmklnsız oldu
jtUllU a6ylemlştır •• 

HllkOmct mOtcbausıılana 

raporuna ıttıla hasıl etmlttlr. 
Komilnlstlerln yıl dlJnümil 

Parlı, 26 (A,A.) - l{omU
nl11tler 11171 tarihindeki komnn 
lhtlllll gtınlerlnln yıl dönOmOnü, 
bugün tes'it etmişlerdir. Pere
Lcchalııe mezarlıjtıoda toplanan 
alay dağıldıtı sırada bir iki 
arbede vuku bulmuştur. Bir 
Polis yaralanmıştır. On kişi 
tevkif cdllml,, sUkOn ve intizam 
çarçabuk iade olunmuştur. 

Fransa • Anıeriha itl/Afı 
Waschlngton , 27 ( A.A ) -

Havas Ajansına nazaran, Fransa 
sefiri Mcllon· Beranger ltillfı 
Fransız meb'usan meclisince bir 
Agustostan evel tasdik edUecek 
ol ursu stok tedlyatıoa alt vade
nin \920 Mayısıoa kadar tecili 
hakkında kongre telı:llf edilen 
karar suretini Amerika hUkO
mctlnln müdafaa edeceğine dair 
teminat almıştır. 

Aı..l.ma-yada 

Yarış kazası 
Otomobllcllerde mec

ruhlar, ölenler var 
Berlin, 26 (A.A) - Beynel

milel sahil yarışında l\lohala 
Morchesterin otomobili freni nıt· 
matlığından dolayı !iç ağaca 
çarpmış ve ahalinin içine gir
miştir. Şimdiye kadar 4 telef ve 
14 mecruh tadat edilmiştir. Mcc
ruhlardan altısının yara<;! ağırdır. 

JJ.feseleler lıaledilemedi 

Bcrlin, 26 (A.A) - M. Ste
p;ervalı, irat ettiği bir nutukta 
demiştir ki " Versayda derpiş 
edilen tahdidi teslih, tamirat 
meselelerile Avrupada ve bütün 
dünyada sulhun tckarruru husu
sunda kat'i bir sureti halden 
çok uzak bulunuyoruz. 

171 saat havada 
Fonhworth, 27 (A.A.) - Forth· 

worth tayyaresi 172 saat, 32 dakika 
ı sanlye .. çıuktan sonra karaya in
digl zaman yirmi bin klşiden mü· 
rellep bir halk kütesi polis kordo· 
nunu yararak tayyar~ meydanını fs· 
tlll etmlştlr, Ta yyareclitr, uskur ha
sarı uğramasaydı daha fazla mnddet 
havada kılacak idile demişlerdir. 

Deniz kazası 

Seattle, 27 (A.A.) - • Aleutlın. 
vapuru, KodlaJı: adası sahilinde Yualc 
körfezinde bir kayaya çarparak bat· 
mıttır. 201 kişiden ibaret olan ıııyfa 
ve yolcular başka bir gemi cardın· 
cim 

il erler-
Yunanlılarla ihtilaf neticeleniyor Ajanslar kon~rası 

Müzakerat kat'i safhasına girmiştir. İtilafın İsmet Pş.Hz.niJl 
ay başında imza edilmesi muhtemeldir cavabı 

Ankara , 27 (Mllllyet) - MObadele ko
misyonu bitaraf azalarıle hariciye veklll 
arasındaki müzakerata bugün de devam 
edilmiştir. Öğrendiğime göre iyi bir safha 
arzeden müzakere bu günlerde kat'i itilafa 
müncer olmak üzredir. 

itilaf, öbür gOne kadar parafe edildiği 
takdirde , ay daşında imza edilecektir. 
Haziranın ikinci ve ya üçüncü günü de 

*** 

komisyon azası avdet edeceklerdir. 

Komisyonun, ltllAfnamenln tatbikatı için 
on ay kadar daha kalması melhuzdur. 
Ancak takdiri kıymet komisyonları lagve
dllerek tasarrufa riayet olunacaktır. 

Komisyon mahaflllnden tereşşu , eden 
bir habere göre Yunanlılar kısa bir 
zamanda para vermeğl taahhüt et· 
mlşlerdlr. 

• * * 

Bu sene bereket • 
senesı 

Ankara 27 (A A) - Bar 
. . . . "'~ vekil Ismet Paşa Hazretlerı dt-

dilerine tazimat telgrafı go~3' 
ren müttefik Ajanslar ko0ı;eıı 
sına atideki telgrafla ınu!a 
buyurmuşlardır: 

Müttefik telgraf Ajanslart 
kongrnsı riysetine rodı 

Istanbulda kongra ha 1 filo 
toplanan müttefik Ajansl~r dıı1 
rahbaslarına teveccühlerı~~ 
dobyı teşekküratımm ve &e i~· 
lamnla birlikte kongra ı;ıe~ aft' 
nin mes'ut bir neticeye ıktJI' ilr 
hakkındaki temenniyatıIJlııı 

Darlık şöyle dursun ir çok vilayetlerde ıagını rica ede~:~ekil= ı.ıııe1 • 

bu··yu··k b k l * * * 1k·,·e1
' ere e Ver I st~hbaratın n1ü 1 ?J~t· 

----------- Istanbul: 27 (A.A) -- gill' 
Bu seneki mahsul geçen seneki ile nispet tefik Ajanslar kongra~~ ~ r.ır 

d d f l d Havas Ajansı mümessıli. : i~ır 
kabul etmeyecek erece e az a ır no nun riyaseti altında ıkl (JI' 

ki mahsul geçen seneki ile dursun biiyilk bereket ma akdetmiştir. Konfcra1:ti_0 ı( Ankara, 24 (Milliyet) -
Memleketin vaziyeti zırral

yesl hakkında ziraat işleri 
umumi müdür veklll şu ma
lQmatı vermiştir: 

"Her taraftan aldığı.mız 

telgraflar bize her yere nafi 
yagmurlar yagmakta olduğu
nu bildirmektedir. Vaziyeti 
umumlyesl itibarile bu sene· 

ili iktisat meclisi ı 
Ankara: 27 [Milliyet] - Ali ikti

sat meclisi Cumartesi günü toplana
caktır. Ruzname mevzuu olan tediye 
muvazeneıi hakkındaki rapor ihzar 

edilmiştir. 

Yükselt tedrisat umum 
miidilrü 

Ankara: 27 (Milliyet] - Maarif 
yüksek ·tedrisat umum müdürlüğü
ne Konya Maarif emini Abdül!Stif 
Nevzat Bey tayin edilmiştir. 

Demir yollar 
itila/nameleri 

Ankara: 27 (A.A) - Nafia 
vekaleti ile şark, İzmir ve kasa
ba temdidi demir yolan arasın
da yeniden yapılan ve Meclise 
sevkedilen itiiafnameler Nafia 
ve bütçe ve Maliye encümenle
rince kabul edilrk Meclis hey'e
tiumumiyesine sevkedilmiştir. 

Yeni Buğday mhsulü 
Ankara: 27 (A.A) - Yeni 

buğday mahsulü bu gün mera
simle borsaya getirilmiştir. 
Harita mektebi talebesi ve 

kıdemli yDzbaşılar 
Ankara: 27 (Milliyet - Harita 

mektebi talebesinin harbiye mektebi 

nispet kabul etmlyecek dere- vardır. namede münderiç ınes~~ıd}-el' 
cede fazladır. Memlekette Hülasa memleketin bu bilhassa is~~bartm ınil jsl,ııı 
feyzu bereket vardır. ki 1 • 1 ti k ve telefon munasebatı.ntll lııır1f, 

sene z rııı V az ye ço mes' elelerinin tetkikin baş 
f.'sllişelııre yaaan yag- iyidir. Bazı vilayetlerde hu· tır. -aıı~ 

murlar bu 11 ıntallayı ihya ı (AA) " il' bulıata ve meyve ağaçla.rına stanbul: 27 . -:. -ıı;tc 
etnıietlr. Cece11 sene kurak M tb t "d' · umurnısı ,...ı ~ arız olan haşarata karşı a ua mu ın fJllor 
giden Konya da mahsul çok ment Ekrem bey tara ,,ı ~ 
eyidir. 4.ksaray, lzmir ve muvaffaklyetle mücadele müttefik Ajanslar kon~so"' 
bütün yerlerde darlık ş-Oyle edilmektedir. zalan şerefine TarabY~ tı•1· 

* * * 
Meclis pazar günü tatil 

kararı verecektir 
Perşembe günü gümrük layıhasının 

müzakeresi muhtemeldir 
•••••••• 

Meclis reisi Salı günii lstanbula geliyor 
Ankara, 27 (Milliyet) - BU· 

yıık millet meclisi llnümilzdekl 
pazar gUnU tatil kararı verecek 
ve pazartesi gllnU meclis reisi 
ile altes! lstanbula hareket ede
cektir. Kazım paşa hz. isten· 
bulda Dolma bahçede bir müd
det kalacak, sonra tedavi için 
refikası ve kerlıneslle Vlyanaya 
gidecektir. 

Meclisin pertembe gllnkU 
celsesinde gümrük ıayıhasıoıo 

müzakere edilm.,,i muhtemeldir. 

* * 

Aynı ğUndc Mahmut Muhtar 
paşa hakkındaki mazbata mil· 
zakere edilecektir. 

BUtce encümeni kDçDk bir 
komisyon halinde toplanarak 
gUmrUk ıazıba ve tarifelerini 
tetkik etmektedir. Neticede gllm· 
rUk ıayıbaslle tarifeler üzerinde 
tali derecede kıymeti haiz bazı 
tadllllt yapılacaktır. EucUmen 
mesaisini çarşamba gflnü ikmal 
edeı:ek ve mazbata derhal bas· 
tırılacaktır. 

* 
Su şehrinde zelzele devam ediyor 

Ankara 27, (_\.A.) - Alınan malumata nazaran zelzele Suşehlr 

ve ha valisinde hafif surette w fasıla ile her gün devam etmehte
dir. Fc!ı\kctzcdelcrin iztıraplarını temin için hükiimetçe ve hlla.JI 
ahmerce yapılmakta olun yardım tedbirleri tevsi cdllmi~tir. 

* * * 
Adana- Istanbul treni yolda kaldı 

şilik bir ziyfet vennİŞ~ ~ıt 
buat erkam ziyafette 
lunrnuşlardır. 

• • • rııt• 
Meclis müzake urı 
Ankara: 27 (A.A) --:,_, ~ 

Millet Meclisi bu gün ııe~ ıt' 
dörtte reis vekili Refet ı;e'~ 
yasetinde toplanmış~· ll""r 
fain ve -karadeniz bog~eSİ~ııJI 
siye idarelerinin 1341 se. ~ r 
sabı kat'ileri hakkrnda~ııJ 
layıhalan müzakere ve .~ 
dilmiştir. (/lllY _ 

Meclis yann uat ~ 
toplanacaktır. ~ 

Edipler i~~~ ~ 
Perşembe giJnll

110
r 

gra topla!!!_ t 
Yeni teşkilB 
yapıltY~~ıt ~;. 

Güzel san'atıar b 110 ~ 
blyat şubesi perşe~r. l(O 141r· 
kongrasını aktedece~ııııt•~ıf' 
için hazırlıklar ya efs tl ır li 
Dun birlikte ikinci ~ıtde lı . .J 
Rahmi Beyin rtyase • 117.. 
tlma yapılmıştır. ya yaP~tfl,,. 

içtimada kongra ııiP-.,ı' 

talebesi gibi iaşe ve ilbasları, kıdem- Adana 27 l\lilliact - Şiddetli yağmurlar 
Yüzbaşılığm nisap üzerine hesap e- arasinda tahribat yaptığından lstanhul treni 
dilmesi hakkındaki layıhalar ruzna- treni de ya~mur!ar yLizündcn gelmemiştir. 

Pozanti ile Ereğli 

kalmıştır. lskcnderon 

teklifler gllrüşüım0]ı'1 .ııo ;'fr 
mede yapılacak ta tır• I<" .,~ 
lan kararl""tırıınııf b•1 .. -r .,. 111~ •I 
dan bilhassa yeıt ıııııır• f r 
tefklll karan aıın.:~ı• ~-~~ı~ 
ıar hamt beY ııor" -'''ı 
yat ve haricly• 1 ,ıııı:I ~'' 
Ham 1 bey' etin ~rf "' oı1 
esasen blrllğlD f~yıırd1ııf1J~ 
relallğlnl kabul bıertdi'• 0,~. 
Reisicumhur HZ. ıerlı '" " 1 
aza Batvekli tl~ııdlllb ,ıı4, 
Maarif Vekilidir. ı p11f ~ei 

meye alınmıştır. * * * 
Türkiye - Almanya Hariciye vekilini ınurıar rasııa ile devam etmek· 

muahedesi ziyaret tedir. evvdisi gece hafif bir 

A k M·ıı· ] T" k' zelzele hissedilmiştir. n ara: 27 [ 1 ıyet - ur ı- Ankara: 27 [Milliyet] - Fransız 
ye-Almanya uzlaşma muahedesinin ve İran ıefirleri hariciye vekilinizi- Adanada bir cinayet 
tasdiki hakkındaki !ayıba hariciye yaret etmişlerdir. Adana 27 ( Milliyet ) - Cel:ll 

Um · b ı d ·1m · ı · isminde bir genç sarho~luklı telgraf 
ene enıne ava e e 1 ış ır. Kayser/de memurlarından Seyfi efendiyi öldür- mit, Halit zıya, ~:°'ıı.•ııfll 1e4ll~ 

Sezal bey, Hü9eY 111 tııı•~ye ~~ 
ter de hami az• ıısrl •' r' 
ccktlr. Neşrıyat ;~ıs "e,e i~~ı 
rolarınıo birer ac•" ~if. 
umumllcrl buır:ııraıc!Y 1~ I~~' 
bey'etinlıı de • 11 nıııııt 1 ı 
bu hey'etle~n t dl"'oı~ 1'r 

Anharada oto'!'~bll ücreile~i Ka seri 26, (A.A.) _ Yag- milştilr. 
Ankara: 27 [Mıl!ıyet J - Beledı- iiiiiiii~Y._..,. .. ....ıiiiiiiiii-iiiiiiiiiiii~....;iiii-...;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ye meclisi Ankara otomobil ücretle- Ubeydulla Efendı" I 
rinin tenzili temennisinde bulun-

muştur. Üstada ameliyat 
Yabani agaçlar yapıldı 

Ankara: 27 [Milliyet) - Yabani UbeydOllah efendi bir müd
ağaçlarm aşılarunaaı hakkındaki ka- dettenbcrl muztarlp olduğu bir 
nun Dahiliye encümeninde kabul e- rahatsızlıktan tedavi için bu 
dilmiştir. kerre Sağlık yurdunda kendi

Adliye vekili 
Mahmut Esat Bey 

dün gitti 
Adliye vekili Mahmut Esat 

bey dün sabah Adliyeye gelmiş 
ve mahkemeler! teftlf eylemlf· 
tir, Evela Ceza mahkemelerini 
gezmlf bu meyanda ikinci ve 
llçtıncU ceza reltılerlle konut· 
muş, Birinci ceza relal mabke· 
mede olduğundan hndlslne 
kart bırakmı?tır. 
Hukuk ve Ticaret mahkeme

lerini de gezdikten sonra eRha
bı mesallbl kabul ederek şika
yetlerini dlnlemlf ve lazım ge
len emirleri vermlşlerdlr. Vekil 
bey dün aktamkl trenle ve re• 
takatinde mabkemel asliye reisi 
Feyd Daim b• olda,tu baldo 

sine bir ameliyat yaptırmıştır. 
Muvaffaklyetle neticelenen 

bu ameliyattan dolayı Ustat bir 
az daha. lstlrabatll muhtaçtır. 

