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~ llugun yeni nesil ve yahut ye
~etişenler namı altında to

t an zumrenin gösterdiği te
~di ve he.zal manzarasına b~
. da ÜT"litsizlige düşmemelı
r. Bu ı'"allı nesil bize, bin 
rladan arta kalmıştır Başınızı 

ngiliz müntahip er gün imtihana giriyorlar .. 
~{ Mütekaitler 

· · · ~ lVlütekaitl~in maaş-
Ne diyorlar 1 

Rus nıiinıessili ~ün ilnıza cevirıp de onbcş onaltı 
e~ik hır zam~n mesafesini, 

• laclığı r>oktad n bıtf ği nok
,J~ kadar takip edıniz, mıitla
.. lırkerek gözlerimizi kapaya
~ınızdır. İşte bugünki gen
lııı bu kao nun içinden, bu uğul 
·h~· k~ranlık ve dolaşık inkilap 
q,_;•ıınden çıktı. İtilerek kakı- Üf alıbap çavuş: Macdoua!d, Lloyd Gcorge ııe Laıa..ı1 /11 
~ ezilerek, sürünerek, bin • 

~e~uv~:~~:~:t:ı~~~=ı lngiliz intihabatı bugün .. 
~Uri.tdü . Eğer daha ilk a-1 

!\:da dizleri titriyor~; gözleriıJ728 namzet var 615 meb'u~ 
~UYor, kulakları ugulduyor, '-' 

"~rı.serseınle~iyorsa ~.unun intihan edilecek 
~ atı kendılennde degıl ye- Y ••~ 

.tıe~i devrin sayısız fecaatle • • •-•---

~ ~~!:J~n ~h:n Y=ğn~ı İngilterenin siyasi tarihi bugün çok 
~lltııı~ış bu gençler ekmek ye- ehemmiyetli bir dönüm noktası 
':ı<ıi~an .karışık l~amurla bes: 
· der ve ırfan yenne Babı Alı geçirecektir .. 

h tlik matbuatının ısmarla· 
arp edebiyatından başka 

~~ okumadılar. O devirde 
~tın son sınıflarındaki man
İ(r h~tırlarım. Hemen.~er bi 

·; b ~er,uçer talebeden muteşek 
~ tenha, bu ıssız sınıflarda 

:Y bir hayatın sonunu veya 
'ltj1~~betin başlangıcını haber 
a ı. 
~nün nesline ne kendini 

ta eğe, ne öğrenip bilnıeğe, 
~İk ne de yiyip içmeğe vakit 
1- · Anın içindir ki şimdi on

Yn bir sey istemeğe hakkı
~tt?ktur. Ancak bundan son
~ UIŞecek olanlara veya yetiş-

i. •c lreıere ne verilmesi kabil· 
"riıtıı:ıek bu memleketin irfan 
~ nıesgul olanlara en bil 

~'rır Vatan borcudur. 
l~ kuvetli, zinde bir nesil 
ft(j k için yapacağınız bü

~g.3ltarlıklar şimdiye kadar 
'ti 111'ıiz günahların, anck ke
elıııYeıine geçebilecektir. 
· ~n İlk merhalesi liseler
-o?ıııı Silinin kültürel bir şek-
·ı k ası, yani hümmanizmin 

, . tt(j!~hetmeden orta ve yük 
Olrj •~at programlarına it
~ II~gu kadar bütün kemal 
"1 1nı ve kalem erbabının 

· 'ay ltıetodik ve uzun nefesli 
one koyUlmasıdır. Hiç de

~tİlıı seneye kadar eski ve ye 
ltı-c·· garp muhalledeleri
tcrhnıe.lerlnden, tefsirlerin 
kU .~erınden mürekkep bir 

1tıııe~~~hanenin te'essilsünü 
1 Yız. 

.........._ YAKUP KADRİ 

~etıe~liler 
b ı 1iisabakası 
6~ ---. • .__ 

ba,ıı~illlcll hafta 
1lnı ~cu haftanın en mühim 

'tı. fla~lup yazmakta birin· 
qtı atasamy lisesinden 

1~a 1~ 11 ıız, lklncııııı:ı Daro
' ~~Q sesinden 109 Hilsame-

S~'~,,~~ua;u gene Darune
'1)\1 ~Ilı <len 41 Halli fbrahim 
1ı_'ıı 'ca~ annıış, dördUncUIUğU 
,, tı " Yazı çıkmamış, be· 
ı 1 b tyııaıı lisesinden 92 

~ı ... Y atnı 
"Ctl ıştır. 10, 6, 2, I 

Bugün lngllterenln siyasi tarihinde çok ehemmiyetli bir 
gündür. Yirmi milyona yakın müntehlp, muiıtellf, fırka

lara mensup ı 728 namzet arasından avam kamarasının 
615 azasını intihap edecektir. Namzetler fırkalara ıröre 
ş!iyle taksim edilmişlerdir: 

MuhafazakArlar 596 
Mesai fırkası 571 
Liberal f1rkası 514 
KomiJnisller 26 
Diğer fırkalar __!1_ 

Yekun 1,728 
Namzetlerin 69 tanesi kdındır. Londradan gelen haber

lere göre, intihabat çok hararetli olacaktır. Her üç fırka 
reisi de bir çok valtlerle müntehlplerln reylerini temin 
etmeğe çalışmaktadır. Kafi neticenin ne olacağı malOm 
olmamakla beraber, şimdiki hükumetin istinat ettiği 
muhafazakar fırkanın mecliste hayli yer kaybedeceği 
muhakkak telakki edilmektedir. Sonra ikbali sukut eden 
Liberal fırkası da itibarını azacık düzetmıştlr. 

Hangi fırka kazaıuıcak? 

lntlhabatıa hangi fırkanın kazanacağı etrnfıııdakl ihtimaller üze
rinde borsndıı oyun oynıınmakladır, Borsadaki tahminlere göre, 

muhafezaklrl ar 300, mesai fırkası da 200 ve Liberal fırkası da 
100 azalık kazanacaktır. Bakalım bu tahminler haklkl vaziyete 
ne derece tevafuk edecektir. 

ilk tahminler nasıl? 
Parie, 29 (A.A. - Maten ga- karane bir surette sosyalistlere 

zetesinin muhabiri M. Mac- karşı vaziyet olacaklarını Umit 
donald ile görUşmUştUr. lnglllz etmekte olduğunu yazmaktadır. 
recUIU devlet, Fransa lnglltere Mumaileyh, muhafazakarlar bu-
arasında fikir lhtllAfının art-
makta olduğundan dolayı mu. nu k~ndillklerinden yapmaya. 
teesslr bulunduğunu ve fngll- cak olurlarsa bu hususa icbar 
terenin Fransanın sınai refah edlleceklerioi ve bu icbar key-
lçlnde bulunmasına rağmen harp flyetlnln geclkmlyeceğlnl lllAve 
tıtlkrazlarından mütevelllt mu. etmektedir. 
kellefiyetlerlnln haklkt kıymeti L ondra, 28 (A.A.)-Bu akşam 
ile takdir edllmekte olmasından telsizle neşredilen bir be-
biraz rencide olduğunu söyle- yannameslnde M.Ramsay Mac-
mlştlr. Mumalleyh, fırkasının donald, lngilterenln sulh yoluna 
kat'iyyen Fransız aleyhtarı olma- doğru götüren hareketin idare-

sini eline almak için zuhur eden 
mı~ olduğunu ve her iki taraf-
tan iktisadi fedakarlıklar yapıl- fırsatlardan istifadeye mUsa· 

raat etmemiş olduğunu beyan 
maksızın bir ttııaı vncude getl- etmektedir. Daima harbe doğru 
rilmeslne taraftar ):ıulunduğunu eevkeden lhtllAlların te'llfl beyn 
ve mukadderat kendisini tekrar usul il ile halli hu s u su n d a 
iktidar mevkllne getirdiği tak- devletler arasında itilaf ha-
drde Cınevreye gidip eski dostu sıl olmadıkça emnil seltlmet 
M. Brland ile teşriki mesai olamaz.Bu amele fırkasınınl924 
etmekten büyük bir haz duya- te tanzim etmiş olduğu ve lktl-
catını ilave eylemiştir. dar mevkllnc tekrar geçtiği 

L ondra, 28 ( A.A. J Dally takdirde yeniden ele alıp takip 
Mail gazetesinde intihaba· edeceği siyasettir. Bu siyaset, 

6n neıtcesl hakkında tahminatıa hükflmetl hazıranın büyük istlh· 
bulunan Lort • Rothermere. , fal ile reddetmiş olduğu slya-
muhafazakArların iktidar mev- settir.Ve bu sebebe binaen Lord 
lı:llne geldikleri takdirde azim- "Cecll., hUkflmetten çekilmlştlr. 

f!'\iiiiyetln-büfü~etrı 

ları nas1 l olac< \. ?. 
-· 

Bir kanun laydıası • 1 ( d" 
hazırlanıyor. Layı- ıza ıa veruı 
hanın ahkamı nedir? 