Kendisini ziyaret edenler 
meyaoında yeğenleri Adliye Ve
klll Mahmut Esat Bey, AbdUl
hak Hamit Bey, Hilali ahmer 
reisi Ali Pafa,esbak lyan reisi 
Rllat Bey ve Hacı Adil Bey 
vardır. 

Yalnız, beşuf çcbreslnl mu
hafazıl eden, üstat vazifesi ba
fına geçmeye sabırsızlanmakta· 
dır. Arzusuna bir an evet nail 
olmasını arkadafımıza ııamlmf· 

yeti• temenni ederiz. 

Bir iflAs 
Slrk:eoldı Alcıaray hanında Kı

gecl zade Hayri kolleklcılf flrketi 

Gazi Hazretleri 
Mühim bir ltalyan 

gazetesinin mutalAası 
büyük edebıya ~· r" 

'.\"!. :\lu ·olinin idaresi altında edecektir. at df"8
1 ~- ,ı 

intişar etmekte olan Cerachia gaze- . Büyük edcbiYedeııli" .,ır ~: ... 
tesl memleketimiz hakkında mühim klyedekl bOtün ıacıı• o:, 
bir m.°k.ale ncşretmiı~r. Bu mekalenin ketlerile ıneşgıı•le~ıtl ll 8~11 jll~ 
en muhim aksamını ıktilıa• ediyoruz. akademi nıahlJ at .,ıır0 1 ı1' jl 

ltalyanın bu en mUhlm ı;azetesl nacaktır. Ncşrl{ı eıtelı .,ır1:~, 
Ga7.l 1 lazretlerlnden bahsederek leket dablllnde c•k• "'ıır· ,ı 
diyor ki; ile meşgul 018 ,ııecel< ııelılJ ,ı 

ıteşr e eıt' 
• 1919 ilkbıhanndan bugüne mecmuasını ı1ıı11Y• ı 1r 

kadar TUrklyenin mukadderatı fev· rlct büro ıse 11 ııııııer1°1+;ı0 1r 
kal~de t-lr azme malik olan bu adam lllemindokl t~~:1111ııt 11~ıır• ~; 
tarıı!·•<lan idare edili<or. Böyle bü- ve Türk edeb y r flsJIP,fl ıt' 

J diğ• ıııı• 
yük adamlar buhranlı zamanlarda bir nınmasına. 8sııt• 
mllleıin sellmetlnf tımin vazlle•lle cumeıer yapılftl i 
milkelleftirler VI öyle zamanlarda edecektir. • • • f 01 ,ı 

•ııtl' ıe 
meydana çıkarlar. ...ıı .. el sJIII fıı 1 Gu:\ Mu•tafa Kemal Hazretleri OOn •- ııesıod ~ı 
ifa ettiği bUyilk işler dolayıslle mem· Edebiyat şu ıı• ti 
lekednln budutlan haricinde de pelı: aldık: 18 perf'~ıııl1~ 
çok tanınmı,ur.. • 30 ııtaJ eti ııJll 8' 

ltalyan ııaııetetıl bundu sonra Gazi saııt 11 de h•Y ,8gııtıl ı 
Hazretlerlnln hürriyet ve vata ı uğ- maı akdoıuıı:,1 ıııJI • 
nında senelerden beri çalıştığını anla- yat fUbe-ı ~ 
tarak okuyuoularını mWılm malWııar rakalar181 
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'~MİLLİYET ,, İN SEHİRVE - , -
MEMLEKET HABERLERİ Ekononıi 

- Emanette Vilayette 

Kamyonlara taksi Yol parası 
.Polisi vuran Emanetin pek musip 
Cal.•aı Ligor haydu- bir tasavvuru 
du adliyeye ııerildi . -- . 

llapi~haneden çıktığı glln 
arhoş olarak o gece Galatada 

Polis Ahmet efendiyi tehlikeli 
ltııeue uç yerinden yaralıyan 
ç.kal Ligor müddei umumiliğe 
~tıiıınış beşinci mnstantlklikçe 1 lde~i alındıktan sonra tevkil 
td' 111nıiştir. Cerrahpaşa hasta-
~nesinde tahtı tedavide bulu
nan Ahmet efendi henüz lyileş
llıeıııiştlr. 

Baca tutuştu 
~anıı:aıtıda Salak sokağında 
~ Şafak apartımanının alt ka· 

1 Qda dün çamaşır yıkanmakta 
ten baca tutuşarak yangın 
11knıış ısede derhal itfaiye yeti· 
ltıo; şöndürmüştür. 
" Acemi hırsız 
S•~ıka1t Ihsan i>mindc bir şahıs dun 

1".nıinönunde \" usulyan hanında 
~in .\ncelo efendinin yaT.1hıne-
1Yıden bir palto ile bir ceket qırmı'
... lhıın çaldıAı eşva ile kaçarken 
h~•yı ele ·1ermi~tir. -

l<llsleah bir satıcı f ı.ıR\~o\ ismi~d~ hlr mu .. ~~·i _sıUCl 
ılı dun f:minonunde kcnd1'_'ftl yııl 
l!c n k•ldırmık i,rcven ıabııaı beledı
\t "'•tııurlmndan ~ehmct efendiye 
llrcı etıni< , c ımlisçe derd"t 

fıJı.ı. l 

lırtıu~tur, 

1 8ir kız daha çlğ11endi 
Şrıror 1\fehmcdin idarc,indeki oto 
tt llltıbll dun >•h•h (,'enherllıaıt&n 
l l"kcn çorap fohrikı<ı amele,ınden 
~~a . İ !-i mintlc hir l1za ça.rp~ı;t, 
ith rı~ıvct1i ~utt:tlc . tnerru111yetıne 
... thıvct vtrını .. tlr. ~ııfiır \_•akalın 
'il( • ' 

.tıt. 

,k11r11az bir dolandırıcı 
~•hıkalı '\ ıhrat dün liıhçe'upıda 
~ 111•ııifaturacı .\ ldım eı Hemzi efen
" n1ııı diikkAnııı• ~elerek I~ lirNnı 
lllı ~ < 

!\t.lırrnı~ttr. ---
r, Hudut lıaricine 
\/1 "1ıl)a lnkamıcı 'l'~r:ılııılu' R•rplı 
4n··' h.isnli ef. ile 7.C\t.:e~i Kittinanın 
lı 11

' •tlcri ıne·k~k ohlıt~lından hudut 
l'l~·ın ' k · · ~ ljıkarılnı:llan t:ı · ırrür etmı~tır. 

h ltallt•a11 hırsızı Beşir 
r • "'hıp Cİ\";lrı111..laki ahırlara 14"ırcrek 
t.ıı .3.ı·vaıı a . .;ıır:tn hıra He~fr niha\·et 

'Jt:ı • . . 
-ı . ea vakal·u 'tr&k ıJlı,l!ve Yenl-

'ır. · · 

Bir kıza taarruz 

~-~ıtaca Memduh, Ahmet ve 
lt~kı Sman isminde üç genç 
it. 1 ediJmiştlr. Bunlar Necmi-

ıs · 
lın llllnde bir genç kızı Osma· 
ı,,~ •vıne götürerek orada la· 
lGG,ı. etmekle maznundurlar. 
tı· h göre Necmi}-. Osmanın 

'ile 
Gi 11, tötür!lldükten sonra ken· 
~•tı Yalnız J'ı\emduh münase-
1tııı: bulunmuş, di~erleri ı,tırak 
l(·'."Işıerdir. 

~.;.11Nih Hiiseyi11 tutuldu 
!'l'~~Ur sabıkalılardan küçük 
'b,1 Useyın isminde biri dlln 

1 ~ 1. •ca Yakalanmıştır, Hüseyin 
ilk, ile maznundur. 

t> 'ip . qıı arı11111111da hır.~ız 
I· il 

0
tlunda Tarlabaşında bir 

'' ç Partıınana hırsız girerek 
~'ltı~.~ halt ve mücevher çal-

.....__...,...·~-~--

\! apurcular 
t\radaki rekabet 

!ttne artıyor 
s,, - 1 

ı~,,, ;rı~tf . 
• '''Pa ttın idaresile vapur 
ıit. dcv';•ları arasındaki reka
ıı 1'iıt 1 ııı tdlyor. Bu rekabetin 
a4~~ ııa z1ıııır hattında bir ton 

ltııu, 1~ Unu iki liraya kadar 
lı, r 

lft, lhuk. 
t ı"''~Iıtı 1 

• rekabetin hüküm 
' nakı; . •nop hattında ı ton 

\t ~lkllb l • ücreti 5 liradır. 
,:~ ~uııı eı lüzünden mutazarrır 
'ı,''ııı,,;anyaıar yeni bir tarife 

uıQde •Çin Ticaret odası 
<t~1 teşebbü atta bulun

! r. 
,.cqteı 

. 'ııcıllin °dusı kumpanynlaria 
1tva, lira ındn ltillf temini 

~ ııtıa bulunacaktır. 
'~;~, -----
;, , "1Yr11f iirretleri 

' " 

- -
J\arıwnn fiııtlcrindc pek <(Ok 

defo:ar kamY'ın ·ah pkrilc mit, 

teriler ıırasınJa ihtil.lf ~ıkmakta 

olduğundan kıımyon!ara da oto
mobillerde olduıtu v;ibi taksi 

konulma,;ı ta~aı nır edilmekte ve 

bu htı>U>ta tetkikat yapılmaktadır. 
Hunlara konacak taksiler ilk 

açılı~larında ı 00 kuru~ yazacak· 

!ardır. :\olamafi henlJz tamaınılc 

tc:<pit cdilmi~ bir iCY yoktur • 

Tetkikat nctkcsindc kat'i bir 

karar Yerileccktir. 

Kapıları kapalılnıada11 

tranıı•aglar kalkmıyacak 

Tramvaı tarın i>ta>yonlarda 

durmadın kapıların açılmama>ı 

hakkındakJ kararın ikm:ll edil

mekte olduı!;ıı l\Ürüldü~üııdcn 
buna son derece riayet olun, 

ması hususu ahlkl<larlarıı. teblil!; 

olunmu~tur. Zahıtai hckdiye mc· 

murları kapıları açık gönılen 

tramvay arabaları hakkında zabıt 

tutacaklardır. 

Kimsesiz t;ocuklar yurdu 
1\ vı~of \'& ınedrcse ... inde açılatak 

olan· kim~e~ir. çalışkın çocuklar \'Ur

dundaki hazırlıklar hitmiıtir. Dün 
l1:mınct mu&\·ini l lamir 'e sıhhiye 
müdUrü :\c~et ( )sn1an he\ 1er vurda 
giderek tetkik enni~lcrdir. Yurt hlr 

hç ı:üne kador açılacaktır. 

Be11lleri11 tamiri 
l\ir müddettenlıeri ı-:lmalı bent· 

!erinde yapılmakta olan tamirat bit
mi~. du\ arlar yllkseltilmi~ veni te-.isat 
vücuda getirilmiştir. llu suretle hu 
sene bu bentten su alıtn )'erler ınl'b 
zul >u afac•L ıe sıkın" çe~mhc
cektir. ln~aıtın kıhutü kat·i muırnc 
le;i bir kaç ı:iıne kıllar 'apılac>kllr 

Ada çamları hala ema11ele 
teslim edilmedi. 

.;\da çamlarının ~ehrcmanctinc 

dcıri ıçin t:manetle I•:, 'k:ıf ara<ııı<la 

iıilH ha<ıl olmuştu. ('aınların de\ rü· 

teslimi için t·:manetin ınüracaatına 

henüz 1':, kaf taral"ınJ.an hir cevap 
verilınedii("inden 1-:ma<let hal~ ~·anıl.1fı 

alaınamı~ttr. Bu muamclt:nin hir an 
t.vel ikmali Etnınct car:tfıntlan tekit 

olunrnu~tur. 

Enıa11ette Herenı ka11111111 
Harcın kanununun ~ehremancd 

memurlarını da tatbiki i<,:in Enuuıct\"C 

tetkikat yapılmaktadır. .\ lamaHh ka· 
nunun hu sene tarlıikinı: ihtimal ve· 
rilmemektedir. ---

,.dalar elektriği 
.4.<l:ıl:ır elektrik tl!:o;bau hu sene 

yapılınıvacakur. Yoılnız ;!t:lecck scnt! 
te~i .. :ıtın ıknıalini teıniıı t'.'tnıck ilzre 
şirket lıb'c "-enedatınıı hu :->t"nc tt:da 
vtilc ,·ıkıtrılarak ~t:rın~ıyı:nin coplanrna· 
sına k:ır·ır \·erilnıl~tir 

Rorrıa sefiri 
-~·,--

Suat Bey dün 
lstanbula g-eldi 

Roma sefirimiz Suat B. eve
lkl gün Romadan şehrimize 
gelmiştir. Suat Bey, dün Anka
raya gitmi~tir. Mumaileyhin 
Ankarada başlıyan Türk • ltal
yan ticaret ınuahede•i müzake
ratına da iştirak etmesi mııhlt· 
meldir. -· Tevziat 

ikinci listeye dahil olan· 
lara para veriliyor 
Emllk sahibi gayri mübadil 

lerden ikinci listeye dahli olan
lara tevziat yapılmaktadır. Şim
diye kadar tevzi edilen paranın 
miktarı (~) bin lira kadardır. 

Umum tetkikat bitmeden 
Umum tetkikat ikmal edil

meden ikinci taksit verilmiye
cektlr. 

Süheylil ha111111 hakkı11da 
1 hin yazd·~ııııı;r. 1't.:hile " kak 

ıırc,ı.ında zc, l'İ AdU beyi do~cn 
mektep mtı<l,re<i :-,, 'ıcy'~ 1' ın•'ll 
hak' ındıı maarifte yarıı~·ııı• 
t.ılıı, ;Kata gorc idare n1 il~ rı 

hı;kkındıı rnkihatta bulunııı,ıya 
ka•ur \ .rm•~tir ----Doğum 

Herkes yol ~arasını ı liırıundan sonra ... 
• Yır.o.:;I 40 la 45 arüsı •• Kadınlar çok 

vermektedır defa ~u yaşa kadar yaşamazlar 
Yol vergisi vermlyenierin 

yollarda çalışmak üne sevkle
rine devam olunuyor. Maman 
ekseriyet yol parasını vermek· 
todlr, vermiyenlerden yollarda 
çalışanlann mlktan 25 kişi ka
dardır. 