Maliye mUsteşa;ı Ali Rlza Ticaret nıüôiri ile mümessil 
~~~ti~.Un sabah şenrimize ~el- arasınôa neler ~örü,üldü1 

Ali Riza bey, bir mıilıarrıri

mize, mütekaitler için hazırlan• 
makta olan maaş ltlyihası hak
kında izahat vermiş ,.e demis
tlr ki: 

MUtekaidin hllkkındakr ma· 
aş kıınun IAyıhası mail lslabat 
komisyonundan çıkmış olup 
vekalet tarafından tetkik edil· 
dikten sonra heyeti vektleye 
tevdi olunacakllr. Bu IAyıha da 
Barem kanunundaki esaslar 
dahilinde yapılmıştır. L&yıhada 
badema tekaüt edilecekler 
hakkında olmakla beraber 
mümkün olursa bundan eski 
mUtekaltlerln de istifade etmesi 
temin olunacaktır. 

MUtekalller ve eramll ma
aşlarındaki tevklfat ta Eylfll
den itibaren kaldırılacakhr. MU· 
tekaldin için hazırlanan taylba 
meclisin gelecek lctlma devre
sine kalmıştır. Yeni kanunla 
mUtekaltler için daha iyi bir 
vaziyet ihdas edecektir. 

Eyllllden itibaren tatbikine 
başlanacak olan Barem kanun 
ile sade bir şekli alan maaşlara 
lmktln nispetinde zam yapıl

mıştır. 

Kilçllk memurların itirazları 

varit değildir. 
Baremin en bariz noktası 

tahsisııtı levkalldeleri mahzur
larını kııldırma~ıdır. 

munzam kesirlerin tevhidi, Ha
:ıiran iptidasından itibaren tat
bik olunacak ve mükellefler için 
çok kolaylığı mucip olacaktır. 

Bu sene memurin kadrola· 
rında ufak bazı tebeddUller ve 
llgalardan başka bir değişiklik 
yoktur. Münhallata tayinler ya
pılacaktır. 

Devlet bankasının teşklli 
için ıetkikahn neticesi bckten
mektedir.,, 

Çocuk bahçesi 
Parkın konser ma
hallinde yapılacak 

çocuk bahçesi için dUnkD 
Cemiyeti belediyede 3 500 lira 
tahsisat kabul edilmiştir. Bahçe 
parkın konser mahallinde vücu
da getirilecektir. Burasının et
rafı parmaklıkla çevrilecek( lki 
büyük kum havuzu ve safın. 

cak, tahtaravalll gibi muh
teri çocuk eğlenceleri yapılacak 
bahçeye annelerile beraber ge
len çocuklar girebilecektir . 

Cuma. Pazar ve resmi gün
lerde orkestra çalacak ve bu 
günlerde bahçeye herkes gire
bilecektir. 

Bahçenin etrafında ayrıca 

top oyunu için bir çayır yapı

lacaktır. Bütün bu tertibat bir 
Alman mütehassıs tarafından 

yapılmaktadır. Bir Aya kadar 
tekmil işler bitecek ve bu yaz 
bahçeden istifade olunacak~ır. 

Rusyaya yapılan ihracat 
hakkında vuku bulan yeni 91· 
kAyeller Uzerlııe Rus Ticaret 
mUmessill dün ticaret mUdUrU 
Muhsin Beyi ziyaret etmiştir. 

Bu mulakaıta taclrlerlmlzln 
şikayetleri mevzuu bahsol • 
muştur. 

Muhsin Bey, bu hususta izahat 
vermiş ve TUrk tUccann Rusy&
ya gönderdiği malların gümrük· 
lerde kalması alAkadarların za
rara uğramasını mucip olduğunu 
söylemlştlr, 

RuR Ticaret mUmesslll, ve
rilen . izahatı dinlemiş ve 
bu hususta mercllne tazım 
gelen malflmatı bildireceğini, 
bunun haricinde bir tedbir al
mağa salahiyettar bulunmadı
ğını söylemtoıır. 

Ruslar Odesaya mukavele 
mucibince TUrk namı alhnda 
q:önderllen emtiaı-ın bir kısm· 

Tıcaref mild•r Rus licarc 
Hıılısiıı Bey mümessili 

nın ecnebi malı olduğunu ve 
bunun için l)ıracına müsaade 
olunmadığını iddia ediyorlar. 

Fakat allkadar taclrler,tlcaret 
odasından alınan menşe feha· 
detnamesile Rusyaya giden mal
ların orada tekrar yerli malı 
olup olmadığının tetkiki husu
sunda mukavelede bir kayt 
olmadıgını, mukaveleye riayet 

edlldlgl takdirde mUşkllAtın zall 
olacağını ileri sUrUyorlar. 

Ticaret müdUrlyetl, bir ra
porla vaziyeti iktısat vekaletine 
bildirmiştlr. 

Memur ınaa~ları 
Yedinci ve sekizinci dereceler 

birle~lirildi.. 

Ankara , 29 ( Mllllyet ) -
Mecliste müstacelen müzakere 
ve kabul edllen bir ıayıhaya 
göre Barem IAyıhasındaki me
murların derece cedvelinde ye
dinci ve sekizinci dereceler 
blrleştlrllmlflir. 

Bu muhtelit dereceye men
sup memurlar (55) lira üzerin
den maaş alacaklardır. Bu ta• 
dillt üzerine dokuzuncu dere
ceden itibaren diğer dereceler 
birer derece yükselmişlerdir. 

Askeri mensublnine alt ced
veldeki yedinci derecenin de 
maaşı (55) lira olarak teRplt 
edilmiştir. 

~-
Çlfriler için kredi 

ziırraa ınah>tıs k;·cdi koopera· 
tllleri hakkındaki kanun kat'iyet 
kcspctıniştir. RunLn tatbikilc kö}· 
liilcr, mııralıahacıların tazyıkından 
J,ıırtulmuş olacaktır. 

Dainler vekili 
Malive müsteşarı Ali 
Rıia bey oluyor .. 

Düyunu umumiye
nin tasfiyesi bitmek 

·Üzredir •. 

Düyunu umumlyenln tas
ııyesl bitmek zre olup kad

, rosu, şimdilik 
vazlfedar olan 
bir kaç me
murdan lba-
ret kalmıştır. 

Dalnler veka
letine Maliye 
müsteşarı Ali 

Rlza beyin ta-

ylnl kat'lleş

mlş lsede he-
nüz resmi 
muamelesi 

A. Rıza Bey lıltmemlştlr. 
Maliye müsteşarlığına ki

min tayin edlleceğl mukar· 
rer değildir. Ali Rıza bey 
cuma günü Ankaraya avdet 
etmiştir. 

Müsteşar bey, lstanbul 
seyahatının, teftlşatla ali
kadar olup olmadığı hakkın
daki suale karşı da ketum 
davranmıştır. 

---+-+••---

Esnaf bankası 
Sermayesini beşyüz 
bin liraya ibliiğ etti 

Esnaf bankası hey'etl umu
mlyesl dün toplanmıştır. 

Bu içtimada, bankanın aer· 
mayesl, (400,000) lira zamla 
(500,000) liraya iblağ olunmuş 

ve yeni Ticaret kanununa tev
fikan, banka nizamnamesinde 

tadilat yapılmıştır. Eski aksiyon 
hamilleri bu karar 
üzerine ihraç edilecek olan 
yeni hisse senetlerinden. evelce 
aldıklan nispet dahilinde almak 
hususunda tercih hakkını haiz 
bulunmakatadır. 

Galatasaray 
Birinci futbol takımı 
lzmire mi gidiyor? 

lzmirli rchklcrimizde okudu· 
[tıımuza ıı;öre lstanbul ııııntakası 
futbol ~ampiyomı Galata<aray bi· 
rıncı takımının lzmire gitmesi 
için alakadarlar ara~ında bir müd
dettcnberl devam eden müzakc· 
reler muvaflaklyctle neticelenmiş 
va Galatasarayın üc maç yapmak 
üzre lzınire gitmesi kararla~tırıl· 

mı~tır. 

btanlıtıl ~ampiyonıınun 20 
l lazıraııa do~ru lzmirde bulu· 
nacagı tahmin olunmaktadır. 

Fuıbcıkulara Galatasaray atlet· 
kriııin <k iltihak ettirilmesi ve 
bu ;urct1c a} ni zamanda ehem· 
miyctlı ntlctizm mü.abakaları 

yapılmasının da te'mini diişuniıl-

mektcdir. ' 

Ajanslar Rongrasuuın 
TUrk nıurahhasları 

Ajanslar ton~rası 
Dün hitam buldu .. 
Gazi Hazretlerini11 
cezıapları agahta ı•e 
şiddetli, sürekli 

alkışlar ara.sında 
dinlendi •• 

Cumartesi günü aırııan Aj:ı'ls· 
lıır kongrası dUn son tçtlmı:;ını 
yapmışhr. DllnkU içtimada ruz
namede kalan meseleler ikmal 
edildikten sonra mUıtcfik ajans· 
tar konsorsiyomu daimi ,.e mu
vakkat komiteleri intihap edil· 
miştır. 

Bolu nıeb'11su Falih Rıfkı 
Beg de ajanslar konsor.•l
gomu homltesinln daimi 
azalığına intihap cılım
muştur. 

KONGRA REiSiNiN TEŞEKl<l RU 
Bundan aonra kongra rcl&i 

.M. Meno tarafından harurctll 
bir nutuk söylenml~tlr. M. Meno 
nutkunda burada samimi ı r 
muhit içinde unutulmaz gUn! r 
yaşadıklnnnı, Tllrklyede gt .. 
dükleri teslıiHU ve hUsnu k • 
bulden müteşekkir kaldıklıırını 
beyan etmiştir. 

HARARETLIT. ~AHUR 
Nutku mUtenkıp kongrnnı'1 

gönderdiği ıazlmnt telgra'. 1 

Gazi hazrıtleri taraıırıduıı f. ,_ 
len cevap okuıımuştur. Cı vap oA ıı
nurkeıı blltiin mllrahhaslar ayııı 
kalkmışlar hararetli tezahılrtı/la 
bulunarak cevabi telgrafı s/Jrrkli 
alkışlarla karşılamış/ardır. 

Bu nutka hey'eti mllrahlıa
samız reisi Tevfik !\amil Bey 
tarafından cevap verllmişılr. 

DÜNKO ZiYAFET 
l\ongranın hitamı mUnase e· 

tile dUn hey'etl murahhasamız 
şereflna bir öğle ziyafeti veril· 
mittir. Ziyafetin sonunda reis 
M. Meno tarafından çok saınf
mt bir nutuk söylenmiştir. M. 
Meno nutkunda TUrkiyede gö
rdlllıJerl mühim terekkiyaıtan, 

içtimai hayattaki tekamül 
ve lnkillptan hararet le 
bahsetmffllr. M. Menonun bu 
nutkuna Ruşen ~ref Bey ıarn
fından cevap verilmiştir. 

iN718ALAR 
BUtUn davetlerde hemen 

hepsi TUrk olan kadın ve er
keklerimizle yaphkları temaslar 
ve bir kaç. gUnlUk tetkik hemen 
hlc; biri Türkiyeyi tanıma~an 
mllrahhaslar üzerinde derin te
sirler bırakmışhr. 
Memleketlmlzde gördllklerl h ,. 

::ını ~<lekı mUktlfatlıırını 
Q(' ca ederiz. 

'Ilı ın Şltıci hafıla ' 'ıu cı lı 
~Yl ilhanın yazılarına 

- Gazinin en büyük eseri 
nedir? Niçin ? ltalya tayyareleri 

Dil kabulden SOn derece mlllll• 
hassls olan murahhaslardan ba 
zllerl TUrklyede ikametlerini 
temdit edecek, memleketlerinde 
neşriyat yapacaklardır. !\adın 

erkek biltıın murahhaslar bnzi
lerlnln avdet bilellerlni d .. ı; 
evci almış olmalarına rağmen 

Ankarayı görmeden gitmek iste 
memlşlerdir. 

Na; •• -y;pııacak? Nuriddin B.in vefatı .....--'M_a_b_ad_ı _2 _ınc_ı..,,.sa-yf-ad_a_) 
BUGÜN ~ 1 haziranda blldl· 

~s 41111ıc, ııı, hafta 
~ Yı cıı 
~ı ııı lllarteaı gUnUnden 

'hs 
ij~ ~'14 11• cuma gününe lı:a-

q'ı. tııtıd 1 
. 'tı . l et zarfında 
. lıı 1 
1ttı h .{ e çıkan en 

~ı aberi 200 k ı· , k;~ e ı-
ı~ Çtı1ernek .. 

llıfı<;ab k uzerc 
ı ,1 a a n1e-

gond riniL! 

Milliyet namına Başmu- dlhlaloin tarihi dolduran sa-
harrirlmlzin açtığı mühim yısız bDyUk eserlerini muka· 
anketin cevapları peyderpey yeşe ile içlerinden en bUyU-
gelmekledir. l\endllerine sual ğUnU seçmek fikir ve tetebbu 
Irat edllen zevattan ancak adamlan için mllhlm bir zl· 