Vilayet medi.d 
Yeni yol kanunu mucibince 

Villyet hususi idare bütçesinin 
de yeniden yapılacagını yaz
mıştık. Villyet Meclisi yakında 
toplanacaktır. ----

Damat Ferit yalısı 

Balta limanında mahut da
mat Ferltten kalan yalıyı Da

rUJfünun istemiştir. Burayı enstitü 
yapacaktır.Defterdarlık vaziyeti 
tetkik ediyor. ----

Dairelerin kadroları 
DUn de yazdığımız gibi da· 

lrelerln yeni sene kadroları gel
mek üzredir. Villyetin Dahiliye 
kadrosunda bir degişiklik olma· 
dıgı da haber alınmıştır. 

Milteferrik H. 

Vakıa 50 yi 60 ı aşan kadın lıul~r

sunuz ama 50 sine hata 40 ına geldi· 
ğini itiraf edenini bulamazsınız. 

Neyse, orası hızc lazım değil. Yal 

nız şurasını bilin ki bu 45 lik kadın, 

19 ya~rndaki nik<ihlısından davacı-

dır. 

Mahkemede diyor ki. 
-İstemiyorum efendim, gayri bık 

mışım usanmışım. Bir seneden beri, 

nıahkemcnin emrile ayrı yaşıyorsak. 

lıiç bir faydası görülmedi. İki taraf 
ta birbirinden buz gib.i soğumu~sa 

artık buna çare vardır? 

- Demek ~imdi ayrılmak istiyor

sunuz? 
- Evet! 

- Peki ama bakalım 2cvciniz ne 

diyor? 
Zevci gclmemi~ti: Vekili vardı. 

«Nedersiniz? • diye sorulunca aya· 

ğa kalktı: 

- Madama bu noktada müvekki
lim namına hak veririm! 

Aralarında muaşeret imk3.nı kalma 

mıştır. 

Burada Madam hasım vekilinin 

sözünü kesti: 

--Yalnız. iş bu kadarla bitmiyor, 
efendim, benim 1000 lira dırahoma-

Haydarpaşa-Pe11dil! tarifesi mı, sonradan verdiğim 300 liramı, 

11 d l• .. 1 ı<lı·• ar••-ındaki <masarifi mahkeme ile maan bera-·~ arpa,:ı , ~ 

yüzJe -10 ıcıılil:\ılı ıaril'c ı hazir•n· her (!)• vermelidir ki hakças ayrı-
d:ın itiharen tttthik olunacaktır. Ialım. Yoksam davam davadır. 

Diiyıı1111 umıımiyede tasfiye 
)Jü~·unu uınurnıycnin ıa.sfi~e:;i 

(•ll)&ptı\..i ınuka,c1c mucibinct! Kelecel\ 
sene ma.\·ı,ının 15 ndt hitam bula ~ 

caktır. · 
lli..iyunu .ı mumiyc hina.;ın1n hü 

kumetçe hanı:.,ıoi d:ı.irc' c ,·crilcccti 
henüz n1ah\ın det!;il<lir 

Damga pulları 11a.wl 
iptal edilecek? 

Hazırlanan damga puiu tali
matnamesine göre Damga kanıt· 
nunda mevzu bahsedilen evrak 
ve senedattan da pul ilsakı su
retile damga resmi altınacaktır. 
Merkezı lstanbulda yahut mali
yece tayin edilen mahallerde 
bulunan umum sigorta şirketleri 
l'lnlarından ca-nga resml mak
buz itası suretile tahsil edile· 
cektlr. Matbu damga, lstanbııl
da damga matbaasında konu
lacaktır. 

Matbu damgaların 10, 20, 60 
paralıkları kırmızı, 2 kuruştan 
50 kuruş kadar olanları mavi, 
25 liraya kadar olanları mor 
olarak tespit edilmiştir. Matbu 
damga biri mecburi biri ihtiyari 
olmak üzre ikiye tefrik olun
mu,tur. Bu damga sinema ti
yatro ve sair yerlerin biletleri 
için mecburidir. Kanunun otuz 
yedinci maddesinde tadat olu-

nan llanata ya pul yapıştırılacak, 
yahut ihtiyari damga pulu ilsak 
edilecektir. 
Hzırlanan ikinci talimatname

de bundan şonra damga res-
minin kime ait oldugu,şirketlerin 
hisse senedı:tmdan damga res
mi ne suretle ibtal edilecegi 
zikrolunmaktadır. 

ı 'nfia mii.şiı'şarlığı 
:\Jf'a vc~.lleı ın J ... ıc .. ;ın lh.: -p .. . 

nclhli!ı 'c,.ı 'lh\ali ... ıt-h1Ye~inh:1 
Jol:t\ı ı rif:1 cdeL"c,;;.ı. \ ın' \:ı~ ,;:ı 

v:t.ı i \rf itin ta,in cli!cc·~ı 

soYlenı\nr. 

A tlellerl daı•et 
.\lı tak:ı ıık:izm 1 )c, cıirıden; 
\•lctızın \ı treniirü l ler ... \braham 

paıarrc..,j \ ı: per-;cmhe ~üıı c i 
saat on ulud:1n .. onr:t 'l"aJ.; .. ıın 
~tadvı ııntınd Atli!tlcri \'il!ı~nrın:ıkta 

oldu~uııc..13.n mtitrl'rik tul ... 'Jll'n .. · ınen
sup ;1L1etlcrin · uiUplcnnden alacakları 
ve .. ık;ılarıv't• nıl·zkti! ~unlcrde 'l'a.k!'ITD 
~tııd~ıınıunlia h:ı·ıır huluıınıı1lar tehliı.:: 

olunur 

Tiirkişepost 
)' ndivc k:ldar nk~anıl:ırı çıkan 

Almaı ,·a -Turki~ 'Jl'''t- rdikııı iz 

1 1 la.l.iraıı.\a,ı itib~r,'l >aha, lan 

rntı~oır l·d...-c~ktıı~. 
, ..... H .. ·- -4H .. _. ........................... _ ................... - ........ ; 

i ANK.\l~A PALAS 
! 1\K\lt\ 
* Bütı:n odalarda telefon, sıcak l 
! suyu, kalöriferi \'ardır. Hususi i 
İ banyolu aparımıınlar. i 
• • 

Zevç vekili. artık kısmıştı: 

- Müsadenizle Madam mugaJata 

yapıyor diyeceğim. Müekkilimle ev 
lcnmeleri şöyle olmu~ Madam ken

disini görüp beğenmiş ve 1000 lira 

dırahoma mukabihnde evlenmeğe 

razı etmiştir. Miivekkihm, fakir bir 

adamdır. Üsküdarda, küçiik bir dük
k3.nı vardır. Burada kunduracılık 

yapar. Evlendıkten sonra Madam: 

- İlle Bcyoğluna gidelim! diye 
tutturmuş. Müvekkilim razı olma

mış: borçları filan olduğunu iJeri 

sürmüş. Fakat Madam bu borçları 

300 lira vererek bir tahtada temizle
miş. Şimdi Madamın ,bu parayı mü
vekkilimden istemeğe ha~kı olurmu? 

Madam. işin böyle bir safhaya dö
külmesinden müteessir olmuştu. Sa

miin saflarına bakmam k ve kendi· 

ni onlara göstermemtk için ba~ını 

yere eğdi. Zaten mahkeme ba~ka bir 
güne kalmıştı. Madam her kesten 
evel. hatta mübaşirin uzattığı kiğı

da imza bile atmadan mahkeme sa

lonur.u terkctti. Samiin arasında bir 

kadın: 

- Oh. diye yürek sevindirdı. •O 
ından sonra 19 yaşında, cıvanı koy

nuna ahr da keyfed~rmisin? Sonu i~· 

te böyle olur! .............. --
Adliyede 

Yıldlz davası 

Maryo Sera davasına 
başlandı 

Maryoseranın Şehremaneti 

alryhine Vılt!ııın kaırnnması 

ke) fiyeti d•,la}tsilc ikame etti~i 
zarar ve 1iynn dnvasının tetki
kine blrir.ci Ticaret mahke'.ne
sinde devum edi'mi~tir. 

Dünkü cc!sedc hükOmetin 
baht ve tali ovunlurına müsade 
ediı:• etmeciiô_'-~ ci11eti me' zuu 
bahis ol:ı:u';' ve lııı keviiyctin 
tet:i.iki zımr.111da muhakeme ba
şka :ıir güne talik olıınmuşuır . --

llii!;le!ıcnı 11eşriyat 

DUn Üçüncü ceza mahkeme
sinde Vail Nurettin, Senih Mu
ammer beyler aleyhine iklme 
edllnıiş olan müstehcen neşri

yat davasının nakzen rüyetine 
devam edilmiştir. 

DünkU muhakemede Valıl 

Nurettin bey hakkındaki dava
nın reddine ve mlldtlrü mes'ul 
Senih Muammer beyin de bera-

etine karar verilmiştlr. 

liadrl11e fi. ml'selesi 
Kadri}e Hanını evrakının 

ıetkiklle meşgul olan müddei 
umumi muavinleri~den Cemil 
bey diln de bu işle uğraşmı~tır. 
Tetkikatın nihayet on güne kıt· 
dar hitama ereceği ümit edil· 
mektedir. 

Aıı1111d11k zadeleri11 l'HZİ!leli 
Avunduk zadelerle alacaklı· 

ıarı arasında devam eden mü-

Meınlekette 

Yeni abide 
Eski kale üzerinde 
nıuazzanı bir abide 

rekzedilecek .. 

Ankaranın imarı için yaptırı
lan üç plandan, Alman mütahas 
sısı Yansenin hazırladığı proje, 
jüri heyeti tarafından kabul edil 
miştir. Bu planda, Ankara kale
sine büvük bir ehemmiyet verili
yor. K~lenin etrafındaki eski, 
viran mahaller yıkılacak, ve ka
lenin üzerine, çok uzaklardan gö 
rülecek tarzda, gayet muazzam 
bir abide konacaktır. 

Alman mimarın "En mukad
des abide" namını verdiği bu he
ykelin neyi temsil'edeceği henüz 
belli değildir. Bazı mahafilde 
mevcut olan tasavvura göre bu 
abide, Türkiyeyi temsil eden bir 
heykel olacak, ve bunun inşa ma 
srafına bütün vilayetlerimiz iş
tirak edeceklerdir. 

Dünyanın en meşhur sanat
karlarından birine yaptırılacak 
olan bu abidenin alt tarafı, ihti
mal ki, büyük insanların, Türk 
meşahirinin Panteon tarzında 
mezarı olacaktır. Buraya, büyük 
ölüler, Millet meclisinin karari
le gömülecektir. 

Fakat bunlar, bazı zevatın 
şahsi tasavvurlarından ibaret
tir. Bunlara ancak planın tatbi
kine başlandıktan sonra karar 
verilecektir. 

SUŞEHRİ FELAKETZ~DE-
LERİNE MU AV ENET 
Suşehri ve civarı zelzelesi fe

laketzedelerine yardım olmak 
üzere Hilaliahmer merkezi umu 
misi tarafından telgraf havalesi 
ile iki bin lira gönderilmiş ve 
icap eden yerlerde kullanılmak 
üzere 100 adet mahruti çadır 
sevkedilmiştir. ----
İZMİR İMARI İÇİN 2 MİL-

YON LİRALIK İSTİKRAZ 
İzmir belediyesinin İş banka

sından istikraz edeceği iki mil
yon lira ile ı;ehrin mühim ihti
yaçları temin edilecektir. 

Belediye bu para ile şehrin 1 
mühim yerlerinde vasi istimlakj 
muameleleri yapacaktır. 

Hal, Mezarhkbaşında olacak
tır. Han sahiplerine ve sebze 
dükkanlarına mühim miktarda 
kira veren sebzeciler hal de u
cuz sebze satma'' imkanını el
de edeceklerdir. Kasaplar da 
halde satacakları eti, daha ucuz 
mal eJecekleri için şimdikinden 
ucuza satacaklardır. Asri fırın 
yapılrnca İzmirin bir günlük ek
mek ihtiyacını temin edecek de
re::ede ekmek çıkarmak kabil 
olacaktır. 

Ekmek imJ.l isi (Asri Fırın) 
da makinelere gördürülecek ol-

Amerikanın yeni g··mrük 
tarifeler~ yüksel{ h"mayeli 

Türk tüccarının vaziyeti 
ne olacak? 

Amerikanın yeni gümrük lıl.yıhası parlamentoya verilmiştir. Bu 
llyihaya göre Amerika sana} i ve ziraatı }üksck tariielerle mü
dafaa olunuyor. Geçen 1922 senesinde ıanılm edilen himayelf 
gümrükler yeni Ilylha ile bir kat artmıştır. Oyleki, bu gün 
Amerika gümrüklerine Çin duvarları denebilir. 

Amerikanın yeni ticaret politikası, Avrupada iki sene evel 
başlayan gUmrliklerin lagvı cereyanıle i~ti~za ediyor. Hatırlarda 
dır, iki sene evel bizim de iştirak elllgımız beynelmilel Cene..-re 
kongrasında gümrük aleyhine uzun müzakereler oldu. Nihayet 
bir protokol hazırlandı, bu protokola Türk murahhası iştirak 
etmedi. Amerikanın aldığı son vaziyet. bu cere\'ana şiddetle 
muarız oldugunu gösteriyor. Sebebide şöyle izah edilebilirkl, 
Avrupadan Amerika}·& gerek ham ve ğerek nim ve tam mamul 
maddeler seneden seneye fazla ldhal ediliyordu. işte, tarife ka
lemlerinden bilhaşsa yllzde yirmisinin artırılması bu Avrupadan 
idhaliltı durdurnıak içindir. 

Biz Türkler, yeni vaziyeti şu Uç sebepten şiddetli alAka ile 
takip etmeliyiz: • 

ı Amerikaya 4,5 milyon liralık incir ihraç ediyoruz, 3 milyon 
liralık yapağı, 600 bin lirallk fındık, 11 milyon liralık tütün ihra
catımız var. Yapağının gümrügu librede 31 centten .ı~ cente çık· 
mıştır ( 10",) ,lındıjt:ın gümrüğü IO ce.nt artmrştır ,50·• . } • dlterle
rinin ne kadar arttığı kaliyetle bellı deglldlr. Herhalde, ı:ork 
tOccarllrı Amerika parlamentosunun önümüzdeki haftalar muza· 
keratını ciddiyetle takibe mecburdurlar. • 

2 Amerika tarifelerinin yükselmesi, A vrupada fiyaskoya 
gtden gümrükleri llğv etmek propaıı;andasını durdurmak şllyle 

dursun; bilakis Avrupa Amerika)! misal tutarak gümrüklerini bir 
kat daha artıracaktır. , • 

3 Türkiye yeni tarifesinde yüzde yirmi dört derece hlmayıı 
kabul etmekle cihanın iktisat politikasına uygun yol tutmu~tur. 