birkaçının çevapları henüz hin meşgaleai olduğu gibi, 
matbaamıza gelmemiştir. Bir tarih için de bu cevaplar bu 
çok zevatın cevapları gelmiş 

ve taanlf edllmlstlr. Haziranın günün telakkllerlnl gösteren 
birinci gUoU ilk cevap Defre- lı:ımetll birer ve~ika olacaktır. 
dilecek ve ilk cevabın net- Herkesin merakla 
rlnden sonra arhk cevap muntazır olduju ce
kabul edllmlyecektlr. vapların birincisi 1 

Gazinin en bUyUk eseri 
nedir? sualinin ehemmiyetini Haziran 1929 tarlhll 
tarife hacet yoktur. Türkiye nUshamızda buluna
tarlhlnln en mühim ve biricik caktır. 

1'4CO:OV.w-\,lt.NffJ'rtJ~,P:,,--&;.-gçg,p:~..,--:...,...JOJiJ.tt;t.3..JVAI 

Bugün Taranttan lstan 
bula hareket ediyor 

l\olonel Pelleğrlnloln kuman• 
dasında olarak ayın otuzunda 
Trant'ta 36 deniz tayyaresinden 
mürekkep bir hava filosu top
lanacaktır. Bu fllo Atlna, lstan
bul, Varna, Odesaya uğraya

cakhr. 
ltalyan hava filosu l\östence

lstanbul tariklle avdet edecek· 
lir. Hava müsteşarı M. Balbo 
talim mahiyetinde otan bu seya
hati takip edecektir. 

Birleştirilen esnaf 
cemiyetlerinde 

intihabat .. 
Yekdiğe~ine müşabih me~lek 

ve sanatlara mensup olduk
larından dolayı tevhit edilen 
esnaf cemiyetlerinin yeni hey'
ell idare lntlhapları bu hafta 
içinde itmam edllecektlr. 

Bu hafta içinde şoförler cem'l
yetl, tahmil ve tııhliye cem"iyetl 
demirciler ve tesviyeciler cem'f. 
yetl, Hamamcılar, terziler ve 
yorgancılnr cem'lyetlerinin lnll
hııpları yapılacaktır. 

Fethi meyit ne 
verdi?. 

netice 

Mara~ mebusu i ·ureddin be
yin vefatını dünklİ nu>lıamızda 

yazmıştık. Nureddin beye yapı· 

lan anıl'fiyattan ~onra bir kazaya 
kurban gittijti ihhar cdil-niştir 

Bunun iizcrınc ceset iizerindc 
bir fethi meyit yapılmıştır Fethi 
meyit nctice~l;ıde , 'ureddin beyin 
bır damar pafüma'ı yüziındcn 

öldu!"ıı \ c ht li<edt Gikkat<izlik ı 

olduğu an'aşılrr~' ır. 

2 inci sahifemizde: 
ı- Tarihi tefrikamız; Tepcdclcnll .ı\li 

Paşa ,. \"as!llki 
2 ~on hJherlc 

3 Uncu sahifemizde: 

ı- lktıs•di hareketle. 
i- Mahkeme ıı·· b•ları 

• 4 üncü sahifemizde: 

1- 1 !.sv.:ı raporu 
i Felek 

llo an b li. • e 



.\IlLLIYET PER EMBE MAYIS 1929 

TEPEDELENLİ ~ HARİCİ HABERLER So11 Haberler 
ALI PASA\fl VASILfKJ ~ A..Imnım;yada 

Harp gemisi Harp borçları 
Sen deli mi oldun yoksa? 
Hani top tüf ek patlamıyor? 

Kruvazörün inşasın~ Hlllii itilaf hasıl ola
devam ediliyor.. madı. Vaziyet nedir? 

Harici iki meselenin halli 
Fransızlarla itilaf esasları kat'i olara 

dün akşam Ankarada tespit edildi Hay kahpeler haytt 
lilliJellB telrltaıı: 19 AYHAN 

Vasillkinin kardeşi yalvanyordu .. 
Bunda mutlak bir şeyler ol- - Paşa .. - Silahtar llyas kaç 

mak lazımdı. Derinden derine mış. D~dikleri zaman da tıpkı 
geliıı ulaşan bağrışıp çağrışm~- ~öyle. itiı:natsızlık göstermiş de
lar öyle pek yabana atılacak gı- gıl rnıydi? 
iıi şeylerden değildi. - Hay kahpeler! . _ . 

Ayak patırtıları Ali Paşanın Diyerek duvara sarıldı. Ali 
oda kapısı dışında durmuştu. Te Paşanın rnüşkiıl zamanlarında 
pcdelenli emniyetsizlik içinde kullandığı silahlan oracıkta, du 
kapıdan yana bakıyordu:- sa- varda asılıydı. 
kın kendi sarayında bir hır çık- Biri ağzı geniş bir kubur öteki 
mış olmasın! diye d!işündü. gümüş kabzalı, krvrık bir kılıçtı. 

Çünkü bu gözleri pek Ama- Kubur, İsveç krah onikinci Şar
vutlardan herşoy beklenebilirdi lın kuburuydu. Dokuz on direm 
her yolsuzluğa ihtimal verile kurşun atar cinsten iyi bir şeydi. 
bilirdi. Onların iki pul etmez Ali Paşa onu kralın Kudüse gi
yanm arşınlık bir çakmak fitili den bir adammdan hediye ola
yüzünden çok defalar hırlaşıp rak alınıştı. 
çekişerek biribirlerile kanlıbı- Kılıca gelince: Onun hikayesi 
çaklı oldukları vardı. bambaşkaydı. Bu keskin kılıç 

Fakat selimlık tarafında olan Kırım Hanlarntdan Orhan Gi
birşeyden harem kısınma ne var ray Hanın hediyesi idi. 
dı ki, böyle telaşlı telaşlı kendi Orhan Giray bir zamanlar 
odasına kadar geliniyordu? Yanyada bulunuyordu. Çok se-

lşte oda kapısı «güm, güm !ıı falet çekiyordu. Devir iktizası 
vuruluyordu. Dıııardan biri telaş gözden düşen her adamın yüzü
içinde sesleniyordu: ne bakıp hatırını soran bulun

- O .•. Pap. ... O ... Paşa! rnuyordu. 
Bu ses Ali Patarun genç karı- Fakat Ali Paşa feleğin çenbe 

sı Vasilikinin öz kardeşi Simo-- rinden geçmiş bir adam olduğu 
nun idi. Simo V asilikinin karde- için Kırım Hanına pek riayet et 
şiydi. Kız kardeşi Paşanın ni- miş, biçarenin kınk, dertli göy
kahlısı olduktan sonra Yanyaya nünü alrnıya çalışmıştı. İşte du
gelip saraya yanlamıştı. vardaki kıhç o menkup zatın he 

Tabii hareme serbes girip çı- diyesiydi. 
kabilecek vaziyetteydi. Ali Pa- bitmedi 
2a: 

- Ne var? Sirno ne var?! Tahkikat yapılıyor 
Diye seslendi. Hemen kapıya 

aulmıştı. Evet kapıdaki Simo i- Hayri ustanın 
di. Yanhş değildi. Lakin deli- mahpusiyeti 
kanlının ağzı yüzü köpük için- Hayri usta isminde birisinin 
deydi. Gözleri yuvalarından uğ- bir borç meselesinden mahpusi
ran:ıştr. Dili ağzının içinde yu- yet müddetini ikmalden sonra 
var.anıyordu. • da sekiz gün fazla mevkuf kal-
Kapı açıl~c~ selam.Iı~ tar~f~ dığı yolundaki iddiası üzerine 

dan gelen gurult!iler ıyıden ıyı- tahkikatta bulunulduğu yazıl
ye işidilir olı?;1uştu .. ~a~rışrp hay mıştı. 
kın~maları oyle bırıkı Arnavu- Bu meselenin tahkikile Tev
dun kendi aralarında ~ek.işrnele kıfhane müdürü Ziya B. meşgul 
rine benzer soydan değıldi. olmaktadır. O.ün bu hususta gen 

Yoksa ihtiyar Tepedelenli dine müracaat eden rnuharriri
k_orktuğuna mı uğr'.'1111ştı? Hur- mize Ziya B. dernişdir ki: 
pt Paşa ansız~ hır baskın ~ _ Hayri usta tahkikatile 
yapmş~? tt;:ıru y~? Toplar, tu- meşgulüm. Hadisede bir kast 
fekler gumburdeyıp patlamıyor- olmayıp bir yanlışlık vardır.Ha
du? '. · - · • · . _ . yri ustada zaten kimseden da-

Alı Paşa kayın bırade~ ?a- vacı olmadığını söylemektetir. 
zrsından yakalryarak oda ıçıne Mamafi biz tahkıkata devam et
çekip sürükledi: mekteyiz. Hadiseye sebebiyet 

-. Bre söyle 1 • • • • • . • _ veren hapıshane memuru has-
Dıye ~-aykı~_dı· .Be~ydı ki .~ı- talığı dolayısile isticvap edile

rno çok urkmuşt!i. Bır şey soy- medi. Yann bu işinde ikmal e
liyecek halde değildi. _Kekeledi: dilip fezlikenin Vilayete verile

- Aldılar_ . Kaleyı aldılar. . bileceğini zann,,derim.» 
Diyebildi. Koca oda bir defa 

Ali Paşanm gözleri önünde al- Postalarda tasarruf 
tüst olup dönmüştü. Yoksa ka- sandıkları açılacak 
rısınm kardeşi aklını filan mı 
oynatrnışu. 

Koca kale öyle hücumsuz,rnü 
cumsuz nasıl alınabilirdi? 

Ali Paşa haykırdı: 
- Sen deli mi oldun yoksa? 

Hani top tüfek patlamıyor? ! . 

Halkımm tasarrufa alışrırmak

içln beş kuruşa kadar para kabul 
ederek yüzde iki buçuk faiz ve
recek bir po ta tasarruf bankası 
projesi yapılmı~tır. 

Bu hroJc a\l iktbat meclisi ta
rafından tetkik edllmektcdir. 

Mağdcburg, 28 (A.A) - Sos
yalist kcıngrc inde koalisyona 
dahli olan sosyalistlerin zlrhlı 

kruYazöriln inşası me,;elesinde 
aldıklan vazi ve ti tahlil eden Ba~ 
vekil .\l. :\tüller demiştir ki: 

- "Sosyalistler kruvazörün 
inşa.ı aleyhinde rey vcrmi~len.llr. 

Fakat Rai~cap; mecli i inşaata 

devam edilmesine karar verdi· 
ğindcn fırka yeni bir tecrübede 
bulunmak istememektedir. Binaen 
aleyh ben inşaata devam edile
bilmek için luwm görukn tah 
slsatın ikinci taksitinin de alın 
ma;ı lehinde rey verceğiın. Beni 
istifaya icbar ec.'eİ:ı!llrslniz. Fakat 
aleyJ:.te rey vermep;e mecbı..r 
edcr.:ezslniz. Kruvazör mes'elesin
den dolayı bır buhranı nuzzar 
hudusu sosyalist fırkasını gülünç 
bir mevkıe koyar 

Kangra kabul etti 
Magdeburg, 28 (A.A.) - M. 

l\luller in Irat etmiş okluğu nut· 
ku müteakip so yalist kongrası 

138 reye kar<ı 256 rey !le kru
vazöre ve fırkanın hükömcte 
l~tirakine müteallik lıiitlin takrir· 
!eri reddetmiş ve ruzramei mü
zakerata geçmi~tlr. 
ıtlnıanyada Leh amelesi 
Berlin, 28 (A.A.) - Alman

ya ve Lehlsran hükt'lmetleri, Al
manyada zirai faaliyette Leh 
amelenin kullanılması hakkında 

24 Teşrinisani 927 de akdedilen 
muahedenin musaddak nushala
rını teati etnıi~lerdir. 

Bir sahtekllr 
Berlin, 28 ( A. A) - btikraz 

tahvillerinin raITTir ve tahrifi ile 
maznun Stineşin cinayet mahke
mesinde muhakemesine başlan

mışnr. Stinesi şekiz avukat mü
dafaa etmektedir. 

Afgalslanda -Yeni bir kral 
Londra, 29 ( A. 4. ) 

Peşaverden bildiriliyor : 
Amanullah hanın amucası 
Nadir han Afganistan kıralı 
ilan edilmiştir. 

Torpito yaptırılıyor 
Atinıı, 28 ( A.A. ) - Hükö

met iki torpito muharribi in~a

sına karar vermi~tir. 
Reisicumhur intihabı 
Atina, 29 ( A. A. ) - 1 lli

kömetin Reisicumhur intihabım 

üç hazirana tehir edeccp;i söy

leniyor. 

4merikada gümrük resmi 
Yashİngton, 28 (ıLA...)- i\lü

messil!er meclisi 7 Mayısta ken
disine tevdi edilmiş olan ve bazı 
ithalılt eşyasına alt rüsumun tez
yidini derpiş eden gümrük tari
felerine dair kanun IAyıhıı.sını 
bu gLin kabul ve tasvip etmiştir. 

Romanya - ı acarlstan 
Bükreş, 29 (A.A.) - l lakkı 

biyar sahibi Macarlar mes"eiesi 
hakkındaki müzakerat bu gün 
Viyanada başianmışur. 

ispanyada slyast mahkOmlar 
:\ladrit, 29 (A.A.) - Guida

drea divanı harbinin bir ıniralıı
yı \·e iki yiizbaşıyı idam, üç bin
başı, üç yüzbaşı ve ıiç mülazimi 
müebbet hapse mahkum ermiotır. 

lçki düşmanları 
Vasilikinin toy kardeşi dizle

ri üstüne çökmüstü. İki elini Ali 
Paşaya doğru uzatmıştı. Yalva
rıyordu: 

- Dunnayın, yetisin. Han -
deyse iç kaleye gelecekler. Kale 
kapılarını Ağo açıp Seraskerin 
askerlerini içeriye almış .•. 

I\luamclat, posta kişeler!nde 

idare edilecek, muameleler huHısl 
tasarruf ddterlerine kaydo\una
caktır. 

Yeşll Hilal cemiyeti umumt 
katlpllt;inden: 

31 Mayıs Cuma güünü içki 
düşmanlarının Yeşil gün Bay
ramıdır. Bu günde genç yeşil 
hilalcılar meccaten" içki sajtlık 
varlık düşmanıdır ,. ibaresini 
taşıyan rozetler dağıtılacaktır. 

- Ağo mu? Fakat oğlum bu 
na ben nasd inanayım. Hiç Ağo 
bunu yapar mı? 

- Silahtar İlyas nasıl bir ge
ce kaçmıtşı? 

Tepedelenlinin gözleri dön
müştü. Evet, bu çocuk çok acı 
bir hakikatı hatırlatıyordu. Bir 
v ki ter· 

4. vrupada ve daha bir çok 
yerlcrdt: buna mUma.11 sandıklar 
mevcut olup faaliyette bulunmak 
tadırlar. 

Mekslkada Meb'ııslar 
Mekılkıı. 29 ' A.A) - Meksika 

meb"usR.n meclisi ısyana iştirak ettik· 
\erinden uc layi mahkemeye verilecek 
olan 52 meb"uş.,., ıeşrll masuniyetini 
refeunl~tlr. 

Öjtleden sonrada saat 13bu· 
çokta Şirketi hayriyenln 59 nu
maralı vapuru köprü Boğaziçi 
iskelesinden içki düşmanlarını 

alarak akşam saat dokuza ka
dar Buğaz ve Adalarda gezile
cektlr. Arzu eden cemiyetimiz 
dostları da ı,ıırak edebilirler, 
mefkOre arkadaşlarımızto bay· 
ramlarıoı kutlularız. 

Parls, 28 (A.A.) - Meb"usan 
meclisi hariciye encümeni Fran
sanın lngilterc ile Amerikaya olan 
borçlarının tc viyesl hakkındaki 
ltllA 11arın tasdikine dair yarın l\I. 
Stern tarafından verilLcek izahatı 
dinliyccektir. t\iazbata muharrıri 

mes"cle'l.ln bir tarihçesini yapmak 
ve hu itilftfhrın faide ve mah
zurlarını, hiç bir hiiklJm beyan 
etmeden gösterecektir. Enciimen 
hükt'lmct tarafından, bir talep va
ki olmadık~a rey beyan ctmiye
cektlr. 
Halli bir zemin aranıyor 

1'1:1>, 2!l ( A. A. ) Ala-
cak ıla ; ı horçlunu., va7.iyctlcrini 
ce! f , meğı · wmkun kılacak lı.r 

zemın bulmak için murahhas 
mütchn sıslar nrıı ında goruşmclcr 
devJT" etmtkt dir. 

Radiknl sosyallstler 
l'ari;, 21:! ( A. A) Rııd kal 

So<yali>t Tfubunun içtimaı üze
rine nıc!ı'usan meclisi mahfil
lerirıde serdedilen bazı mutala
alara rııızaraıı, lçtimad:ı kabul 
edilen takrir fı~kanın vaziyetinde 
ani bir değişiklik olduğunu gos
tcrmckle bcrnlıcr, grupa menrup 
bir hizbin fırkanın hl1kömctc 
kar~ı aldığı vaziyette az çok bir 
itidal husulünLi arzu etti~ne de
lalet eylcmcktcdfr. 

Beynelmilel tenis 
Paris, 28 ( A. A. ) - l•'ran

sada beynelmilel tenis sampiyon 
lukları için muhtelii çiftler ara
sında yapılan nihai mü,abaka 
Mis Bcnnet ve Cocgct nin, i\lis 
Helen Wils ile lluntere 6/3, 
G{2, 6 13 ile galip gelmesiyle 
ne ti<:elt!n mişti r. 

dö 

Alman murahhası 
Berlin, 28 (A.A.) - Gazet 

osa nazaran l\I. Schacbt 

sıhht sebeplerden dolayı konfe-

ransa bir kaç gün iştirak etmi-

yecek ve Vcrsaye gidecektir. 

Çin de 

--------------.... ·--------=--~----~ 
Adana - Mersin hattı kiraya verilecek 

Yunanlılarla yapıla~ itilaf t;•bu günlerde imza P.dilecekfit 
Ankara, 29 ( Milllyet) - Fransız sefirinin yeni ı Paris sefirimiz itilaf namenin imzasını ıııoıeJ 

tekllfatı üzerine Fransızlarla ceryan etmekte Parlse döneceğtlr. 
olan müzakerat memnuniyeti mucip bir safhaya Yunanlılarla itilaf ıs 
dahli oldu. Yunanlılarla itilaf şeraiti bitaraf aıs ,,ıı 

Dünkü mül.ıihat esnasında Fransız se- tekllfatinın her iki tarafça kabulu üzerine 

fıl i 
,.,, bulmuştur. rııe 

r ile hariciye vekili arasında itlla1ın Yunan munıhlıasları perensip itlbıt oııı 

esa.~ları kat.[ olarak te.~bit edllm/.'tlr. teklifatı kabul etmlşlersede keyllyeti h11 ~ır· 
Bu esaslara göre Fransa Türkiye hududunda 

ferinden istimzaç edeceklerini söylemişl~r ~· 
HükOmetlmlz bltarafların teklifleriu el 

ettiğini blldlrmlştir.Yunan hükuınetınden g jJll asayişinin tom olarak teminini taahut etmekte· 
dlr. Yeni hudut ise Ernest hattından farklı 

olarak çlzllmlştir Çlzllen hudut her iki tarafın 
menafilnl temin edecek şeklldedlr. 

cevaba göre ltillname bu gttnlerd~ 
edllecektlr. 

Heg,eti vekilede 
1 

Ankara, 29 ( Milllyet ) - Hey•etl 1;d 
toplandı. lçtimaa yeni vekll Saklr Bey d~ 0 1 
etmiştir. Bu lçtlıııada Fransızlarla yapı ~eli 
etrafında hariciye veklll tarafından veri 

Adana - Mersitı halli etn.fında vakı 

olnn anlnşma neticesinde ise halın frn
sız şirlıetine kiraya verilmsi takarrür 
etmiştir. · 

TürkiJe-Bul~aristan 
Uzlaşma 111ualıedesi 

Bulgar meclisi 
tarafından tas

dik edildi 
Sofya, 29 (A. A) - Türk-Bu

gar bitaraflık, uzlaşma, hakem 
ve adli tesviye muahednamesi 
hakkındaki !!1üzakerat ba gün 
hariciye nazırı M. Brofun bir 
nutuk ile nihayet verilmiştir. 

M. Brof muhali meh'asların 
tenkitlerine cevap vererek .bu 
tenkitlerin muahede metninin 
laylklle tetkik edilmemesinden 
ileri geldiğini söylemiş ve nut
kuna şu s~zlarle nihayet ver
mişlir: ·uzun müzakrat esnasın
da gösterdiği hllsnü niyetten 
dolayı Tük hilkOmetıne minnet
daflığımı ifade ederek meclisten 
akdedilmiş oıan muahedname
nln tasdik edilmesini rica ederim .• 

Muahedename alkişlar ara
sında meclisin büyük ekseriyeti 
tarafından tasdik edilmiştir. - ----

hat dinlenmiştir. 

Meclis müzakeratı 
Ilgın bataklıklarındaki arazi ıdf11' 

tere temlik edilecek? 1, 

mat encümeni kararlle t~, Ankara, 29 ( Milliyet ) -
Mecliste Konya vilayetine mul
hak Ilğın bataklığı hakkında 

arzuhal encümeninin mazbatası 

üzün münakaşalar tevlit etmiştir. 

Lehte ve aleyhte söz söyleyen 
hatiplerin mazbatası kabul olu-
nmu~trr. 

Encümen ınazbarasında Dev
let şurası makamına kaim olan 
büyük mlllet meclisi muhake-

rıeı•" 
tastik olunan ve köY 0 ~-~ 
kkını tanımayan kararııı •ol 

ft.>S" 
bir sebep olmadıkça ı 

mayacağına ve bataklık "',ıı 
nin köylünün ıner'a "~ rl' 
bulunduğuna göre gere ~O 
ve gerek sahipli araıırııo ~ 
lirden ve sahiplerinden pıU 
na temlik olunmayacağı 
sında idi. 

Ekınek -m-e-se_l.es~i-ah .... a_kkı_n_d_a tetkikat, 
Ankara, 29 [ Milliy~t ] - Istanbul meb'usu f !i.i>~yiP '/ 

ekmek teşebbüşü etrafındaki tetkikatı ilerllemiştlr. LAythS 
meclisin gelecek sene lçtimaına yetişecektir. Jt ,, 

Meclis ne giln tatil kararı verece 
1
' i~· 

Ankara, 29 [Milliyet] - Meclis pazar gilnil mesıı.iS'n 
etmezse pazartesi tatil karan verecektir. 'l)O! 
Demir yollar ve su işleri için 240.J.111 

• 

liralık tahsisat kabul edildı o•o 1; 

ıJ·anslar kon'eransı Ankara, 29 (A. A) - BüyOk Millet Mecıısının bil fon 
11~-. l maında demlryolları ve Umanlarla au lflerl için 240 ıııl 

1
Y 01~0 

Ruslara karşı tahsisat itasına dair kanun ıayihası müzakere ve ıı:abll 
Şiddetli bir hareket [ ı inci sayfadan mabad J tur. 

yapıldı.. Mürahhaslur yarın saat do· U'. i'"' d l n/8f/J 
Londra, 28 (ı\.A.) - Pekin- kuzda Ankarada bulunacaklar- r az ıe esnasın B gara ana 

den Röyter ajansı~a bildiriliyor: dırl. b l 
29 

(AA ) _ Müt- tazminat Verilecektir Jiıe~ ..J 

Ç. · · l i b" d k · ' stan u • · · · Ankara, 29 ( A.A. )Büyük Millet aldı"' yaradan mi!l•e:,e l'.t 
ın polısı .. ar ın c · 1 ~ov yet tefik AJ"anslar dördüncü kongre &' 1 "' 

k 1 \ O ı 1 meclisi bu~üa ıeis vekili Refik beyin eden jandarma zablr ~IJl!nın 
·onso o,;ancsını Jasmı,tır. sırat :ı si bugün mesaisine nihayet ver- rlyasetinda toplanmıştır. jandarma ve polis amir vemero,':ıııısliP' ~ı 
konsoloshancdc liçuncu cnternas- 1 rn"ıştı"r. Tu""rk murahhas hey' eti ıen·ne bu tazminat ı... "'' nakdi tazminotı hakkındaki kanun ııu • 
yonnl mensupları gizli hir l·onfc- rei~i Tevfik Kamil bey bu müna IAyıhalan milza4ere ve kabul olun- edUere~ vcrilccektJr.f ıv'P', 
rans akdetmekte bulunuyorlardı. sebetle şu nutku irat etmiştir: muştur. Bu kanuna nazaran vazife zerde asayişın mnh~tııcrılc 
45 i Rus olmak uzcrc hazır hu- Murahhas efendiler. ifası esnasında yaralanan Jandarma edilen ordu kıtatı z•rd,ıııd• tıf1 
lunan bütün c,·has tevkil edilmi<,- Müzakeratınız şimdi artik zabitlerine ve polisamirlarine beş maaş ve bu husust•ild~~ k•nuP ,ı 

. d" R · .. k kadaı ve polis memurları\e jandarma siv!lleie de şam ·,1 eıe ,. 
tir. Ru,lar, vesaiki imha etmcğe hı tama e:thı. 

1 
uzn~e~dm~za e- efradının her birine yüzer liraya kada.r randan itibaren mer y d 

V<: binaya atq vermcp;e tc-şebbüş ratmıza 1 a etın:ş 0

1 
u1gtJ?~Z tazminat verilecek, şehit düşen ve ya dir. fHV 

mes'elelere umumı ce se enruz- J il I' 
etmişlerse de itfaiye efradının vak- de ve komite içtimalarında te- Kongada bereket Gümrük tJ( ı 
tinde gcl'llesi üzerine buna mu· d"l · b 1 hakkında ( .. ıııte ıl mas e ı rnış, un ar . Ankara, 29 (Milliyet) - AnkaJa, 29 '" fı~d9 11 