Dr. Nfz~meitttı • 
• • • 

GÜi\ÜN iKTİSAUl llABERLEH[ 
._ Yeril malları btaı;hul 

Sına, i hirli~i mıtl2n İ\·in a.çacıı?."ı 
serl{t. içirı f 'l.ı1h etine <le\ .ım eunek • 
tedir. 

Sıarl!,"inin mükı:mn1cl ııhn:t .. ını te· 
nlin iı;in tetkikat y:tpıln11ktadır. 

l'"llnhul ';ına. \ t rnüt\•tti~ll·rindl'n 
l>anı.s he) :oı:rKi l..ombcrli~inc tJ.~·in 
edilecektir. l\uııun için lklisıt \ ck:\
tctindcn 1 )ani~ hc~·e mezunh·ct İ'[t:n· 
mi~ 'c bu talep Fırka mi.ıfetti~li~i 
tarafından n1crkezi tınlun1iyc ihla~ 
e<liln1iştir . 

._ Sanayi hey'eti gitti \ c-
lilcLlcr Ol"t.diııJc: hJ.Zt ll"lllCOllİ\aUı 
bulunı.t.ı.·ak olan -.anırl hirliğiniiı 10 
ki,idt'n ınürckkcp olan hı:~ ·eti dlln~ü 
erenle . \nkara\ ;t Kitmi:~derdir. 

._ ı,800 tonluk vapur - Tır

,.t._.;rcdc Sc\ ri .;cf .-tin hc:v \.·tı ta.rıfırı<l11n 
nıua\ ene edilen '.!.!«~} ) tonluk ltal 
y.ın , ı1.puru hakkındaki rapor lıuJP;tin 
:-C\Tİ.~L·f ıin id:trc hı:) ·ctiru.:ı: tt:'tkik c· 
dilcccktir. 

* * * 

._ lngiliz gene ) ükseldl 
1 hin Kor:->ad.ı lıı!tiliz lira .. ! ltkJI ı 
kuru• .ın ı>.r•darı açılmıj. l!MH l.u 
ru~ 2o p<1rll.y.1 ~ıkmı~ -ıc 100.J turu' 
.~o r~ırada kap:ııım1şrır 

l\ı•r~a rn..-ınurlannın tahL.ıl:ıtını 
güre.. hu Ccmt'\ ,-u~·lcrdr: -'Pckiıfa.,;)'n
nun amil nhlLı~ı.: henüz rc._.:;n1en 
ll":->pıt c<lilmı~ <lt<ıtil<lir 1 •,Jn ltors1ılt 
L':nil\·e kupon."" olır,ık ı 1 <ı~.~O den 
istikrazı dahili q t 1 :.! dt"n. alrun ~hh.5 
tl"n mu:ımc:lr ı.:orınü~tur. ( ·nifyc rı.:· 
poru b. ı,ıikrazı d•hilr 1.5 Hıımdi 
şimendrıfcrleri llh\'ilitı reporu .ı lı 

radır. llu~ürı lıkid.hron \apılaC'.ıktU'. 
1f. Ticaret odasında l<tın· 

hul ·ricaret tu.la .. ı idare hev'eti dün 
hazı mahkl·mt.·ll'r tarafından :torulan 
t?)'a Hatlar hokkındı l~zımr:dcn 
Cı:~111Ltrı tt::0pit l'tmi~ 4 t:a::irin ~ınıl

l~nrıı tt.·nzil \ l.' t•czılıtrını arfı ljrilI 
vermi.~tir. 
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duğıınclım imaliye ücretlerinden ıı==== 
dolayi ekme- fiatları hiç olmaz· İttihadı Milli 
sa 1-2 kuruş tenezzül edecektir., 

İstimlakatin en mühimi Bas
rnah~ncrlc:ı ileriye doğru olan 
cadrle•ıin acı'ması i1:in yapıla-] 
caktır. 

Kem~r çı.vına yarılacai< olan 
yeni köprü ele bu para ile vücu
d;ı P-etirill'cektir. 

Ke•T er ; st2r.vonu,-ıa ine•.elt e-
1,.ktirikli tr?mvavlar ıcin umu
mi yol açılac~ l,:tır. 

~, ...... ~ ..... ...- ........ ___ ., __ _ 
imza keyflv<:ti bir hnfta sonraya 
tehir edilmiştir, 

• 
Ar11m•11t Jlalill kartı 

Bt'\ n~lıınt.tl ınuhtclıf :ıp·trıırnJnl:ırı 

sn,._lı kClll sonra v.1kıılanırak \ı!ır 

ceza ınahkenı~·~; ııc te,·dı ~·dri'rı \ 1"n.:ı 
, ıt \ lalik k ıçttjtınd· ~ 'ıakkınd• ·ıh

zü~irir· nılızi.'kkercji ı dır t·lunmu;tur 

20,000 liralık bir daııa 

Tahli,ıı c '"'"IUrt) eti tara im· 

dan tl,;nıanlı lıank:hı aleyhin.: 

21 ı hin li rıı k lıir da ı:ı ikame 

ı:ılilıni:tir. F:ıl.ar ılal'a nıahke 

meye il'til..ıl etmeden eve! hal

ledikcckt r. 

Temyiz 111ahkemt•si11lıı 
A11karaya ııallli 

Fskişehı·d bulunan Tcınnz m•h
kcnıe-iniıı ,\nkJr31 :ı nakli için adliye 
·nahafilindt:. '">ir ta,}3\ \ r mevcutt:ır 
bu husu,}t.:ı 10apıl -; muh ·'1arc netıct 

<inde nıah~em in nakli ıçın <lok m 

Türk sigorta şirketi 
arik Ye hayat üzerine sigorta ınuaınelesiH 
icra e\'lerfz. Sigortaları halk ıçın n1üsait 

· şeraiti havidir 2 1 
.\lerkczi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 

• ~·urP'-r 11l·111uııtn)aıı ~t>lıiı-lertlt• n .. ·t·uı .. nı·nnıııaf-.ta,ılı:· 

;;~~-,.. aalillı>- 'l\·IPl(ııı 1 iı•\'Oi!lıı - 2U'J3 ~ Ci 

Jstanbul limanı sahili sıhhıye 
merkezi sertebabetinden: 

l,c,nlır tlar i ~h.ıı::ı ıçin :n.ın:ıka-~: .ık'ltn ık nı .iıa)tl:l>t t.ıkı' 
rıır eden 2!HI 'l'ıın çamlı nıııde•ı k.ııııı,-"[ıı• ··ı yeYnıi nıtt'l:ıka'J'ı (, 

1 lızirnn <1211 tarilı!~e ııııisadif pcr~enılıe olar.ık tc'pit edı'ıııiş ııl lu 

~li"'d~, t.ılıplcrı:ı -art'la•ncsiııi ır·ırım·k t.Lefe her ~un l.alatııda "ır ı 
nıthtafnpa-.ı 'ıık:.f';ınd:ı k:\ı~ nıerkezinıit l.crnzıııı ~ube ınc ve mu 

nak;a\'a iıtir"k dnıck uzcrc ycvını mezkı\rılıı s:ı.ıt 1-1 te ıııerkL•ı. 

nıezk~rd:ı nıııtc~ckkıl nı:ı>rai koıııi,vonunıı ın' r:ıı:aatfarı ilı\n olunur 

• 
ITOKS 

( ' 

Genç ve degerli karikatür· 
cuıerimizden Ratıp Tahir beyin 
bir erkek çocuğu dllnyaya gel
mişı•r. Arkadaşımızı tebrik 
c er, nevznda uzun ve me~ut 

i Odaların flatı: 6 • 8 • IO ve 12 l 
• j 
l liradır. Amerikan barı orkestra,, 
• t 
l erkek ve kadınlara mah. ns ' • ı 
1 peruklr salonu, çamaşırhane, • 

zakerat lıltame ermiş ve dün ta· 
rafeyn vekillerinin huzurile kon
kord alonun imzalanması karar
ıaşt•rıhnıştı. Fakat bazı mu'I· 
melelerin lknıali geciktiğinden 

1 ı lal lıı · ına}..iı ıiıtl\ 

Urler temenni ederiz. 

İ grıraj, tenis, kütüphane, yataklı 1 
/ ! ... ~'!~"J!~Ş.!?.!!~~~':!!ta~ığ·. ! 

a 

l ı ·r Hl 

P•na \ ık ıı ada t rı:ıın 

mJ.hk. , ..: "''"' ,J L '.1. •r 
edıl.ııce 



BlGP KC llı\ Y ı\ 
l>ıı ı e · ~o~ hararet '0 en .z 18 

._ ece ;di. [iugun mutedil po\ raz 
esecektir. Havı eksem ede kapalı 

, en açık olacak,ır. 

Mösyö Pötib :.ır jon 

SAL! ı!8 '!.\ YIS 

kl nserleri Vt'T !~ınıvet.:ı:k•iı RinH 
enalerh bilet i<tlra <tmiş olan 
Ze\ atın \ıil<tltri inde ve bedelini 

-JJlak.~ ı•e Afeks Fi şer- i'• rdat etmek ıiut 
Madam Pötiburjon, tutaca-ımalumat almak için konuşur, , Melek sinemasını 

ğı hizmetçinin hüsnühal varaka- vakıt geçiririm...» tc;rifler; nca olunur. 
!arım okudu, sonra sordu: Fakat bu gibi ahlak mesailin- m••mİ••••••--llli 

- Peki ama son oturduğun de, kocası möşyö Pötiburjon hiç Istanbul lkinci Ticaret mah-FELE K kapıdan, matmazel Valmondi- şakası yoktu. Filvaki bir kızın, j kemesinden: Çanakkalade Mağruk 
-- • nin yanından neye çıktın? bir alüfte yanında çalıştığını ko- eefaini ihraç ile ves<>ir teşebbüsatı 

MESAFE! -Neye mi çıktım? casından saklayabilirdi. Bunu bahriye ile müştagil iken 5/51929 

Bir garip halimiz var: T ram- - Evet, neye çıktın? da vicdanına yediremedi kendi- tarihinde iflasına hükmolunmuş olan 
ayda bir kedi sığ&cak kad .. r Hizmetçi kıpkırmızı elJeriyle, sine ömründe ihanet etmemiş Fratelli Sera şirketinin hususatı if-

YE• olaa hemen: çantasından mendilini aldı, bur- olan, namuslu bir erkeğe böyle lasiyesinin rüyet ve tesviyesi zım-
- İçerisi bo,, müsaade edin nunu sildi ve anlattı: bir şey yapmak nankörlüktü. nmda Avukat İiımail İsa ve Sıddık 

de girelim! diye ite k&ka gireriz - İş. . . işime gelmedi. Hem bu kızın, münasabetsiz Sami ve Hilmi Riza beyler eealeten 
vr girdikten sonra da: - Neydi bu işine gelmeyen halleri olabilirdi. Bu yaştan son- sendik tayin kılınmış olduklarıdan 

- insaf yok ki! Şu halimize iş?... ra kocasının yüzünü gözünü mü müflis merkum zimmetinde alacak-
bakın! tramvay değil sal&mura! -Şey efendim.... matma- açacaktı? !arı olanların kanunnamei Ticaretin 
diye şikayet ederiz. Geçenlerde zelin ~eyi vardı. . . şeyleri. . . Kızı savmak kastiyle: 199 ve 200 üncü maddeleri mucibin-
gazetelerde «mezar nızamna- Nasıl anlatayım? ... O zamana - İyi ama dedi, sen bir efen- ce tahkiki duyun için tarihi ilandan 
mcıi»diye tatsız bir şey gördüm.1 kadar hep aileler yanında çaliş- diye hizmete alışmışsın, halbuki itibaren yirmi gün zarfında stneda
Emanet her ölünün bir binn_ı mıştım. . . . Halbuki matmazel hurda efendi ikidir: Biri ben, tını mahkeme katibine teslim ey le-
den en aşağı yanın metre uzak- aile kadını değildi. . . . digeri kocam. meleri ve müddeti mezküre hitamın 
lıkta gömülmesini münasip gö- - Anladım, demek aşıkları Kız güldü: dan sonra üç günde yani 18 19120 

ruyor, biz tramvaylarda beş san vardı? - Bunun ehmiyeti yok, dedi. Haziran 929 tarihlerine müsadif Sa-
t im aralığa l'll2ıyız. Yoksa öl- -Evet efendim. Matmazel Valmondt de yalnız Jı, Çarşamba. Perşembe &iinlerinde 
m den geni§lik nasip değil mi? Madam Pötiburjon :«Pötibur- sayılmazdı, Mösyö Pötiburjon ·saat 14 te İl:inci. ~fahkemei Ticare-

DARÜLBEDA Yİ t ı jon ve sürekasr» ticaret hanesi- her gün evdeydi! 1 tin iflas muamelatına mahsus odası· 
Gazetelerclen birinde şu ser- nin sahibi Pötiburjonun karısı Madam sarardı: j na gelerek sendik efendiler müvace-

levhayı okudum: pek gene; bir kadın değildi.Yaşı- -Pötiburjon da kim? ıtsioıde alacaklarını iocat ve kaydu 
(Darülbedayi' dönüyor] ve nı başını almı~tr. 45 senedenberi - Matm~zelin aşıkı... ı tasdik ettirmc.~eri ve m?ddeti mez· 

kendi kendime sordum: namusiyle vaşamaştı. İlk hatı- Madam bıraz daha sarardı: kiırde isp•tı vt<cut edemıyen alacak-
- Neye dönüyor?! rına gelen ;ey şu oldu: «Bu kız; - Neci olduğunu biliyor mu- lılar hakkında ~anunu mezkürun 

1929 

1 
Sehrtmanı:undt:n : L"'sküdarda 

Selmsnaga m•hallı •ıml• 19-81 11<\<•P;~ 

hında Sarı l.ııclu mahalbindc meş 
nıı'yct cedde<indc 191·18\J ) "'"l'i• 
::;ahin mahallesınde diıkmccilcıde 1 
numar:ılı dükl..;ln?ar1a '-'t.:hzadehaş1nda 
dırüllıadis fla. ına~ı medrese•! 
içinde .~ numualı odı pazarlıkla 
kirayı \erilec<ktir. Taliplerin 3 hı
ziren 929 pazartesi günü >aat 1 ~ c 
kadar levazım müdürlül':üne ~clmdcri 

• • • 
Adalar Dairesinden: 
ttüvükadade kumsal mC\kii 

iskele civarincla llele-
diye gazino'u ittisalinde 

Büvükadada Yürük ali me\ kıi 
Heybeli adada abha<paşı i'kelesi 

mü:ıteha•ında 
llurga?.da Rtledi\e m•\kil cirnnn

d•ki kum<al 
l\ınnlı adada >ahi! cadd.,inıleki 

luın,al 

' uk:ırıc.lı nıc\ kileri ~ü_.;terilcn deniz 
hnn~ o ınahı!lcri hir .:cıu.:dcn üç ~ene 
\t: kad:ır t·ıpran \c \':t a,n a\n icara 
raptı alcnt ~1.ırl'tte m{;)!:ı~ edeve knnu 1 

mıı~ l<e de talip çıkm'!h~ınden pazar
lık rariidle" it-.;ılt:'i ccknrrıır t:Lnli~tir. 