va!fek olamamışlardır. müzakerat cereyan etmış ve hep Şehrimize .,.elen konya valisi rllk ıayıhası etr~lr• '{. 

si muvafık bir sureti halle ikti- " kat ikmal edtıııılf ıııoı 
{l landa intihabatı 

BeHast, 28 ( A.A ) - Şlmall 
iri ında Parlamentosu bu gün 
açılmıştır. 

Rusgada 
Yeni icra hey, eti 
Mosknva, 28 ( A. A) - Sov

yerkr ittihadi kongasi içerisinde 
132 si kadın cılan !;86 azadan 
mun:kkcp merkezi icra komite
sini intıhap ederek mesaaislne 
n!ha) et vermiştir. intihap edilen 
azalar arasında şunlar mevcuttur: 
\ l. !\alenin \f. Rik0f M. lstalin 
.\1. \lefto[ :\1. Çlçerin M. Litvi
nof I\I. Vokosilof 1\1. i\likoyan 
l\I. Buharin M. Tokskl :'ıt Mak-
sıym Gorki hususi bir kararla 
intihap edilmi~tir. Kongra onbeş 

senellk iktısat programını ve 
zirai tcrakkiyat tedbirlerini tawip 
eylemiştir. 

ran etmiş ve ya pekaz bir zaman ~!~~:ere!~~:;:aeyth~~:u~~a~ yar~~kl ~:ııst• dP'd (o 

zarfında i~tiran edecekt;ir. bereketin diğer senelere kıyas mu eYenl · bir Jı • / ı 
Bu netıce, evelcede ışaret e- k d d f izli Ja 28 "/ıı."'·n 5 

..1 
dildiği veehile, bir taraftan her olunırıyaca erece e ey o - TlrTeboblu, n •asesin' 1 'l ."' 

. . . la 1 k cağını söyledi. son - ra zo • d e 
bınruzdemev~u~o ~kimese: Makamlar vergisi kilometre sın ,,.ır ',~nP~ 
taşlık ve samımı teşrı mesaı 1 p;unda kArf:; ıısv ..ı 
zihniyetinin ve diğer taraftan Ankara, 29 [Milliyet] - Ma- uz:; Gelevre koPr şçılP' 
reisimiz olan ve meziyetleri bu kamlar vergisi için iktisat vekA- ay tı bı"tml•, bu glifl .~ 

k d . · · h · şaa , (" , 
defa da en ısının rn~ an ı~- letlle temas edecek olan hey' et rasimi yapılmı~ıır· 0 oP 1 

tihabınız olmasını temın e~ış gelmiştir. lzmırde l<A ;..1 J 
bulunan M. Meynot nun muza- •• k . k•li lzmlr 28 (. 'ccıııll~ 
keratınıza vermeğe muvaffak ol y enı 1 tısat ve 1 mal!~nn: korurrı• .~&· 1 ~ 
muş olduğu mahirane, bitarafa- Ankara, 29 (Milliyet) - Yeni ·anın riyasctifl~ &51~ 
ne istikarntin mahsulüdür. Bu lktlssat veklll Şakir bey bugün pa~d b"r koopera 

. · b d b -1 k makamına gelerek tebrlkltı ka- ma a 1 
10 mezıyetlerı ura ate cı etme bul t 1 tir etmiştir. 1ıo 

ten büyü_k bir ha.z du~yoru_rn. _ _ _e m _ş • __ _ - .. ~------ _. lıenlz lıc•'5'1 
Efendıler, Azırnetınız bızde mürahhas\ar tarafından matbu- sız, Türk 0ıı.ı.ıı ııJll~ 

teessüfler, teessürler bırakacak- at rnüdüriyetile Anadolu Ajan- falına bal~üdlrf 10e * 
tır. Sizi daha uzun müddet alı- sr erkanı şerefine hususi bir zi- idaresinin o ,o...,arl: •'~r 

k · d" k B .. f bn vapuru 1 etili ""~ 1 koma ıster ı . . u teessu ve yafet çekilmiştir. M. Meynot, mcınnııII >' "I' • , :,ııo 
.. .. . . . d b" ğu . • rece tJll'" ıı• "~ 

tees~uru, ıçımız e? .ı~ ço nun Türk refiklerine hitaben belig terini ıztıar e ıı:ıııı•• ~' 
f~alıyet ve kudretı~ı~n ~erk~- bir teşekkür nutku irat etmiş ve Mükemın•l1 ~:ydol1111g~ ,f' 
zı olan Ankaraya but~. bır gu- yeni Türkiyenin şeref ve refahı- dan 'ayan usaın''e· ıı•~ ~ı' 
nünüzü tahsis edeceğınız ve <>- na ref'i akdah eylemiştir- tlf bir 

111 ıı:ıyıııctll ıır'J 
rada Ttirk mesaisini yakından Ruşen Eşref Bey, arkadaşla- benlın ~01 teşkil '.>· 1 
göreceğiniz düşüncesi bir dere- rı namına, cevap vererek M. dan bir 

0 

1 29 -'ııı''~~ 
Fransız tayyareciler ceye kadar tadil etmeJ<tedir. Meynot ya m!ittefik Ajanslar ıstAan1!~8İı.ı.r ıcotıı~.4''" 

. fah ' . . "h . .. 1 . lelik f rıııt ,ııv ,.;. Bem rı reıs ıntı ap etmış murahhasları namına, soy emış flne ıı:on e tll' ı-1'v 

--.-... --
Halep, 29 u A.A." - Istan

buldan gelen tayyareci Arrachar 
ile Rlgnot llalepte karaya lnmlş
leıdir. 

Tahran, 29 (A.A.) - Tayya
reci \rrachar ile Rignot öğle 

vakti Tahranda yere inmiştir 

oldu~unu~d~ dolayı şahsi te- olduğu ~~lteflt. s~zlerden dola- ?!~~.. ııeyct15,yrl•;,. ~ 
şekktirlerımı beyan ve bu teşek yi teşekkür etrnıştır. (evetlı.1) gece aPıırıI11 

ff -

kürlerime tekrar buluşmak ümi- Hava11 mUdüriJnlln takdlratı sinin lzınlr "Jl'lll1'1,Dı 
dini ilave ederek müttefik Ajan Ajana Havasın müdürll M. vorllııılşıifi "' ''

11
, 

slar dördüncü kongresinin rne- Meynot lzmir vapurunun def- rical, b~odll ııııı' 
saisine nihayet veririm. terlerine tunları yazmıştır: zevat 

Celsenin hitamında ecnebi Istanbuldan e en bir Fran-
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___ ,. MİLLİYET_,,_i_N_Ş-'--E_H_i._R_V_E MEMLEKET HABERLERİ 
---- -- ~--------

~alil JaKalan~ı 
~acı lnıeri öl~üren 
lara~a~ Hüseyin .. 

~un~an 15 gün evet metreHlnl 
"6 Chıııten almlf olduğu cihetle 
ı, 1ka11 Hacı Ömeri öldüren 
\,~atca, HUseylni polis memur
liı [atıhte saklanmış oldutu 
ı,~ Odrumda sıkıştırarak mu-
111,~ııı et göstermesine meydan 
iye ltıadan yakalamışlar, ad
~Ye tevdi etmişlerdir. l(ara
~~ liUseyin Hacı ömerl pek 
~q Ulll;i m~treslni elinden almıf 
•11 ~tu cihetle öldUrdUt;UnU ttl

ttııı ışıır. ·.,. __ _ 
~ Miihlnı y ankesici/ k 
'~cı tcı gün l(öprlide Boğaziçi 
'ıı 1kvlpurundan çıkan Rlzell 
h,,1çı Halim ef. 100 lira ile 2,000 
~lq ı tc bir senedini muhtevi 
'-ı•nın ı yankesicllcre çarptır
-.. ıt, 

~I /ı 
tı. lldın için burnunu lı~stl 
~·~ıtcaıı Etem ile iki arkadatı 
ı,1~ ere batanda arsada yatıp 
llı~n Hllaeyin ile bir kadın 
!411 den kavr a ederek burnu
t.ı,111Ucunu bıçakla keemltlerdlr. 
•ı... Yakatanmıf, arkadata n ise 
•ııııştı r. 

)
0 

Piç Hasan 
1 ~•ned e Salıpazarında pey
~ 11ct V anini n 100 llraaın ı 
•ı,... •n piç Hasan yakayı ele 
. .,i,tir . 

La, Kızını vurdu 
'1 1~köyde Hacı Şaban maba
lı1, eaıııde oturan kund ura 
lı~k Cıeı Nltan kızı Sıtrayı bir 
\ q

1
' lltetres oldutu ve çahş

q~q tı cihetle bıçakla sol gö-
tn Yaratamıttır. 

~c lfilstalı bir satıcı 
~ ! Yar satıcı Fethi kend isine 

111 °katc ôrtasında meyvasını 
'ı"1 llllyan zabıtaı belediye 
~Q~rlıırından Sabri Effendlyl 
~'ın Plzarda dövdUğUndcn ya-

lllıştır. 

~11 Mechııl hırsızlar 
~ ~~otıunda mUtekalt Ali 
1,l'llıı Yln evine girerek ıtDmUt 
\:ıııı , Ve mUcevherler çalan 
,<ip r bekçileri tarafındın 
~~1 cııııemifleNe de lı:aran-

11ı1,1 lirasında sırra kadem 
\f ıırıtır. 

Li ıc·ıı ·- ----'l' ~ Uun kafasını yardı 
~ ı1 4Yde oturan madam Lo
t 1ıia' evinin önünde batıran 
'-~ ıtı 8datcı A vadisin kafaaını 

8tlan yakalanmıştır. 

~'Pı:'°"zu hırsızları 
~ 11\e~ncııen çıkan sabıkalı 
~~ııy llttt ile Uç arkadaşı 
t11~ Ça~e bir celebln dllrt kuzu
~t • t<ıt~rak Beşlktafa bir san-

ı,1 tdUklcrl sırada yakayı 
1111fterdir. 

b'~ıOtomobil kazaııı 
lı.. lq:: l<arıonun sevk ve 
4"1ı t c etliği 547 numaralı 
1 t,,10 t1°tonıoblli Panıaltıda 

n~,0 •ki Antona çarparak 
Yaralamıştır. 

ll f;ı~,, 
lJ ~ r11kı fabrikası 

ij hri~a"'lıııa:ada gil.Ji hlr rakı 
· b a 1 hulunmuştur. 

lna 
ı ~ d nın mahzeninde l .'iUO 
~ 1ılu ı · 
'l ı- ıır rakı kazanı ve 

·'tııı k '~t ·ıırı ka,~k rakı ve 
1 'Pitıı l:ıulunmustur 

')/i;lihaller . 
/Jf'.~ I 

'llc 1 \ I bir irtihal 
ı,,. h . 

1 ~ ' ekır defr.rdarı Us 
"ıtzlr' ''\ ". hıremı ve e~bık 

ı, ha l·aık ·uziıeı borin 
1 u,n nını ınlhal etmiş ve 

h, .: ra<ınılc kalıl~nlmı;ur. 
tıızıyeL edl·nz. 

1. 

r ı *"' * ·, '•h ıl llitltjtinJen; 

1 
u 1~urıitgı;~mektc olan arka· 
~:ı ' rı . ·hvcr tedavide hu 

ı,n ''-• • h h.•stınc,inde ölmilı 
· , ~lld,,. UgiJn saat 1 .'i te hu 
~iıa •cak 

1 } rın lltlrıkl 
1 \ v, ı 
• !.> ıııu • '\ , k~rlcri 

ı. 'l'IN BOD< > 
~ v 1 

~ 1 ı, le,.ız şelc.rle 
lıL. ~'lt" 
''la \ C"rı<z Kadın 
11 ıı. t -fınrlan uhulet'e 
~ •Cz n~d~ bulu r 
•L > • ) 
'< 1 ~c rcı "a,·ı 
\ ~ ı..,,ıı 

ı la \l c 

Emanette 

Cemiyeti belediye 

Dünkü içtimada bazı 
tahsisat kabul edildi ----

Maarifte 

Dariilfünun 
~~4?ı..~t'e.~ 

W;fi· ~eA ~t"M' 
Tavuk horoz 

- İsminiz? 
- Ata .. Mehemet Ata .. 

Iıf emlekette 

Posta soyan 
15,000 lirayı kim 

çalmış?. 
Dün bir ziyafet veril

di. Bir senede ne 
işler görüldü ? ... Cemiyeti bdediye dün toplanmıı • 

bazı e\fak okunarak aıt olduklan 

- Ha.:ılığında var mı? 
- Hacılıgnn yok, bendenizin 

Hafızlığını vardır. 

Deni1,li-.\cıh:ıdeın p•htası dün 
güpı: !'(undıız <uyulmuitur. Pos 
ta,lan a~ırı!an parnın mıkdarı 

1 S hı" liradır. Pu;t;ı sünıCİ.bÜ 

ile n• lı:ıf·z &ııdarma rcfcri po,

tanın .. "Y' 'L ~ ıtunu .._\(ıllad\!mc 

gddıktc·ıı ,, "r ı ha'ıcr vcrmi~

lerdir. 

encümenlere havai.: edilmi~. fch:-i 
ıyin ma>raft olarak sarf.J.ilen l<J:t2 
lira kabul edilmi,, Oefıerdarlıktan 
Emanetin ılacaıtı olan .ı~ bin lira
nın irat kaydedilme<lne karar verilmiı. 
inşuu henü7. ikmal edilmeyen Gök
su ~öprüsU için b5 bin, Cerrah paıa 
paviyonu için 29 bin 'c Ç'lcuk 
bahçesi için de .l,500 lira ıahsi<at 

kabul olunmuf, (,'arşamhı gunü lı;tima 

edilmek üzre celseye nihayet veril
mi>tir. 

Fatih - Edlrnekapı hattı 
cumartesi işllyecek 

1 ı!OO metreden ibaret olan Fıtih
Iı:dirnekapı tramvay h~tll in"aau 

tamamilc hıtmi~tir. ( 'uma:te.si ~Unü 
hıtrın resmi küşadı yapılacak. arı· 

balar i;lemeı-e lıaıll\ ıcakttr. Arabalar 
Sirkeci · !o:dırnekıpı ara-ınıla ,der 
yapacaklardır. 