Talip cılnnların .l haziran <J·lij pazar 
rt·"'ı ıriinii "~at on }\e .. te daire enc.·il· 
mtn!ne mürat';ı.aıları il;\n olunur 

j. * * 
~c:h:t ır.ar.t tindt n: l ·nhapanı ,·c 

Emlnönii eh :ırında icra edilmekte MAHÇUP BEŞERİYET! ?hlaksız birkadına hizmet et.-, sun? 210 uncu maddesıne tevfikan muame 
Geçen gün vapurda bir arka- miş .. : Onunla, aradasırada, hiç 1 

- Tabii bilirim Matmazelin le olunacağı ilan olunur. olan knnahza>\on •mı-livatı dola.i· 
da,ın kar9ısında oturuyordum. bilmedi!tim bu hayat hakkında elbiselikleri hep mösyonun ma- -ılc Azaplu >oka~ı ile sılama taıı 
Birdenbire kulağıma eğildi ve: ğzasından gelirdi Pötiburjon ve LOKA . .: 'TA KÜŞADI caddt>ı ara>ındaki l nkapanı caddc>i 

- Pantalonun o"nu ba•tan ba- tesadüf olunamayan bır zafer ve in- şürekası L.. kt5mının 'e keza Eminönü ' · v o h k 2 Haziran Pazer ~ününden 
§l'l açık! dedi. Ben itibari ayıpla- kitap demektır. e • nun> a kında Nakleden itibaren tİ\arımla Fındık >oka~ı ile <;i~ek 

MİLLİYETİN 

' 
I 
~--+--+--

i 

Bu gllnkü yeni bllmecemlz 
Soldan sağa: 

1 Yakında mom•tik olacakmış(7) 
2 (;i;z rengi (.l) istifham (2) 
J c:clir ,7) 
4 \lcıdanda (4) 
5- l\urander \ 7) 
b Arkada kalan eser (2) Za

man (2) 
" Rabit edatı (2. Sıfat edatı (2) 
8- 'l'ım Ytrine rnruş r6) 
9- l'cuzun aksi (6 ) 

Yukardan aşnğı : 

\luhahbet, hilmii nazar (8) 
2- ( ;;;z ren!(i (3) 
4 Cemi ed•tı (.l, Binmek (fi) 

EGLENCELERİ 

Dllnkü bllmccemizin 
halledllmiş şekli 

4- Pc\ gaınlıerlmkn biri (.J) 
5 Ciiııüllü ~o) :\idn (2) 
b l\unı soğuk (4) ile ı'.!) 
i ~af;ılta attıran r,ı) ,.'\_za:ınız· 

dan hiri (2 

8 Sayı :~) 
11 1 lanendeııin ı·nltlı~ı (;J) llir· 

denhire (~) 

Tashih 
OlinkU hilıncct"de vuk.ardan r.t;ıı!I 

sekizinci <ütıınıın ilk kelimesi "par> 
olaca.leken c:eh' en ";!ıİ ·rcnııek ~ va7'

1 

mı~ 't: c;oldAn a~a~a H~inci ı-ücLintır 
ı:on kelimesi "'göz rcnıti_ olacııtı v:ı· 

:'ılms~ı unudulmu~tur 

Emlak ve Eytarn banka-
sı ~stanbu!şu besinder1 

Pazarlı kla kiralık emlak 
t:~aııı numarac;ı 

Ilı 

9 

24 

147 
Bal:lda 'azılı 

müracaatlari· 

\levkii 
Si>lidc Büı iikdcre caddesinde Garaj 
( :aıatada kirc~l.apıda Erzurum hanı 
ınfı;tcmil:ltından dükkAn 
;:;i;lide izzet paşa rifilit! orazisl 
W.hılindc ıu~la [urunu 

::ıcnevl ic:.tl 
2100 
3;;0 

~:;ki Hııcapaşa ı\ldiye Şubesi binuı 300 
t:nılık pazarlıkla kirha \Crilece~iııden taliplerin Bankııt11 ı• 

ra hiç eherniyet vermeı: bir a- yazılan her şey de basarmakta oldu- SELAMİ İZZET pazarı aıa,ındaki >abunhane caıldt· 
dam olduğum halde fena halde ğumuz büyük inkilabı alakadar eder AŞÇI YUSUF HANDAN >;nin 29 .\la\ı> IJ2'J taıihindcn itiha· ~, 
sıkıldım, ve biraz evci yüo.üme Münevverlerimiz Onun> şimdiye Yeni eserler taraıınılan Tepdıa<ı caddc,indc ren hikumlc H'dili neklı)C)'t kapalı ~-a•Berlinde·--~ TlYATRO 
d'k dik bakan birinin 0 sessiz kadar yaptığı şeyleri, ki bunlar her E k ı ı .. copulo pa;njında sabık Tanıı;o hulıınarn~ı ılan olunur. 1 

uahazesinin s<ebebini anladım, kesi hayran eden Türk inkilabını rge ne on bırahane i hu ılda ( l\ırlangıç l *. . 'B_. ir Türk pansiyonu '-•-VıİİİEİıılİSilliiNıiiEllMiiilAııİİİLlıAiiRllll""":" 
te§kı'l eder ve her bı'rı' bı'r ı·nkı'la'p ' ld ı l'c azıt dairt:<indı.:n: Kapah zarf 111 

-'" ta evden oraya gelinceye kadar naıniylc kü~at <tmc.:c 0 uğumt an ' o•• 
g çtiğim yerlerde düğmelenme- denecek kadar mühimdir, teşrih e- Ya kup Kadri bey lokantamızda her ıürliı \tmekle- u>ıı!ik mlızaıcdc'e '""dilen !:'chza PenSİOil Tempo Kadıköy Kuşd'.11 HiUU sineınıı~:.ııı• 
mı~ pantalonuroun yaptığı tesi- dccekler ve bu suretle millet şimdiye \!illi mucadck dcHindc riıııiz kemalb>•hık h:ıdidl l l:ılqı de ba,ında IW 2:l '\u. dükkan an 29 mayıs Çar~ambı gunu a . 1• 

k d Vu··cuda getı'r·l lerı·n k ~· l ~ı · 1 kazma talip zuhur ctıncdi~ndcn pa- 1929 Tilrkiı'e cihan komikleri oıu' 
n dü•ündük~e kızardım, bu mab a ar ı en şey ıy- 1 'c hakiki .ra >ıon Ya, "" • ne- ~ , ' h . . . d h . 1 kdam gazctc•inde ya;~dıjtı maka- ıarhk <urctilc :;aulac:ıktır. Talip olan KurfUrs~endamm 59·60 baka.<ı. Kıımı'k •ehı·r •·a,,·it, !)c• • 
c biyel Vllpl rdan çıkıncaya ka- met ve e emnıyetını a a eyı an a- fis ve "~hl bir 5urette tabih • " 1• 

k kd . d k · lelerin hir kısmını }eni Tiirk 11 k · !arın ıhak ~ünü olan 1 1 laz;r:ın Cıı dümbüllu' J.,mail, Cevdet beıler b ', c! ~ ~itrdü. Sonra dü•ündüm ve yaca ve ta ır e ece tır. c<; ere tır. ' , ' A k 1 k k h ,.azı,ınn çe•ırtıp "Fr,,cncknn ıııartt>i ~unu ,,;ıaı ı.+ tc llairc cııcü· ' l'Lıt mıııeılll · ıı·lri>at miihınmcl liktc bı'r ,,ahnede ,·a-,ı't bcı· Jıık"~·· 
a•tırn. n et cevap arını o ur en er , • · ' • " - \ rnca Amheı bu pirincinden ma~ ' 

> 1 d J u· ıııcn·,nt 1111.racaatları ilAn olunur. u•-~ın-•::zr.ıt:=::!m:Al!!lt::m.. J d111eık 
Pantalonun çözüklüğünden kes. asırlarca devam eden ve mem- namı atın a top amı~tır, nır mıll cm aı 1ran pfl~vlarının Tür· * * * 'mail l 'e,det beTier hı ' ıJi 

-az çok- mahcup olrnıyacak tekete hiç bir faidesi dokunmayanve kaç J!:İinc katlar çıkıyor. k.;t•n u,uJL uzlıck \c Türkmen Daire aııbnrındı mevcut ımı-ta· Kiralık yalı :;icvki bey eczacı kahkahalı koıııı 
r kaz adam vardır, halbuki be- yegane işi memleketin servetini is- pı.:hlannııı usu>i bir suıcııc ih md lıa>kul " el tcra1.1>i '" k.nı:ır 'e 3 perde. - . ,9ir< 
şcriyetin en zararsız kusuru da ra_r e~e~ olan zulüm ve istibdat hü- ;\IEVL(JDÜ ŞERİF zar ''' nac ı•t muhtncm nu-ıe dırlıeııılcı. araba ıa,ııkları 'e bi>iklet Ar~u~~~ş:ı:~1:;nı~~e~~~~~a~~ Dan•, \ aryet~u~~~;~~1~fo~:urıı:_.. 
b· dei?il midir? İnanmalıyız ki ktımetının yerınde, başta •Gazı> ol- rikrimizc le mali fahrMe , c ak>amı. karrnla. eski ;andalı·a, d __.,.... 

· k ·· ıı · d .. ·· önümüzdeki \lamın .ll inci'cuma an mürekkep birinci kat banyo, 111a 
b ~crivet hala iptidai hicabını ma uzre, mı etı uşunen, onun re-, nrııılıınu· bıçkı '" >air hurda •oı·a hilmüZPye- telefon büyük bahçe dahil kira- Beyog"Iunda Fatma hattJJl ... ıı 

h f d
. f k t ı fahı, saadeti için •alışan bir hükümet ı;rtnü <aat 2 de ?.evcim Se!Anik 1 1 ı· 1 , • u a aza e ıyor, a a onu ye- ' . . h b J•k· d T' 1 uc hınıht o unaca~ınt an ta ıp "an- l kt G" .. k . . h .. hail . d kf . 2 nuJJ18 

"

. d k il . bulundugunu görecektır. Bu sayede <>rnlı vP. « a ı em• ın en m.r· 1 lstanbul Ik;nci ıcaret rn.ı.ı- 1arnı ~\J .\layıs 929 (,'arşamlıa ~irnü ı ır. oruşme ıçın er gun esın e va a aıt ;ı!l' 
n e u anamıyor. 1 htım ,~ıu,tafa :\uri lıenn ruhuna • ~ •1 h p d t saat 10 dan 2 ı iye kadar deru-. bir kıt'a arsa bilmüzayede 

5 

FELEK yakın bir zamanda viJcuda gelecek - kemesınuen: " a mut aşa a r- s•.ıt ikide Jairc eneli menine ınura· 
-------------- olan kuvvetli, zengin, medeni Türki ıttihal edilmek üzre namdar ga- 1 faniye çarşısında 50 51 numerolu C•atları il;\ıı olunur. nundakilere müracaat. lıktır. .,ii· 
/lt!ekleplller Müsab'!.!!!!!!. yayı duşündükçe göğsüm iftihar ve zclhan ! lafız Kemal heyin iştira- mağazada par~acılık ticoretiyle müş- * • • !!!••••••••••-- 5 Haziran 929 Çarşarnb~ ~, .. 

gururla kabaramaktadır. kile mc\'hldü şerif nkunacahın<lan tagil iken ı Mayıs 929 tarihinde if- Jlcyazır dairc>iııden; Emin lıev ÜmeSSil arıyorum nü saat onbeşte encürneJll ğı!l' 
En büyük eseri ----

Dördüncü haftanın en 
mühim haberini bulup yaz
makta blrlnclllıtl kazanan 
Galatasaray llseslnde isken
der Nafiz beyin yazısı: 

Y • ·· • k "f , .• ,m '"~ ,.aati mezkörda bilumum ı· h .. l 1 ı k' k h 11 1 "- ı kafça ihalesi ı'cra kı]ınaca ı.--1 enı gum rü tarı esi asına u <mo unmuş o an ır or ma a e>ım c r.nıaııct ma ı ııumarrnz f:\l"ıv 
ehilıba. akraba "e kariini muhte- Kalpakçiyan efendinin hususatı if- iki odalı c\in enkazı kapah zarf Vekili umumisi hulıınduğum dan taliplerin lstanbul f8zl 

Üçüncü haftanın en mühim rcmenin <,:arşı Kapıda lleyazıt lasiı·esinin rüyet ve tesviyesi zım- 1 -ıılilc müz•l\·edcve k1111ulmş i>e de A Müdüriyetinde Orman ve ~ 
· · k b · vnıpa fahrikaları için Ttirki- Jefl· 

habennı bulup yazma ta eşın-ı tramvay cadıle<mde Sinekli med" nında avukat Talha ve Rifat beyler ı , p zuhur etmcdi~inden pnzarlık idaresine mür~ 
f ciliği kazanan Ticaret mektebi ; rc<csi brşı ında 94 numaralı ben· esoleten sc1'dik tauın kılınmış 01 ,111k- ile >atılacal.tır. Almak i-ıcrenlcrın ytnin har tarafından münıc>Sil t .,,,tı· 

b · d 658 F 'd b · ı h rı · · ı \I ' c c· · 1 1 lstanbul İkinci Ticare L ıı· •ta esın en en un eyın ce anne ıq'.'i crı rıcao unur. er· !arından muı·l·s merkum zı'mmctı'n- i 1 lnzıran \J" 1 umartesı guııiı ara''Orum zmirde Rıhtım du• 
' · ' ' · · kemesinden: Müflis Avun ·f 0w· 1 yazısı: ;1ıi9hiiu;iı:i.,rz=miul!mılaiiiilliıe'i!'hiıinı.>lzii:c:iı:' c!icii'iııi 'ii:'-:i"ilr.iiiimiCc:s:i d 1 1 k · · .:-aat 14- te Encümene müracdat cı- I 1ı:lı e a acagı o. nlar n onunnameı tı-

1 
hanında No 13 \lchmct bra- d B' d d te Bu haftanın en mühim haberi ye- lcrt'elcri ilan olunur. 1 e ıra erler tarafın an .-,~kt' 

Şlu KAOJN carctin 199 ve 200 üncü maddeleri k k d d ıtıı ın~ 14 
Bu h~ftaki haberler arasında en nı gümrük sıyasctımiz olacaktır 1'ı.. * * * hin1 heye tahrırcn nıüracaat. nan on or atonun eva at 

mucibince tahkiki duyun icin tar;Jıi iiiıııımımm•m:=:m••••- resi 5 Haziran 929 Çarşamba saıı~r· 
Çünki bu siyasetimizle yerli malrmı- Tuvalet masasına oturarak çehresi· . ~ d · 'b . .. '.)t:hrcmanctıııdtn~ C<.:mi\,·cti umu· )ll ılan an ıtı aren yirmı gun S·.111r.l te talik edilmiş oldug~u iI3n °~- ./ 
za tehlikeli rakip ve paramızın ha- nin tuvaletini bin bir itina ile vapar. · mi,cı l>elc<liı< '.!9 maı·ıs 9'29 tarihi- lstanbul İkincı' Tı"caret mah- ~ 