~~~~·--~~~ 

Mllte/errik H. 

Polis bandosu 

Elli kişiden mürekkep 
olacak .. 

Pollı; bandosu için mevcut 
polls memurları arasından evel· 
ce muzlkada bulunmuş 50 ldfl 
tefrik edlimlştlr. Bando yakında 
faaliyete geçecektir. Musiki 
atctierlnln bir kısmı tedarik 
edilmiştir. Bir kı"m da tedarik 
edilmek Uıredlr. Bando tetek
klll eder etmez ilk defa vilayet 
konatında çalacak, sonra sıra 
ile blltUn merkezlerde de çala
caktır. 

Atış talimleri 
l'ıılls acı~ 

~dilmektedir. 

talimlerinı: d,·~ am 

l<tinarlı atı~lar bit
mi?, istlnar,11. atı~lara ba~lan-

mı;ur. Talimler ~•yRnı memnu

niyet neticder vcrnıekt~dlr. 

Zeki paşa gitti 
Hayramdan beri 11.mirde hu-

lunmakta olan umum Jandarma 

kumandanı Zeki pa~a bu KÜn 
sRhahleyin Afyon treni ile An kara

ya 11,itmi~tir. Zeki pa~a \nkaraya 
muvasalatinde ,hrupada Jandar· 

ma ve zahtta um~rundıı yaptı~ 

tetkikata ait raporunu vek:\lete 

verecektir 

İçki düşmanlarının 
lenezzühii 

Ye;il . y ccmivctiniıı seııelık va· 
pur tenezzühi yarınki cuma glinil 
yapılacaktır. Boğazda tenezzüh yapı
lacak ve ılıvctlilcre ayran ikram cdi· 
iecektir. 

Üç tevkif 
t lil!fı sıl1hıyer lı.m kimseleri t<v· 

kife kalkı;an ( :ehze hczeti ihti) i
ye;inden Sille)ınan, Sı rı, \'C 1 hmdi 
elendiler mülki\'< •nüfetıı~li~inin tef
ti~i nectı~tc'l. de revkıf edilmi~lerdir. 

Furugl han geldi 
Iran sefiri rurugi 1 iz. Liün ,\nka

radıın ~t:hrimizc ~clmı~tir 

Hudut haricine 
s~, >~lunda kı>mtıni~t propag1n· 

da,ı ı apan ilç \.lncann hudut imi 
cine ~ıkanlmalan emre<lilınıştir. 

İngllterede 
edeceklere 

.~eyahat 

tenzilat 
lngiltere şoförler cemiyeti 

Turing klUp azası ve 
klllp klllp vasıtaslle lngiltereyi 
ziyaret edecek zevatı cemlyetiıı 
hususi otobUslertıe nısıf Ucretıe 
gezdlrecetlnl bildirml~tir. 

Sili damla.~ı 
Himayei Etfal lstanbul mer

kezinin son yapt• istatistl~e 

nazaran sUt daml!fıiı mllessise 
sinde gUnde 152 çucuıta ~Ut 

tevzi edilmektedir. Bu sUtUn 
mecmuu yevmi 69 kilodur. 

Bir sene zarfında mUes,ı~e
de 2,500 çocuğa bakılmaktadır. 

İcra datn-.~i11de 
l.;ta.nb1 1ı:ra 1 >airc,ır'den: 
Q29 .;eneı n1ıtli\ ~·'!;i ıptida:-"ındı 

htsabatı 1 mı..1np r-,in l ıei L·edidc\ e 

dt!\ ı dolJ\ ı·ilı.-: l l.1:1.ıratıır: hirinı:i ( u 
m tt: ı v ık c P1zar ıı nlcı lıa 

1 1J-:J..,~' "'ı: Şı he irı .. ,. "~t,ıl:H 

ili ııı u e a· 

Darülfünun ~:man~tl, 192!1 -

19~9 sene! dersiyesinin hitamı 
mifoasehetile Oerülfunun müder

risleri şerefine dun J>arülfilnunda 

300 ki~ililc bir ziyafet verilnıi~tir. 

Ziyafette bütün fakültelerin mLİ· 
derrisleri, ccndıl müd~rriskr, 
yüksek mektep muallimleri hazır 

bulunmuştur. Darlıltunun ~:mini 

Nc~et İ)mer l:ıey bir nutuk irat 

ederek llımilfununun hir senelik 
faaliyetinden 
miştir ki: 

_- l lukuk ve Tıp fakül ede-
rinde tekamül dersleri açılmşır. 

Fen fakültesi tıırafınd:ın Torbalı 

zelzde,i hakkında tahkikat va· 

pılını~ ve arziyat mlitahass"ları

mı.z tarafından bu hususta bir 

rapor haıırlaıımışnr. 

Sabanca ve Kur.adaki hayvanat 
tahkikatı da ~ayanı dikkattir. 
9:N yıız Sl)mestrimfc Cografı ya 
cn.;titüsünün .lnkarndakl arz tet
kikatı da ~avanı dikkattir. Bu hu

sustu hir rapor nc~redilmi~tir. 

Llmum fakiıltclcrimizde kla<ik 
kitapların 'c nıecmuıların ne~rlnc 
devam edilmi~tir. 

llu .<en" l'ıpfalcultc<inc 100. 
ı·:uacıya 1 ti, Di~çiye 39 takbe 
ka ydcdil ınişti r. 

\liidcrri.< !;mail ~cvket ve 

Kclı\·ct heylcr \lım uhbiyesinin 
ylizııncu l'nc rnera.;irninc iştirak 

ctnıi~lcr, aynı zamanda sıcak 

memkketler cınrazını da tetkik 
~tnıi~lerdir. 

Hu sene! devriye esnasında 

Asaf Dervi~ paşa, :\lehmet C'elA 
leddin hey. \li Re~at beyler gibi 

kıymetli arkada~larımız vefat ct
mi>tir. Ru arkada1ların hatıralarını 
hormetle yadeıkrlm. 

- Kaç yaşındasınız? 
- Tevellüdüm 60 .. 
- 1260 mı? 
- Aman efendim estfurullah. 
- Estafurullah ne demek? 
- Yani şey... insan hiç o 

yaşa kadar yaşar mı? Adem ale
yhisselam .... 
-Aman efendim estafurullah. 

mış. diyeceğine tevellüdüm 60 
dedin!. .. 

- o size alem efendim. 
- s,nin içi nkomşunun tavukla 
nnı aşırrnışsın, diyorlar. 

- Benim tavuklarım yok ki 
aşırsınlar. 

- Senin tavuklarını aşırıyor
lar demedim. Sen komşunun ta
vuklarını aşırmışsm! 

- Hak kuru iftiradan sak
lasın. Şimdi siz buna inandınız 
mi? 

- İnaııup inanmadığım son
ra anlaşılır. Sen şimdi işin doğ
rusunu söyle bakalım. 

- İşin doğrusunu mu isti
yorsunuz. 

- Evet dosdoğru söyle!.. 
- Öyleyse anlatayım. Benim 

bir belalı komşum vardır. Al
lah duşmanıma böyle komşu 

vermesin. Acar mı acar, sakar 
mi sakar. Keennchu kudurmuş 
köpek!. .. 

İhtiyarcık, yanı başındaki is
kemlede oturan davacısını gör
emediği yahut tanıyamadığı i
çin gıyabında ( !) atıp tutuyor
du. Ne dersiniz kadın da onu 
işitmiyor gibi idi. Nihayet ga
daba geldi: 

- Efendim dedi. susturun 
şunu ben de söylıyeceğim ! 

İhtiyar, s,aşalamıştı. Sev
gili ( !) komşusunu hala göre
miyor, fakat sesini işittiğine de 
hiç şüphesi yok. Akıbet anladı: 
hasmı bizzat mahkemeye gel-

1 l:ıdbe derhal l>cnizliy~ bildi· 

rilnıi~ ve murcaddit yerlerden Jan
darın:t müfrL'Zderi çıkarılarak hay

dutların takihinc ba~tıııınıı~tır Fa
kat l:ırınca takibata rn~mcn fııil· 

ler bulunamamı~tır 

llu hal ~uphe uy:ını!ırnıı~tır1 

Postayı s~yan haydutların l:ıirılcn 

bire kaçamayac:akları muhakkak 
olduğu i~in tahkikat rnmik edil· 
mi~ l'e neticede her ,ey meydana 
çıkmıştır. \ldıp,ımız maltinıatıı 

~öre, po>ta vı soyanlar hıuııt 

sunıcLi ile posta muhafızı ııın· 

darma nefeıithr. Bu iki kaladar, 

postanın e~kiyalar tarafından so 
yulduğunu soyliyerek ka~ıların· 

dakilen aldatacaklarnııı aldan

mışlar ve havdutlu~u yapmı~

lardır. 

Sürücü ile jand~rnıanın :;as
pettir.feri "ı :'i,. bin lira mute<:a· 

sirlcrin üzerinde hulunmu~tur . 

F:ıillerin z;rhire ihraç ı•e <lec· 
dcstlerinde 1 knizli \;ılisl l l:ılit 

heyle Jantlarınııların çok lı:ıyuk 

fedaUrlıkları ı\•irulnıu~tiır. 

Urla hadi.~esi tahhikalı 

bilmedi 
Ji:,ran:n~lt. hir ~ckilde i>ldü

rülmıi:i olan L"rla hakimi ih;an 

bey hadi,e'i tahkikatı hcnııı ];\. 

yıkiyle inki~af etmcmi~tir. Ccr,ı 

me;clnin yakındıı kncı 'ür cık
ce~i söylenmekte ise de taf,il1t 

ve izahat ita,nıdaıı tcrnkki 

olunmaktadır. Tah~ikat hali ha-
l\lakin~ mühendisliıti ve l~lek

tre teknik muesscselerimizin se

merelerini pek yakın bir zaman

da alaca~ız .• 

mişti. 

Dedi ki: 
- Efendim, işin 

anlatacaktım. 

zırda ba~ka bir saflıada hulun

doğrusunu maktaılır. 