J yanı 1929 senesi Haziranının 18, 19, 
rice akmasına vesile olan ecnebi tm ö d k d BOURJOİS nı" saJif ç b ·· .. k · d ı ·h· d O" nun e a~• uron 20 inci giinlerine müsadif Sali, Çar- ne u ar~aın a !(Unu >nat on emesın en: 5, 51929 tarı ın e BİR KATİBE ARANfll' ,. • 
tianın sürümüne setçekecek. bu sa Pastel d .. gu·· ı · k t · ı d"r'tc ı•'lilll;I ede 'c'inden aza\I ki- hl 'fi" k ·ı · ·ıı•~~ı,. uz n erı u usunoan a aca Şrt."'!lba, Perşenbe günJeri saat onhcş- T ı-. ma ~emece ı asına arar verı mış p,.,. 

nin: •Gazinın en blıyük eseri nedir yede sanayiimizin tarakkisine, milla ğı miktarı düşunerek ve güLel ölçe- tf:n itibaren İkinci mahkemei ticare- raınuı tl'~rıf1l'ri ril·a olunur. olan Fratelli Sera şirketinin bili- İngilizce Stenografiye b• e tt1' 

ve niçin?.> diye memleketin güzide· sermayemizin tek.isüfüne, iktisadi I rek alır ve çehresinin tenini h:ıfifçe tin iflcis mu2m!'l3.tına mahsus odası- Z'A Yİ: Nuius k3gıdım ile hiç kim hara unvanını tebdil ile "Kompani vakıf ve İngilizceden Tiir_kçc~rsrt1 
.. 

mt.ihımi yalnız millet meclisınin de

ğil, fakat m3tbuat ve fikir hayatının 
d• en kıymetL simalarından bin o
lan Sıirt meb'usu Mahmut beyfendi-

1 ri arasında açtığı ankettir. Hayat buhranın; bilhassa i~sizliğin izalesi- 1 ve nazikçe boyar, sonra -MON PAR- na gelerek ~tndik b tvler müvacehe- senin işine yaramı yan bazı evrakı Empreze Maritimi" unvanını almış cümeye muktedir bir kitı~ ıe ce': 
h 1 1 - " k 1 ba k 1 k . · . f h d . d İ . ktarıY -~ı pa a ı ıgı muna a~ arı, rem anu- ne, mem e etımızın re a ve saa etı- FUM- den de bir kaç amla sürü- sinde alacaklarını ispat ve kaydu hususi yem zayi olmuştur. Bulan za- ı olduğu anlaşılarak ahiren mahkeme- yor. steılikleri maaş mı e«'' 

nunun m!'cllse takdimi ve sair ha- ne yo1 açmış oluruz. nür ve işte şık Pariziyen bir çehre tasdik ettirmeleri ve müddetı mez-
1 tın mükiifat mukabilinde Sirkecide er. hükmü ifl;isın unvanı cedidi mez- rübe ve malfımatlarının de; rı1"1t.1• 

bcrler ansmda neden bu ankettin Her gayemizde olduğu gibi en ile arzı endam eder. Pastel düzgün- kürede ispatı vucut edemi yen ala- Palas oteli;· de Saraç Zade Hasan 1 kur altında tanılan şahsiyete de si- müş'ir bir mektupla (O·. ~-76 rıııııı": 
:l ha m:ö'oım olduğuna gelince, bu- kısaıamanda halasa kavuşturacak o- l.ri cendre de rouje, rouje ma•.darin caklılar hakkında kanur.u mezkürun beıe getirmesi rica olunur. Aksi 1 rayeti tabii bulunduğuna karar ve- ziyle Istanbul postahanesı ar~c• 

· crı "' r ·" sc!>=bı ~ayet basittir. lan bu nurlu sahanın banisi büyük mevcudu Pariste Parfümöri BOUR- 210 uncu maddc»ne tevfikan muame taktirde yeni nufus kağıdı çıkarıla- ri!miş olmakla keyfiyet usulen iUin rotu kutu adresin~ tahrır .../ 
Çünl·ı Gazı• dem k tarihte eşine ıehperimiz bin yaşasın. JOİS, le olunaccığt il5.n olunur. c.:ığından zayiin hükmü yoktur. olunur. at. -- -------------------------- ------------ı eşil},. Can evine girmeğe hazırlanır- ğını hissetti. na köy kızları toplanmağa baş- Buna rağmen avcudan bir kuş cı, kalın tesiri aJtındll; ~ yi !:" luedebl tdrlkası 64 

·· -hekimi ken yüz ğeri eden bu düşmana Dolu ve rahat yüreği bir an Iamışlardı. Tosun dört sene evel gibi ondan kaçıyor, çekiniyordu. vaya gelen Tosun Emınıd .-ert 
yetiş~ek seri ~teşlerden nam-ı icinde yanık bir tarla haline gel- Emine yi burada, bu küT.'1e kü- Doktor da bunun için kestir- mutat derenin başındaıd'vt•1 
Lsu hır ateş haline gelen mav- mişti. Bu yürekte ne sağlam bir me kızlar içinden seçip beğendi- me bir şey bulup söylememişti. de kendisine kışlık e 1~ 

--- - Bürhan Cahlt zerinin süngüsüyle bu namert-ı hayat baharı vardı. ğini hatırladı. Emine o zaman me bir şey bulup s~ylememişti. rerken buldu. 1;:itl<ı g:~-
- Ne diyorsun, hocam. Emi- ı olmaz, derler çavuş. Karı kıs-, !eri mıhlamak_ istiy~r :-re yayın- İmam, genç adamın gözlerin- ne uslu, ne sakin bir kızdı.Nişan Emine köy içinde, kasabada ol- Genç kadın he:n:~i 1ıat11 ı1 

b .. 1 1 f 1 > b d • k dan fırlamış hır ok gıbı atılıyor. den akan hüzün ve teessür dolu lı iken konuştukları zaman so- sa belki içine fena bir şüphe ge- kalktı. Ocakta ye ""oca51 
hif ae çın oy e a o ur mu. mmın aşın an yumrugu e sik İ k du ,.... !;: v 

Ve hirsındaıı imamın ince, ettin mi ı.-•alandığı gündür. şte bu göklerin yere inip yanar- yaşları görmemezlikten geldi: luk yüzü bir çilek gibi kızarırdı. lecekti. Fakat günde iki posta dı. Sofrasını ur · arçabıl 
uamarları kabarık, tüylü boy- Ben sana Emine şunu ediyor, dağların semalara fırladığı an- - Dünya bir acaip oldu, şim- Tosun bu saf hatıraya dalın- arabasının uzaktan geçtiği ko- getirdiği maruldan ç 1 (ili 
nunu sıkıverecek gıbi göğüs ge- bunu ediyor, demiyorum. Göz da ateşten bir pençenin kalça- di. Kadınlar havalandı. En eyi- ca gözleri bir sinema şeridi gi- ca orman içinde akşama kadar de salata yaptı. 1ıara1<et cıdP 
c;ırdi. kulak oluyor musun diye so- sına yapışıp kopardığım hisse- sinin başında kavak yeli esiyor. bi omın hayatını takıp etti. Emi- yalnız yaşayordu. Köyde kimse Tosun onun bub·r gö~le t~ı ı1 

d . ilk defa alil kadar ı btl i:r a~ 
Hafız Aptürrahman bir me- ruyorum ... Eğer başını bos hıra- lyor. Bu zamanda kimseye emnıyet ne vali beğin hannnıyle Antalya ile münasebeti yoktu. Fakat bu dın ., 

zar başında telkin verir gibi his- kıyarsan "öyle arada bir haber- Tosun Ankara hastahanesin- caiz değil. •.. İnsan gözünü aç- ya gidince ne kadar değiş:nisti ... durgunluk, bu uygunsuzluk ne- ediyordu. Genç ka iyordtı· ,~ 
~ d - · · .. · · d k tam bir arzu ile yal' ecle' .,j 

,.1z ve lakayt genç adamın bu si.lce kolaçan etsen. e yattıgı yırmı gun ıçın e çe - malı ki sonra ciğeri yanmasın. Akşam bastırdığı zaman koc dendi... . davet ,ıııır 
heyecanına ehemmiyet bile ver- Tosun bu kadar iztirabı Sa- tiği iztirabı hiç unutm~mıştı. Lafın gelişi bu diye söyledim. rucu Tosun, silahını umuzuna Tosun genç kadının ev hizme- halinde şüpheyı rıer z811 ,.,~ 
medı. Gôzlerindc küçük bir kı- karya da şarapnel parçalariyle Şarapnel yarasının acısı hır şeye Yoksa Emineyi bilmez değilim vun!u. Hayvanına atladı. Çam tinden çok memnundu. Her şey- hiç bir şey yoktu. ıı:oo'' • fi 

pırdanış bile olmadı. Tosun, yaralandıgı zaman çekmemişti. benzemiyordu. Etleri didik di- ya, köyün en uslu kızıydı o.... ormanının yolunu tuttu. si temiz, her rahatı yerinde idi. gibi şundan bunyıd?:e ,r.ı~1 
} ureğinden damar lama geçen Gôzleri önünde bir fırtına baş dik eden mis_ket taneleri ayıkla- Tosun emir almağa, itaat et- İmamın sözleriyle bir iğne Bu işlerde şikayete dili yoktu. yediler. Tosun k 1covde 
bu sedit heyecana rağmen onun !adı. Bora, kasırga, yağmur i- n'.r~e':. ~~yug~ı acı bu dayanıklı, meğe, büyükten gelen söze baş yastığı haline gelen yüreği için Fakat o, evde bir kocalı kadın kıştan bahse?t"r~ti J-ler 
ki.un gösterdigi bu metanet ve çinde yıldırnnlar diişüyor, gök dını butun dehkaniıyı çok sars- eğmeğe alısmış bir insan gibi için sızlayordu ... Emine den şü- değil, bir yaşlı hizmetçi gibi ça- geçmeği teklı e C 
fakaytlık karşısında birdenbire gürleyor, kıyamet kopuyor. Ta- mı tı. gözlemi indirdi: phelenmek hissi ilk defa kalbin- lrşıyordu. Bu yaşta bu kadar dur bu fikre aykırı ~::c~,. t 
1 endini o kadar zaif ~e rı:tü_da- knnmı avcu yapan Tosun çavuş Simdi imamın ısıl ısıl bakan - Doorusun hocam dedi. de yer tutmuştu... O kadar ma- gun, böyle isteksiz kadın olaca- defa umu.:rlarnı i 
f -sız l>or<iuki o demır gıbı a- keskin yaylım ateşler altında se- gözleri altında bu kıyameti sey- Kadın kt~mına göz kulak olma- sum ve itaatkar görünen bu ka- ğına ihtimal veremi yen Tosun !erinde derin b:r ~: , • " 
dam kezzap dokülmüş menner ri sıçramalarla uzaktan sarı ma- reden Tosun hadiseler, banka- lı. dının suç işleyeceğini aklına,hav köy imamının aklını çelen fikri- Tosun bum• k~~=ı·ır ;H 
gibi eridi Go leme endişeli bir vi yüzlerni gördüğü düşmana lar, inkılaplar yaratmış bir ada- Ve bunu söylerken Emine nin salasına sığdıramiyordu. Fakat yle genç kadını arasıra gizliden Emine n;n r 
hicap geldi. Hafız Aptiırrahman yaklaşıyor. Fakat ileriye doğru mm metanetini gösteremeden daima düşünceli ve kederli yü- i bıı çekingenlik, bu durgunluk gizliye gözetlemeğe karar ver- dan dökülen· 
taliış ıx, sakın ona baktı: her_atıl_ı~~a_k:ırş daki safın daha kuru, kavruk bir yaprak gibi zii gözlemin öniine geldi. lneden oluyordu. Gene; bir karlın- di. -Sen 

1 
i i". 

- Kadıya va'an, kadına nan genledıgını görüyor, ku:ıvor. I dü mcğe ve sürtinmcğe başladı- Akş~m olmu tu. Çesmc bası-1 ilı vücudundan bir derdi vo1ttu.. Bu ilk sU.ııhenin yü~ek a2:ntı-
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l(EştDETARİHİB 11 • •• BİLETLER 
-vHAZİRAN929 UYU KBİRER LiRADIR 

EŞya piyankOsu 
[BİLETLER TAYYARE BAYtl.tKI.ERİNDE SATILffi] 

ürkocaklan Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği büyük eşya piyankosu ikramiyeler· 

Cins Adet Flat Y ekôn 

ICapalı 929 modeli 

" 929 " 
Pırlanta pantandf 

27 katalog Nolu beş kişilik Bulk otomobili 

Şevrole otomol · 

5000 
2500 
2200 
1850 

LiRA K. 

SALI 28 MAYIS 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

lnra deniz loks ve sıırını qoslası 

Samsuu 
VAPURU 

M!~s Çarşamba 
günil akşamı Sirkeci rıhtımın· 

dan harekede doğru (Zongul
dıık, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon , Surme ve 
Rize ) ye gidecektir • 

TafsllAt için Sirkecide yelken 
el hanında kMn acentasına mü
racaat Tel İstanbul 1515 

1929 5 

.... Kuik Düdüklü Tencereleri 

8 
Dakikada. \l,,\ ~ 

1 

Dakikada 

~T ı sebze 
Pişirmek istemez misiniz? 

Yemeğin pi~tiğini tencere düdUk çalarak haber vc·rir. ~irilen yeme~ln buharı tencerenin 
lcinde kaldığından bu tencerede pişen yemekler pek nefis ve leziz oldugu gibi dil(cr tenten:· 
!erde bazen vukua gelen yanmak tehlikesi bu tencerede kat"lyen yoktur. l\lahrukattan • • 70 ve 
zamandan °;0 80 istifade ettiren bu tencereler iktisadı seven ailelere tavsiye olunur. T.ırViyc 
Umum acentası: Bahçe kapı Ce!Al Bey hanında No 32 

Ilı- KADRi ASAF ve NURIDDll\ı! NACI .ııııJ1 
" küpe 

Bıiyük salon halısı 
Yüzük 

1 

1 

1 
2 
2 
1 
2 
1 

900 
600 
500 
400 
250 
200 

5000 
2500 
2200 
3700 
1800 :\1erkez Acenıası; Galııa köprll 1\ /'\ 

ba4ında. lleyo~lu 2362 Şube 1 E M v A LI M E T R u E 1 L A N A T 1 1 
Pırlanta pantantif 

600 
1000 
400 

2500 
2000 
2000 
5000 
8000 

"'acenı-esı: .\1ıh-mudive-Hanı a-lntda• 
.. ~ıınbul 274-0 · "' 

.......... ııı::m ............ mlCllll .................... ml .... ml:~II~az,in .. e~ye~ai~t--n .. ıs,ıf~b--is~se::ı' 
Pi!Atin çift kapaklı erkek saatı 

" Kadın kol ~aatı 
Salon takımı 
1ııek seccade 
liatı seccade 
ifereke battaniyesi 

• • 
• • 
• . " 

liereknin fanlazl ipekli yastığı 
• ,, • • 
• • • • 
• • • • 

liereke kumaşından yastık . " " 
lierekenln ipekli mendlll 
lley]{oz Fabrllı:ası mamulatından bavnl 

• • • 
• • • 
• " .. 
.. .. .. 