:ic~et ilmer lıev hundan sı>n· 
ra Turklyat enstitil,unun .ne~riya· 
tını, 1 lukuk fukulte.<lnc tOO tale
be alındııtını si)ylenıi~tlr. 

DarUlfUnunlar hakkında 
Talebe hirlil',i muhtelif millet

ler talebe birlikkrinLkn darül-

fünunlar h:ıkkındıt hazı 

istemi~ti. nu hustı.<ta 

malumat l{elmi~tir. 

maiıımat 

!randan 

Mülkiye mektebinde 
~llılkiye nıckrcl:ıinin idari \'C 

malı ~uhelerindcn bu. ene .rn talebe 
mezun olacaktır 

Romanyalı talebe gelecek 
Bir müddet eve! iehrimizi 

ziyaret eden Rrımcn darülflinun
luları 2 llazirnnda tekrar ~ehri· 

mizc ı:elccektır. 

- Anlat bakalım. 
- Ben bu hanımın tavukla-

rından bir tanesini kesip yedim. 
Kadın dişleri arasından mı-

rrldandı: 

- Zift ye!. .. 
Maznun devam etti : 
- Evet tavuk1arından yalnız 

bir tanesini yedim. Ama ben 
onu yemesem onlar beni yıye
ceklerdi. 

- Onlar kim? 
- Tavuklar ... 
- Ne yapıyorlardı ..• 
- Daha ne yapacaklar. On-

lann yüzünden tamam ( 300) 
lira ziyanım var. Bahçemin al
tından girip üstünden çıktılar. 
Bir sustum iki sustum. E. . . ar
tık bıçak ta kemi ge dayandı. 
Haksızsam cezama razıyım. 

Halbuki müddei böyle anlatını
yorçlu, tamam 20 tavuğu, üç ta
ne cil horozu gaip olmuş. Hir
sız da komşusu Hafız Ata efen

Yeni harj1eri ögreıı111iyenlt'r di ;miş, ilahır ... 
'laarif 'ek.\leri \IJarif idare,ine Mahkeme ::;ahitlerin celbi için 

hır r.ınim ~nntlcrerck ıeııi h•rl'lcri başka bir güne kaldr ve iki ha-
nıaıcrcti olma\lp t• elan ".~rcnnı11 en snn komsu, korıdorda da bir 
lcr h:ıkkınıla ıiddetle ııarekcte geçil· müddet tavuk horoz bahsi ede-
me inı hil<lirmi;tir rek birbirlerinden ayrıldılar. 

Boğaz haricindeki fnıer 

dubası 
Kışın son bUyllk fırtınaların· 

dan birinde tahlisiye idaresinin 
Boğaz haricindeki fener dubası 
fırtınanın şiddetine dayanamı
yarak batmak tehlikesi geçirmiş 
ve bunun üzerine duba tamir 
için Halice ithal edilnıifti. 

Bu fener dubasının tamıtl 
bitmiştir. 

Dubayı takviye için küpeşte
leri yllkselıilmlş ve duba yerine 
konularak onun yerine fener 
vazffe•inl gören romorkör geri 
alınmıştır.• 

Seyyahin cenıiyelinln bir 
müracaatı 

rurk seyyahla cemiyeti ce
miyetin hayır cemlyetıerl meya
nına ithali için hUkOmete müra
caat edecektir. 

Cemiyet fahri ve memleketin 
neflnc olar k seyyah celbi için 
çıtlışmakta olduğundan buna 

aade dilce 1 fl rind dir. 

-· ........... ~--
Adliyede 

Nezihe Hanım 
Davanın teciline 
karar verildi .. 

~ezlhe ;\luhinin l!anım aley

hine kadınlar birll~i tarafından 

açılan dava}a iiçiincıı ceza mah
kerııe,inde dernın cdilmlı ve 
"czihe hanımın tcdl kanunu mu-

dlılncc ınuhakemesinın 

karar verilmi?tir 

teciline 

Kadriye H. ın eı•rakı 

\liıddei umumilik dun de 

Kadrive bamın evrakının tetkl
kile me~gul olmuştur. Pazar KIİ 

nune kadar evrakın müstentik· 
liRc iade cdilecejti ıtmit edil

mektedir. Kadriye hanımı dün 
·ı evkifhaı>cde akrcbaları ziyaret 

~rmışcir 

---
Vilayette 

Çekirge baskını 
Çatalca ve havalisinde 

mücadele yapılıyor 
Çatalca, Silivrl, Çorlu,Vaka-1 

cık t;ıraflarında çok mlkdarda 
çekirge görUlmUştur. 

Ziraat MUdUrU Tahsin Bey, 
çatalcaya gitmiştir. Orada çe
kirge mllcadeleslne nezaret et
mektedir. 

Çekirge görlllen mıntakada 
köylülerde çekirge mücadelesi 
ite mükellef tutulmuştur. Yaka
cık taraflarındaki çekirgeler 
imha olunmuştur. 

JJamızlıklar 
Baytar umumi mUdlrlyetin

den bir hey'et Edlrneye gitmiş· 
tir. Orada damızhsta etveri,ıı 

olmı:van hayvanlara ldlç ameli
yesi· tatbik etmektedir. 

GEBZE NEREYE TABI ? 
DUnkU gazetelerden biri Geb

ze ihtiyar hey'etlnden bir kaçı
nın Vilayet idare tıey'etinln ka
ararı ile te\'kif edildiğini yaz
mıştır. Halbuki Gebze lstanbul 
VllAyetlne tabi dejtl!dir, lzmft 
Vilayetine tabidir. 

Telsiz telefon .J(),()00 
lira isfl11or 

Telsiz telefon mUdUrll Hamdi 
B. Ankaraya gitmiştir. Hamdi 
Bey şirketin vaziyetini dUzeıt
mek için gitmiştir. 

Devlet şurası da şirketin 

vaziyetini tetkik etmektedir. 
Şirket vaziyeti maliyesinin 

dUzeltebllmek için hUkOmetten 
40 bin lira tah&isat istemektedir, 

Sahte ibraname 
\gır ceza mahkcrııcside dün 

Pandcli bmindc hir runı tarafın· 

dan ~eker oı;lu Ynrgi, avukat 

ı lristaki ve katibi Adil k:ltibi 

lsmail Hakkı dc'ldiler aleyhıne 

açılan sahte ibraname tanzımı 

daYasının rüyetine devam edil 
ml~tir . Maznunların reci: ve af 
kanunundan istifade etmeleri 
hakkındaki tahlilleri rcddedilmiı 

ve gel mey er baıı ahit. ~rin ce'lıi 

için mnhakenıe ta'ik •1 •ı:ımu t~r. 

3 

-Ekonomi 

p·yasa a inkisaf! 
' 

Zirai vaziyetimizdeki inkişa 
yavaş yavaş kendisini 

göstermeye başladı 
Zlrar vaziyetimiz yavaş }'avaş müsait surette inkişafa başladı.; 

Bir taraftan turk ziraatı eyilik getiren yağmurlara ka•uşuyor 
diğer taraftan Amerika buğday flatları dUşUyor. ' 

Son yirmi gllndUr, en mUhil"I ziraat mıntakalarımızdan Ankara 
l(o~ya, Afyon, Bilecik, Eskişehir, lzmit, Kütahya, l(ırşehir, Traky 
glbı mıntakalara hemen her gün yağmur yağmıştır, 

Rasadatı havAiye merkezinin muntazaman verdigl haberler 
nlmresml ve hususi menbatardan gelen şayanı vU~uk mllumaı' 
yağ'ışlann faydalı olduğunu gösteriyor. l(uvvetle tahmin oiunabill; 
kı~lık mkabhsuııkerımtz kısmen harap dahi olsa, yatlık mahsullerf 
mız ço ere etti olacaktır. 

Amerika b.uğday fiatıarının sukutu lthailtıınızın tediyesini ko
laylaştırmak ıtibartle eyi bir te~adUftUr. Noksanımızı kısmen Ma 

carlsta~, Romanya ıtibi yerlerden telifi ediyoruz. Fakat ııaıtar hep 
Amerıka flatlarile inip, çıkıyor. Malum olduğu Uzre cihan butd•J 
flatını tavın eden, Wlnnlpeg borsasındaki iki numaralı lnanitobaı 
fi atıdır. 

Halbuki b11 flat Nisanın ortasında 123 çent llcen . dUşe dUf• 
bugün 101 çent• inmı,ıır. Bu yUzde yirmi sukutun sebeple 
şunlardır: 

bl 1 - ~ikagıı borsa,ında lı:ıflık mahsulfln tahmin mıkdannııt 
rden bıre fazla ilan ed ilmesi 

' 2 - Fransa, lıaıya bUkQmetlerlnln bufday gtımrUk re mln 
tezyit etmelerin den, bu memleketlere ithalatı gllçlcfmesl, 

3 - !(anada buğday lı:operatlflerlnin ellerlnde ve Arjaa 
sllolarında muazzam bujl:day stoklarının bulunması, bu stok! 
yeni rekoltadan evci •iden çıkarılmalı: için istical edltmesl. 

Netice, önUmUzdeld A vustosa kadar daha iki aılantı ayı var, 
~ter bu aylarda, Şlkagoda umulmıyan spekUlasyoalar efmau~ 
fıallıor aşağı seviyede Amerika ffatı demek Tllrk ticare t bllançe 
sunda bir kaç milyon llratılc faydalt hesap demektir. 

A vustostan sonra TOrk bufdayı öfOteccğlmlzden blllnçomıı 
mOsbetlfğe temayatu artacaktır. zun 

Dr. Nizanıt'ltln 

.. .. . * ·~ * 
f;U~U'\f iKTiSADi RAB.ERLERİ 

Jf. lngillz fırlıyor Dün 11 .. r. 
mJ• lngiliz lirN /()0{ kuruş ;10 pı· 
rad.ı a\ıfmı~ rr: fOO:) kuru~ ~O p11 · 
racb k;p:ınrnı~ur. l'nif) e 19<ı dan, 
ahun 871 kuru;tan muomele giır
m[i,tür. istikrazı dahili üzerine mu· 
amele olmamı-.:tır. 

Jf. Kambıyo temevvUclerlnin 
tetkiki l>ün ~ehı·imize gelen 
Maliye mllste;ırı Ali Rizı, Bnrsa 
komı;crligJ kamhiyo Ha,k~tibl 1 fa;ın 
f\e\'lc ~Orü~mü~ ve kıınbiyo tc=mt:\·
vüçl<ri hakkında ıetkıi-«t• bulun
mu~tur. 

Dün llor-a kom(;crliı!;ıne, Defter· 
duhk tarafıııdrn, yüur liralık (.'i87, 
.ıt>.ı). \.'i,908.tnB) ve (.>~i.%0 nu· 
maralı lstikratı dahıll ııbvilltının z.. 
yı nlduıt bilJirilmiı 'e kevfiyet bın
kılar:t ramim nlunmu~tur. 

Jf. incir, UzUm - lhrıcıumır. 
ne k•dardır? 

Ceçen ;ene lzmlr limanından hı· 
rice :,evkolunau incir 'e üzüm mah

sulü hakkında yapılan i<tatistik ikmal 
edilmı,tir. llu i;rıti<tiı?;e gore, 1928 

sene<indc J,591,7;;2 kilo çekirdek•lı, 
147,?.,I kilo ralakı ve 1:1.297 kilo 
siyah lizüm ile 12.144888 kilo i'l<n· 
mi~. 14,04-;l,8:\8 kilo i~lenmemi~ ye 
IA52A01ı kilo hurda ındr harice 
Kilnd~rilmi~tlr. 

Miikcrrer siıı;onı hakkındaki talimat
nameyi hazırlamak üzre lktııat \'e
Hleci tarafındın davet edilen sfıtorta 
tarirc komisvonu reisi zUhtü ve ko
mı;er Ali Rı,. Heyler dün Ankanıyı 
gitmiştir. 