.. " 

• 
mektep Ç&DWl 
eger takımı 
evrak çentası 

" " 
ti " " " " !:sırgeıne Demeglle Hlllliabmer aanat avlnln Şömen dO tabi, 

10 
10 
2 

20 
80 
50 
50 
30 
20 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
il 

200 
20 
20 
:ıo 

5 
il 

20 
50 
281 

1000 
250 
100 

10 
15 

20 
25 
30 
10 
20 
25 
80 
115 
20 

3 
50 
30 
5 

100 
50 
20 
10 

500 
750 
600 
500 
300 
100 
200 
250 
150 
123 
100 
600 

1000 
600 
250 
500 
250 
400 
500 

8178 50 
1 

Trabzon ikinci oostası 
(lZ:\IlR) vapuru 30 l\layıs 

perşembe ak:jamı Galata rıhtı
mından hareketle Zon!(uldak 
lnebolu Sinop Samsun Ünye 
Fatsa Ordu Cireson Trabr.on 
Rizeye gidecek ve Of Trab
zon, Polathane Gireson Ordu, 
Fatsa Samsun, Sinop lneboluya 
ul(rayarak 5e!ecektır. _ 

~OYÇE LEY Aı"\T LINIYJ<..t 
Hamburg, Brem, Anvers, 
Istanbul ve Bahri Siyah ara 
sında azimet ve avdet mw1 

zam postası: Hamburg, Brem, 
Stetin, Anvers ve Roterdam. 
dan limanımıza muvaseleti 
beklenen vaporlar ; 
Sira vapuru l!maıumızda 
Morea ,, 30 Mayısa doğru 

Aleksandrla,, 28 ,, ,, 
Derince ,, 30 ., ,, 

Burgaz, Varna, Ktsstence, Kalas 
ve lbrall için limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
lııek!ı. bluz. yutık., çay takımı. masa örtülü, ipekli konblnuoıı, 
~~rp, çamaşır takımı gibi nefla qyalan 

~~~ 1 
~ ~I bir obajur 1 

20 
25 
211 

20 
25 
25 

Derince vapuru 30-31 Mayısta 
tahmilde 

Volga vapuru 30 mayıs 6 ha
ziranda tahmllde 

Ostse vapuru 10-11! Haziranda 
tahmilde 

lurd~bln 1 
l(ıParça ceviz 1tgara kutultl, dokuz perça işlemeli ftldlel hanım11ga. 22 
;• llbakaile on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakaları 

450 

~tisi Türkdpl minyatürlerle işlemeli bilyiilı: paravana 1 

(l kUçk paravana 2 

400 

200 
200 

400 
400 
400 

Hamburg, Brem, Anvers, Roterda 
ve Dançig için yakında limanımız-•}et musanna çerçeveH mlnyatilr 2 

11•ttat Nuri efendi tarafından bronzla ya:ı.ıl1N4 levha 1 

• • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • 
• tu • • llhya çinisi 50 

• • • • 
wıtlm ralUndı vazo 

• .. 50 " .. kavanoz 

tabak • " 
" 

40 
60 

,, arzında 

,, tu!Unde TIZO 

•• 
pı I ı1itrt ekeetlya &ak.Jll 

• ~ ;t edilirler. 
' -

Tak.litlennden eakı.ıılllAk ~n flııJrıv. 
kirmızı bandırollu 

ve ,.tBosıııt" markalı haklld 
amba.IAjuıa dikkat ve 
digerlar.iıu reddedlıılı • 

il yalnız 3 gün ıçın 

··~ · BROD ve '1AHTUMLARININ 
!\ar·•-·· 

1 ""oy caddesinde Tokatlı Lokanı .. 1 ittlnllndekl 
tt;ke . • llJN tınesı dolayısıyle me cut bilumum INGILIZ KU-

fl 1 1•' rlka flattndan nolı:!an elden çıkarılacaktır. 
u fırsattan istif ad eye koşunuz 

1 

1 
1 
1 

6 
7 

10 
8 çift -

50 
50 
50 
50 
25 
25 

10 
60 

50 
50 
50 
50 
25 

125 

IOO 

dan hareket edecek vapurlar: 

Galllea ,, 28-29 Mayıste Tah 
Morea ,, 80-8 haziran ,, 
abisimıı ,, 4-7 Haziranda .,, 

Kariben Londraya gidecek 
vapurlar: 
l\1orea vapuru 30-3 illay1.>ta Tah 

Yakında Pandumadan Lon
dra ve Hamburga hareket 

1 edecek vapurlar: 
Morea vapnru 4-6 haziranda 

r~;:;~;;~;;~~;:~~ tahmllde 
c rf!. \N or d'a ~ Fazla tafsilat için Galatad 

c7'•w "J'. "•"''"~ ,• 
~~~~~-~·~-~~~ .~· J Ovakimyan Hanında kAin 

• 111oıcı"1.NoT acoo.rıcTıoıo ' umumi acenteliğine müracaa 
n.K..\ı ı·vı<u:. mıishil pa,ullcri Telefon: Beyoğlu 641-674 

piyasada mevcut sakız macunlan __ .... 11111111!11111!111~ ...... ıi 
pudllerlnln en iyileri olup gayet Darülaceze Müdürlügünden: 
mnuslr ve ~o~ası çok kolaydır. Darülacz..,,e rnuktazı Elli Te-

KRA VFORD S müshil pastıllerinde . - ' 
bir veya iki ıanesloi sırf ciğnemek neke Benzın ve On Teneke Va-
suret!le çocuk:lann ve hatta bil· kum Yp;ının kapalı Zarf usuliyle 
yUklerin lstlkrahını mucip olan . 
bintyağından 60 gram almış gibi 25 Haziran 929 Çarşamba tarı-
aynı tesir görül~r, J_CRAVF'ORO'S hinde Saat On dörtte rnünakasa-
ökıilrük sakızı oksilrük ve boğaz sı icra edlleeektlr. taliplerin temi-
ağnlanna karşı en mükemmel de- . . 
vadır. Hoş bir lezzeti olan bu nat akçe ve teklıfnamelerıyle 
sakızlar bilhusa ıigara içenlere Carül:\cr.eye müracaatları. 
şayanı tıvslyedlr.BllOmum eczane• * * * 
erle ecza depolannda aaıılır.Umuml Darülacezeye mukrazi (8000) 
acente Galata Voyvoda hanında Adet Yumurtanın kapalı zarf u-
7 1 O numaroda RlŞAR VOLi•', .. 

Galata posta kutusu 447 sullyle munakasası 26 llaziran 

Fransızca dersleri 
Bir matmazel tarafından hu

susi Fransızca de,.,.i vermek 
isteniyor. Arzu edenlerin cumar
tesi gilnleri 1 1 den 12 iye 

kadar Sirkecide Horasanciyan 
Hanında ilçilncü katta 27 nume

müracaatları 

.,.....KİRALIK 

KÖŞK 
~5 oda Ortaköy Taşmerdlven 

bilytik bahçe, manzara, vapur, 
üç dakikL Telefon 

929 Perşembe günu Saat On 
dörtte icra edilecektir. taliplerin 
teminat akçe ve tcklifnamelcriyle 

mUracaatlarL 

* * "" 
Darülacezeye muktazl o.ltı bin 

kilo kuru Sovanın kapalı zarf 
usuliyle münakasa~ı 26 Haziran 
929 per~enbe günü saat on 
dilrtte icra edilecektir. taliplerin 
teminat akçe ve teklifnameleriyle 
mUracaatları. 

Doktor A. kutie) 

mti 
Beyoğlu 

Mahallesi 
Katip Mustafa 
Çelebi 

Sokağı No Nev'i 
Caddeikeblr atik83 l,3,5cedlt yıldıı namllı 

ve küçük parmak 1.3,5,91,93,95 marul sinema 
kapu 

kıymeti muhammenesi 
lıra 

25000 selli taksit 

Müştemilatı; KAgir ve iki icattan ibartt olup caddeye nam olan kısmında balkonu ve iki odası vardır on bir 
locıyl uzun ve geniş ve müzeyyen sinema Salonunu ve aynca antreyi havidir ii:I hallsı vardır. 

BalAda evsafı muharrer sinema mahallinin hazineye ait nısıf hissesinin bedeli sekiz taksitte tediye edilmek 
Uzere 25000 lira bedeli muhammen ile ve kapalı zaıf osulile 216 1929 tarihine musadlf pazar günü saat 10 da 
teklif zarflannıo küşadı mukarrerdir. T8.liplerln bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu hesablle 1875 Ura wııinat 
akçesi veya muteber banka mektuplarile emvali metruke sanş komisyonun .. muraC8.8tlın . 

Devlet Demir yolları Ve limanları umumi ınn~nrıo~nn~en; 
1 Haziran 929 tarihinden itibaren bilumum seyrilsefer tarifeleri atideki şekilde 

( Haydarpafa • Adana • Haydardata) 
tebdil edilecektir 

Muvasalat Hareket 

Haydarpaşa 

&kişehlr 

Afyon 
Konya 
Yenice 

Yenice 

19,58 
1,02 
8,~6 

18,20 

Konya 17,34 
Afyon 1,22 

Eskişehir 6,0\l 
Haydarpaşa 17,05 

9,40 
20,40 

1,24 

9,08 

7,80 
18,04 
l,4i 
6,40 

• 

( Haydarpata • Ankara • Haydarpaf8 ) 
Haydarpaşa 18,0 ı 
Eskişehir 28,07 98,211 
Ankara 7,1!5 

Ankara 
Eski~ehlr 

• Haydarpaşa 14,118 
( Semplon aUr'at katarı ) 

Haydarpaşa 

Eskişehir 

Ankara 

Ankara 

2,20 

9,011 

Eskişehir 1,14 
Haydarpaşa 9,00 

110,20 
4,81 

( Anadolu ekapreal ) 
19,00 
2,88 

19,00 
1,28 

(Haydarpafa - Adapazar • Haydal"pBfa) 
Haydarpaşa 110,01 
Ada pazar 0,46 

Ada pazar 
Haydarpaşa 8,00 

7,00 
2,50 

( Eaklf&hlr • Ankara -Eaklfehlr J 
Eskişehir 

Anktta 

-
Ankara 

15,88 

Eskişehir 19,53 
ı ı,85 

Mezkô.r tarihten itibaren Yataklı· vagon ve yemekli - Furgonların Haydarpaşa - Adana • Halep. 
Trablusşam . Hayfa . Kahire arasında ve mütekabilen seyrüsefer ettiği günlerde hiç bir tadil&t icra 
edilmemiş olduğu ve daha fazla ınalOınatın lstysyonların bekleme salonlarına talik edilınlş olan 

tarifelerde mevcut bulunduğu ilin olunur. 

1 A.~ SATILIK MMılWl!J 

1A T OTOMOBİLİ 
Pek cUz'I bir zaman eve! 

esaslı surettetamlrgörmüş mükem
mel ,-aziyette 512 modeli altı 

sllindlril 25}80 beygir kuvednde 
bir F1A T otomobili mutedil 
flatla satılıktır. Galatada Karn

köypaluır ~nı:ii katta TAB.\
K(;S şirketine müracaat edilmesi 

'W'rUo."'T!..~s ... ••MDDA~-1t:Jl:ll 

Azami kiloıu 
35000 

12500 

3500 

~sari kilo Nevi 
32000 Birinci 
nevi has ekemek 
12000 erkek 

3000 
koyun eti 

Sade 



l'erşenbe gllnü aktedllecek olan edebiyat konrresl münaaıbetlyle dün ihzari bir 
3Jlmada hazır bulunan bazı edlplermlz 

Ankarada yapılan at yarışlarında Başvekil ismet paşa Hz. 1 
teri ve vekiller hazır bulunmuşlardır _ 

I ~ 8 •ylarından fllbaren •Ut'--n k-tl~ a&manı 
v• n .. vu nüma•ı .. na•tnda ••tımaı .Oll•n .ve 

emeaıeıa tttr vrı•u"" aııO.at oıin~ ---

FOSFAT İN 
FALİER 

aa)'e81nele ıem1n edUlr ._. Fosfatın Faller 
yavruların yOzlerlne tazelik ve penbellk 
adel3ta kuvvet verfr. ve onları •lirbÖ~ 
kılar.ot 

Ya•nıa blf' l'C9111tın ..,dır ı 

o da FOSFATIN FALIEFi dir. 
f AMtırnett ..,.... ı a , . .. .... _.. ~ 

' 
TA•Llıı.r~INou lç•l••~ ıollllı - ,.,•·n:- u'1t11i 

l 
1 

MEMUR ARANIYOR 
lstanbul gümrükleri başmüdürlüğünden: 

Mersin ~ümrüğiinde 12 llra ısll muşlı 6 Kltiplik mQnhııldir. Memurin 
hnununun 4 ıincU maddlindeld evsah coml olmak ve harcırah talep etme
mek üzre ıalip olanların blr hafta zarfında vesalklle birllkıe mezkilr h•şmil
dürlU~e mıiracaatlan. 

Beyoğlu orman muamelat memurluğundan: 
l\ılo•u <;eki Fi ('insi bulunduğu mahal Tarihi ihalesi 

~00 O 2 Mangal ltömilrnı 1 
3 25 Meşe çalısı Kemer Burgazdı 1716:929 
:ı .'iO Meşe odunu 
:ı 220 Mahlut odun Fındıklıda 

fla!Ada cın>I muharrer mazbut emval hazine namına müzayedeye çıkarıl 
ı~ıııdan taliplerin ihale ~nü Beyoğlu Kaymakamlığındaki müzayede ko

misyonuna müracıatlın 

AL TiNCi BÜYÜK 

T 1 JJ AHE Pil INGOSD 
5 inci keşide 11 Hazirandadır : 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca : 25,000 15.<XXI 12.cxxl 10.(XX) liralık 
ikramiyeler ve fO.(XX) liralık bir mükafat 

Bu keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

lstan~ııl Darülfünun nıü~aJaat toınisJonun~an 
Tırı fahltc J. in 'J2<ı 'enti mnliyesi iptidasından l'ihayctine kadar 

hır cnclik bil"umum muayyeııat ve listelerinde mt'lıarrcr digcr ihti 

yn nı \ c k\ a ıı , mumiyci şairderi \"C Danllfıını.., ın idarei meı:;.. 

kl'ziye ile digcr uabat ve ezzacı Diıçi mekıcplcrmin kezalik bir 

sc~elik her nt vi mahrukat ve lhtiyacatı sııirckri Haziranın 19 uncu 

('Jrş.-ınba gunı. sanı J S ıc ihale oimak ıizere kapalı zarf usulile 

mun:ı~a-~ya kum.~mu~tur. Tıılıp <ılanlar her biri için ayrı ayrı mev

cut att~amc 'c l"tdcrinc ıı.orc im bapta mal O mat almak üzere her 

g;.ın iiı leden onra mulga Harbiye pina»mla vakı komisyon kiıa
hcılne muracaaı etmeleri YC kombyonca teminat akçt>İ alınamaya

cağına bınaen ıcmfnatların lıehemmehal bir gün evvel muhn.<~be 

vezr,c ınc \'attrılınası w alınacak makbuzu ıcklifnamekrle birlikte 

ih:tlc ıçııı ta}ir edilen mllddetıcn hir saat cvtl komisyonumuza 
murarnaı \C •c\dt etmeleri ilAn olunur. 

llıı-Darüttalimi musiki~ 

f· Çub~1kl~ib;ha~~~İ~d~~~ı~~~:;~~r~ J 
..,. MÜREFTE RAKISI 

'-eneler. enberi mc;hur c.lan, '· nefo-cı,·e herk< m<mnun 
J.ırakaıı iıziım vo h•ll• ana<onr: , : m. , ul 

Fevkalade 
ı<"krnr ıın:ıl cdılmel';ı- t ş!amı,tır. l>cµ< <u; c;aıata 'l"opçular 

caddesinde o 228. Telefıın; ile oğlu J48 

Devlet ~eınirJolları ve limanları uınunıi ınü~ürlü~ün~en 
ı l laziran <129 tarihinden itibaren B.ınliyıi hattı katarlarına ait seyriisder tarifesi atideki şekilde 

tebdil cdilmi~tir. 

50 , ·o. katar Haydarpa~adan hareket s. 1.25 Pendiğc muvasalat s. 
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18.09 

1 H.;10 

1 'l.06 

20.20 

20 .. 'i7 

21.09 

21.33 
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Not: 49 \'o yalnız pcrşenbe, Cuma ve pazar 

l(t1nleri scyrnseler eder. 

v~ .50 :'\o katar yalnız Cuma, Cumartesi ve pazartesi 

47 48 No katarlar 1 ~isan tarihinden 31 Birinci tcsrin tarihine kadar şeyrü ~eler eder. • 

BELSOGUKLUGU, FRENGi 
ve ademi iktidar: DOK'fül( Sl'J'KI , ECIP 

Paris (.;EN - l.l'I) ve (/\eker) kliniklerinden mtzun, Fım~i Pn yeni ve 
mucs•ir, bel soğukluğu ve ihtil:ltaıı tatbikatı ellktir kiı· e (ozonutcrmi, ile aı 
zamanı.J:ı nüksetmemek üırc tcda\'İ. Yeni postahane karşısında \'lora. h:ınınd:ı. 

ln~isarlı satı~ ve la~ri~a ôe~osu 
Ekser devletlerden heratı istihsal edilmiş her 

türlü dişçiliğe ait mevada ait rekabetsiz İn1al 
eden bir Aln1an fabrikası Türkiye için un1un1i 
mümessilliği ve fabrika deposunu sermaye sa
hibi satışı idare edebilecek ciddi bir zata tesli
mini arzu etmektedir. Alnıanca, Fransızca, 
İngilizce muhabere edilir. \V. N. ,,,,,3 a Rudolf 
.l\losse, Bertin S.1\\'. __ ı_oo _________ _ 
Diyarbekir Vilayetinden 
Dıyaıbekir - .\Jardin yolunun 

41 -43-290 kilometroları tamiratı 

J0786 lira 42 kuruş bedell keşfiylt: 

bir ay miıddeıle münaka.aya vaı 

,tdllüp 15 haıiran 929 tarihine mü
sadll cumartesi günil saat 12 de ka-

palı zari u uliyle ihalesi icra kılınaeagı 

••• 
Dlyarbtkir i\lardın yolunun 

llBelsoğukluğu frenği 
olanlann nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kaı"i 

olarak eski ve yeni helsop;uklugu, 
frengi, idrar darlı~~ bel gnşeklip;i 
ve mesane ve bilciımle kadın ra-

hatsızlıkları tedavi olunur. Beyoğlu 

Tokatlıyan yanında mektep sokak 
No :;5 Tel: il. O. 3152 

İlan 
1 - lleddi keşli 13916 liradan 

ibaret olan l 'rra - "iverk yolunun 
50 ~ 82 inci kilomcıresiııdc Hacı 

Hıdır dcrcsı üzerinde beheri altışar 

metro açıklıAında üç gôzlü kemerli 
Ugir pıprürıiin mticeddcdcn inşası 

'e ihalcı katiyesinin kaht•lu 
tarılı ind<n itiboren üç ay zarfında 

ikmal edilmek üzere kapalı zarf 
usulile ye 10 i\laıı s 929 tarihinden 
29 .\lavıs 929 tHııhinc kadar yirmi 
giin müddetle münakas~ · a konul-
muştur. 

'2 :\limaka·aya dail olanlardan 
hcdc1i kt.:,fin \'üı.dc 7.:. njsiH~tinde 

d~pozito ,.e,·a ttıniast mektubu alı
na,~kur. 

,ı :vıunaKa aya ikıidan fenni 
n mali <ıni bbaı edenler kabul 
cılunur. 

4 Taliplerin mOnıık.,a ve 
ıbale kanunu mucibince tanzim ede
cekleri teklifnameleri pullu olarak 
29-5·9~9 uncu ~ünü saa, 14 te en 
cümcni vil;\ycı k3lcmine makbuz
mukabiliııdc tevdi cdilccekür. 

5 - ~vrakı ke;flye H projeyi 
~urm<k daha fazla tafsilAt almak 
arzu eden taliplerin Urfa r\afia baş 
mühendisliğine veya Ankarıda yollar 
müdüri}etine mtiracaat111n ilAn 0lunur. 

ZA Yi: Adapazarı İslam ban
kası Istanbul şubesinden 156 
makpu:ı: mımerolu ve 14 Eylül 21-740-~9-760 ucı kilometroları rami 

rao 3200 l lira 95 kuruş keşif bede
li)'!• ve kırk gün müddetle münaka
sa ·a \a7. edililp !:!S h:ıziran 929 tari
lııoc mu adii •alı gtinü saat 12 de 
kapalı zarf ilsulirlc. ihalesi icra kılı
nacaıından dah1 ziyade tal•llıt ıılmak 
iSı eni rln llAyet daimi encümenine 

ZAYİ: Teşviki ye askerliK şube- 926 tarihli ve 5 hisseyi havi ve 

sinden aldığım askeri vesikam ile 21 7 makpuz numerolu 1 Şubat 
nufus kagıdımı muhtevi cüzdanımı 927 tarhli 1 O hisse senetlerini 
. . . . . zayi ettiğimden yenisini almak 
zayı eyledım. Yenılerı çıkarılaoa- . . .. • E k"l · -
• .. .. . ıçın muracaat cttım. s ı ennın 
gından hukmu yoktur. Nışantaşında hükmü olmadığını ilan ederim. 

Amerikan hastahaneainde Jr~"'"' 1 Odun Kapıda keresteci 

BİN SÖZ 
BiR RESİM 

.~ ' " '. ' -~~-

Ankarada son yagan yağmurlar bazı evleri yıkmıştır 
Resmimiz bu yıkılan evlerden birini göstermek~ır-1 

Kagir hır hap aparı· 

man ile mü~temil!l
nndan ka~ir lokanta 

'" hir hap dUkkAnın 
onaltıda bir hl~•e<I 

Hakkamı ebvap l li«e>i K""'rı 
atik rcdiı .~'., 

Mevkiı 

lleyoP;Junda A<- ;}78 .HO Jh, 1 ~' 
malımcsçit mahal- 1- 1 J 

le.inde caddei ke- 10-2 
birde 

.3101
11 

.112 

E"saf 'e e~kali ·ı•"I 
Metiıalden girildikte a~falt dösemel~ bir k~ridor ve camekanlı kaP~r~ 

rik cdilmh dig" er bir korıdor ve mezkur korıdorun sol tarafında a~ı~:' f' • ı • d • k• f f • k edJ '" A bir merdivenle çıkılır. kinci korıdor. an yı_ne ca~e an ~ te rı da" ırı•· 
tarafında bir hala bir hamamlık anın ıttısahndekı camekanlı kapu ·r • . ı· d k 1 b"" ük b• .. dikte lokantaya dahil olunur, ah§ap b!r merc ıven ~~ ~ı ı ır uy ra ııa•'' 
ve anın nıukabilindc nıcrC::ivenin sag tarafında buyuk ~orıd.o 0 c~ 
Pencere!' bir oda bir merdiven altı, ikinci katta pencerelerı korıd~ru il 1<1'' . 

' k 1 1 . ·ı· ü•uııt ~ kanına nazır bir oda derunundan lo antanın oca arına gırı ır. . 'S 
1
. tıir 

pencereleri camekana nazır üç pencerc~i bir o?a. ~uk.abilinde bır haı::tır otıf 
pı ile tr.frik ~dilmiş üç.ba:sama~lı merd_ıvenle_ınılır bır o?ada ve~~ i:ti$al~ 
dan baska lkı pencerelı dığer bır oda nıhayetınde ufak hır aralık ı•t'~ 

' · · · • f da d · le lok•~ de, ufak bır korıdor ve korıdorun sag tara ın taş mer ıvcn .. telı"~ 
lir, mukabilinde bir merdivenle tara~aya çıkılır ve bu katın muıııl<'Uf..,, 
ikiye taksim edilmiş mutfak mahallı olup buradan keza ıaraçay_a S .0 1 ıt ıP 

Mutfak kınnm çini taşıyla döşelidir_İk.inc_i. kattaki t~ş merdıv~f',,ra~ ;l 
Jindeki ahşap merdivenden çıkıldı_k~a, ':'ç.u~c_u . ~at~a ~ır pencer~ iki ofll.J 
sofa sol cihetinde yekdiğerine geçılır bırı ıkı dıgerı bır pencere! r olll"'f 
sa;; cihctınde bir oda lıir b<.;hne m•hal, bir hala bir aralrk tck.':,~sıı!,cı
m.;'rdivenlc dördüncü katıl yıkılır, merdiven üzeri _musakka.f gay~ı dc~i tf 
iki taraça ve çini taşıyla dllşemelidir. Umu.mi .korıdorun ~ıhayc~~n eri''~ f' 
halden girildikte zeminde nihayete ka~ar ~mtıdat eder buyuk .. b• ı-:Cs •e~ 
lomı sağ cihetinde dört bölme mahal uzerınde asma olarak dort dô~ı._.,. 
mek 's.."llonunu~ üzeri caıuck5n!~ öıiülmü! olup zemini ~i~i. taş?a ıcori~İ 
kalorifer tertılatı \"ar<lır •e yıne umumı methald~n gırıdıkte kt8 ~. ı 
solcihetinde bir nıcthaden girılerck mermer mcrdıvenle çıkıldı aJÔ· ı~ 
kattd caddeye nazrr yckdii;•"inılen geçili< üç oda bir salon bır h bir? 
katta yckcliğcrinclcn ceçi?~r iıç o~eı bir saJ~n bi~ hala bi.r m_utfa:kkjJ11 
bir kiler caddeye bir ><1hni) \.trdır. Caddeı kebırrle kebır bır d 
temi! bir lıap apartmandan i~~rtt1iı. j(ı)" ,. 

- M k Hane No 1 li<'csı tr , Ne' i °' ·ıı 

KAgir bir lıap ma~aza 
run sekizde bir bis~esi 

fit\ o~lu Tomıom 
mahallesi caddei 

Atik ( ediı ~ 
:1;37 3,39 8 1 

2 

kebir Linardi Hı- 4 
b~ 4 . 

fasal 'e ~:şk:\li ri ~~il' r 
Zemin katı beş bölınelidir. Birinci katı kasa dairesidir diğ~rl~M ·~ 

·fer dairesi ve odunluk ve kömürlük ve soldaki bölmede ~s~a. blf ıa çılıl ı,.ı' 
kasa dairesi önünde çini döoelidir. Mermer merdıvenle bırıncı kada ıtt '-

d d ·1· k"' "k hır o • .• ,e . .il ta kişc dairesi ve bir müdür o a~ı .ve_ o~a .~n ç;e~ı ır uçu irildı~r y, 
dadan zemin k ata inilir ve zcmını çını doşelıdır. Methalden, g da ~· • -1 

d k b. k · d ·· · d aort 0 •• şap mcı.·divenle ikinci kata çıkıl ı ta ır orı or uzerın e. . tıırıtl 
ve caddeye nazır diğer bir oda ve cephesinde mermerden ıkı su ~ 
balkonu vardrr, üzeri asfalt kaplıdır. )1tei ''% 

Abdülhamit Efendi ze~ces~ mütevefiye !a~ Hanımınu~tıı ııt~., ~ 
funda olup terekesinin tasfıyesı zımnında bılmuzayede fur r~r gn·ı 

f · · mu11ar , 
bulunan balada nev, ve ıncvki.' ve kıyme~ ve ~vsa ı ... sa.ıre~ı aP . ~ 
!unda .hsmalımescit mahallesınde caddeı kebırde kigır bır baP "r 111ııf';;ı' 
müştemilatından kagir lokanta ve bir bap dükkanın onalt~da ~· ğııtd' {, 
Beyoğlunda Tomtom mahallesinde caddei kebirde Linar?ı •0 ~yed• ~r 
kagir bir 1.ıap ~azanın ayr_ı ~yrı icra kılma':' müza?.'ed~ı e~e i;• .,e .,,~ 
tınan ile milştemılatından kagır lokanta ve dükkan uçbın hta . ;er' 9" rf 
mağaza beşbin lira bedelle talipleri uhtesine ihale~ evveliy•ı~rl ! ~ 
mış ve tarihi ilandan itibaren on beş gün sonra yanı 16 HAZ ii••''"e rir .. 
rihine musadif Pazar günü saat onbeşte tekrar bedeli m~karr~rkat'i1•!~~ 
de beş za: .• nı ile bilmüzayi~e takarrur edecek bedelle ıhal:iı,.ak 1•1;

1
.,,ell' 

icras! mukarrer olmakla tahp olanların ve fazla maJ(imat_. aat e)' 
rin BEŞİKTAŞ İKİNCİ SULH HUKUK Hakimliğine murac 

ı;t·;~bul Vilayeti enc0' 
meni daimisinden : ıe 
19Mayıs tarihinde ih8 

si ilan edilen 22 mekt:: 
bin ihale müddeti 12 ~rıe 
ziran çarşa_nba ~ü~l.J ~e 
kadar temdıt edılmıŞ di 
şartnamesinde baz~ t~di 
13.t yapılmıştır. Tad1fvı9-
len şartnamenin 14 oel 
yıs tarihinde bi13.be e' 
heyetifenniyeden abı 
dile bileceği ilan olut1 