Jf. Sigorta flrketlerf - , •ır>r· 
ta ıirlmlerinin vennek mechurivetio
de bulundukları mütehavvıl kefalet 
akçesi için lkasat ı·ekdletince ıayin 
olunan müdder bu ı:ün bitmişrır. 
!\1ürebavv!I kefalet ıkçderini verrııi· 
yen şirketler hakkındı rannd1n ıri· 
haren takibatı hoşlın•cıık ve ıı~)() 
lira cczay3. tabi tutulacıkur, 

Jf. Limanda yeni vesait _ 
lıtanhul Limaa şirketi raraf1AJuı 
lngiltereye •lpariı edilen ~ ronı .. rkıır 
6 ay sonr• llmınımıla gelecektır. 
Runlar ıo.ooo lne;tliz lirrnna \ıka-
cakur. 

Jf. MatOI gaziler pazarı -
!\lalül gaziler pazın anonim ~i:'lr:eu 
hcyeu umumi\ c~i hugiın tuplanac.:ı tıı 
Bilançoya nıxa.ran g~çen .-ene 7.3r· 

fında 10000 lira zarar olmuştur. 
.\ hliılleriıı bu içıimu i~tir!k et

mek üzere \ukuhulın te~ebbu•leri 
üzerine dün ·ricıret müdtiriveundt! 
kc)'fiyet tetkik edllmlş ve iÇtinıa·I• 
.\lılive vek!ieılyle şirketin mu<»h· 
leriuin temsil edilmeler, le,pit .,ııın~ 

Jf. ZUhtU ve Alt Rıza beyler muştur. 

* * * 
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ASRIN l""D'-!l •MILLIY!T. Tl1t 
2Q Ma~ı< 19!9 

Bl,GÜNKC lIAVA 
k.,uthaneden aldıbımız malt\mata 

· nazaran dün hararet azami 20 

1 

a•Jari 14 derece idi. Bugün hava· 
nın po~Taz n bulutlu olması muh· 
ıemddir. 

FELEK 

MtLLIYET 
&-

i.kAye * 

.. .. 
ÇU~ İ~~TE 

İsimsiz 
- Semihacı~un ! ... le bu. 
- Nuriye .... * * "' 

PERŞEMBE MAYIS 

1 Bu akıam •aat 21 1 2 de 

Majik sineınasın~a 
;\füsab•ka neıkeslnde kıymettar 

lknm ~dert~ ıcvzü münnsebedle 
tertip olunan btiyük suvarede 

Llan Hed - Vladlmlr 
Gaydarol ve Şarl Vanel 
tarafından temsil olunan 

Senelerdenberi birbirlerini 
BEfAZ EliRE 

Semiha tahmininde aldanma-
nam Fı ansız süper lilml irat 

görmemiş olan iki arkadaş öpüş
tüler. 

mıştı. Bir imzasız mektup daha edılcceın~ 'ann 1928. 1929 me' 

1929 
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- - S p ı j ıı 0 f 0 p a ı j e (D·u·w·u·k ad') -~ kuli müstevi dahilinden inhiraf ~ .. IJ n .8 IJ C) J u meyecek yani zikzak olarak kırık. 

tesellumünden itibaren üç 

- Ne alemdesin ? 
gönderince, Muhsin Cemal üs- <ıminin '"" ı:iJnildür. 
tüne düştü ve beraber yaşama- illllll .. •••ııııııiiıill••••I Otel yeni bir mtldlrlret idaresinde 8 hazirandı açılacaktır, Avrupa ve şark ve ya çatlaklık hasıl etmeyecektı~ 

II. Boru ve aksamı busu•'· urnlü mutbak ve asri kon!or. S•lon orkeması . cazbant - be~ liradan ıı) 
- (***) da daktiloyum, ya 

BEN DEÔİLİMI sen? 
!ki gün evelki «Akşam• ga- - Ben evlendim ayrıldım, 

ğa başladılar. ,\Jıizayede ile >aUf 

* * • \laymn 31 inci cuma gtinti sa-
Semiha artık iyi bir usul keş- bıh <aat 10 da PangalncLı Harbiye 

{etmişti. Aşıkmı biraz lakayıt mektebi karş1'ındakl Me -,a sokajtındı 
9 numaralı hanede bulunan \e M. gördü mü, hemen imzasız bir 

itibaren tam pansiyon · aileler için huıu;i fiaılır. Bir evi kiralamadan (Piecea)bir fabrika mamfılatı ol•' 
evvel Splandld Palasın fiaılarını tetkik ediniz. Telefon; Bıiyıikada 22 her parçanın başlarında fabrika"'

0 

llı••• .............................. 111!• ..... marka&1 ve borunun kilosu yazılı O" 
.ıetesindeki edebiyat anketine dulum. ' 

ı 
lacaktir. 

YILDIZ OTEL 411i Vanalar bir fabrika mamulatı (ırıD" cevap veren üdebadan bir ~tın _ Bir gün bana gelde bir 
reımini gördüm, altında «Rıfat kahvemi iç ... Lııyi Föye ait hilcümle mtizencn 

mektup yolluyor, kıskançlığını r.... 1 :~~ic:~~::i~~;i~iıa;~~a~,,~;~::::. ~ecde~ bey» ~zıh. ~~~ re- - Asıl sen bana gel. .. 
ıım mı yanlı,, ıaim mı: dıye te- Bir hayli konuştuktan sonra 

eşyalar miizayt:de ~urctile satılacaktır. 
tahrik ediyor. Muhsin Cemal Rınesan.' ~ist<mindc gayet mükemmel 
her mektup alışta: «Bu isimsiz yemek oda takımı, oıoman salon 
de kimdir?» diye meraka düşü- takımı. perdeler. •alon maıuı, kon
yor, ve tabii kim olduğunu keş- <ol avrıılar, n•"l•ar•bi m.,1 ve tabu-

Zevkini, .ıhhatini \e istirahatini dtişünen her 1olcu Trabzonun en 1 çten mamul gerek sathında ve ger • 

lefonla arkadatonız Rıfat Nec- ayrıldılar 
deti buldum ve sordum. · ·~ * * 

güzel yerinde olan bu asri Otele misafir olmalıdır. se muhıtinde kumlu pürü•ler olııı'. 
yacak müstevi şakuli dahilinde 3~ 
ğı yukarı hareket edecek font !fi" e 
faza dahilindeki yuvaya ıerbett " 
imtizaçlı surette girüp çıkacakt~ 

- Ben değilim, lehülhamt o 
ıudar ibtiyarlamadım ! dedi. 
Mabua dua ehin ki iımi yan· 
ılıkla konmu!lu ya resmini ko 

ysalar ne yapardi. 
YÜZE BEDELDİR! 

Şehrimizde bulunan Ajanı 
:nurabbaslanna ıeçende verilen 
.ıiyafete davetli olan gazete aa. 
1iplerindeo birine misafirleri
mizden biriıi adedi tab'i sorar, 
o da fU cevabi verir: 

- Bizde henüz Avrupadaki 
üyük tirajlar baılamamııtır. 

Biz 50,000 baurız ! 
Bu cevabı itiden diğer bir 

Türk gazeteciıi. 
- Ne o hayır ola ne zaman 

ıu bolluğa uğradınız! deyince 
ırada bulunan Meıhedi hemen: 

-O li.rm bir nüshası yüze be
Jel di ! cevabile iti halleder. 

SONU 
Artık her taraf edebiyat ile, 

ınketle meteul. Dün de Ahmet 
laaim beyin cevabı intitar etti. 
len Üıtadımızı yerden göğe 
<adar haklı buldum. Rasim be
-in cevabının en «orijinal» yeri 
onudur. 

Anketi, mubamr §Öyle biti. 
ıyor. 

«Ben Üstadın yanından ayn
ırken, lıalıçe sahibi kemalı dik
;atİe kovadan ıalatalıkları çı· 
;ardı ve ıoymaya başladı.» 

Bir edebiyat anketi için tuhaf 
ıir ıon değil mi? Allah cümle
aizin sonunu hayreylesin! 

FELEK. 

Spor 
Atletizm mllsabakası 
cumaya yapılıyor 

Atletizm federasyonundan: 
'Iaziranın 28 inci Cuma günü 
raksim Stadyomunda Türkiye
le bulunan bütün amatör atlet
erin iştirak edebilecekleri bir 
tletizm te~vik müsabakası ter
ip edilmiştir. Bu müsabakalar-
1a muvaffak olan Türk atletle
i bu sene Balkan olempiyatla
ma hazırlanacak namzetler ara 
ında bulunacaktır. 

Atletizmin bütün numarala
mı ihtiva edecek olan bu mü
.abakalara Haziranın 18 inci gü 
ü ak amma kadar kayt müd
eti tayin edilmiştir. Yazılmak 
rteyenlerin isim, künye ve ku
"pleıinin bildirilmesi suretile 
ahriren her gün saat 17 den 20 
e kadar Emin önünde Rıhtım 
anında federasyonlar merke
inde Katip Kemal Aşki beye 
ıiiracaatları. 

'Millıyet. iıadebl tefrikası 66 

On beş gün sonra Semiha Nu
riyeye gitti. Hayli tereddütten 
sonra dedi ki : 

fedemiyordu. relt•. rniz aj!;ocından yat•k od• t• 
\laarif \ ekıllcli cclilc:-inln resnır ruh. a.tnamc!'>İni hai1. * * * kımı, a~nah \C :l)Oa'-ıt dolaplar~ 

Aylar geçti. Günün birinde Se amariken ve mini<tr yaııhaııeler. \:ü

nıiha, ağlamış bir yüzle Nuriye- tüphaneler, l-artonrer '" do•iye 
ye geldi. dolaplan, etajer ve portmantolar. 

HALK l)AKTİLO IJERSANESİ 
Tekmil Vanalar bir c;hetteı> 1 

navra yapılacaktır. - Senden bir ricam var Nu
riye. Makinenin başına geç de, 
söyleyeceklerimi yaz. 

elektrik ve kolon laml;alar, çini ı e 
- Bak şu mektuba. demır sobalar, lcanape ve koltuklar , 
- Kimden? durnr saati, acem vazolari Kütahya 

Siri..eddc "•hin paşa oteli karşısında Demşlcr soka~ı .\io J.5 1 lcr gün 
9·20 an1.!'1nda arzu edilen "latlerde hanıınlara 'e be, lere t~aslı hir metot 
dahilinde \e muhtelif markalı yaLı makinelw üzerinde mü<ait şeralıle 
iki ayda daktılo öjtretiltrek münasip \aziiekr teminine dclıilet edildiği 
ıribi makine ile yaı•lma,ı matlup Türkçe. ı·ransızca.. lng!l:zce \C .~imanca 

. elti 
III. Boru ve aksamı husua•Y .1 

15 atmosfer tazyikine müteb•111"': 
>"'''. olduğu ambuvatman altında d:lr' Nuriye, Semihanın söyledi

klermi hayret içinde yazmağa 
başladı: 

- İsimsizden. tabakları >amaver ve san mangal, 
yaıı işleri de kahul olunur. mış olacaktır borunun pozu yapıl " 

tan sonra •u ile doldurulup icaP J Nuriye okudu: 

« Beyefendi, bu mektubuma 
«Beyfendi, Semiha hanımla 

rabıtanıza vak f old.ım. Bugüne 
imza atmıvacağım ve benim kim k d ·· 1 <l" d B ·-- , • • . . . a <.r şup 1e e tyor um. ugun 
oldugumu - ~tmdılık bılmıve- t k h · ·· ,. K d" . . · ı ar ı erşeyı ogrenoım. en ı-

ceksı'.11.z. . ! sinden ayrılmıyacak olursanız, 
" Sızın, bır kaç zamandır, Se-ı S 'h · k 1 d · O k • emı ayı at e enm. na arşı 

miha hanıma kur yaptıgınızı ı .. • • • • 

.. .. H lb k' be S . oyle bır aşk besliyorum ki, elım-goruyorum. a u ı n emı-
' h k b f d" K den cinayet çıkması muhakkak-11a anıma ası ım ey en ı. ur . . . 

k d d · h k tır. İsrar edersenız bu ışı kurşun yapma ta evam e ersenız a - . . . 
, temızhyecektır. 

kmızda hayırlı olmayacagını . 
. d"d . 1 b . Nnnye şaştı: 
şun ı en sıze 1a er venyorurn. · B' b.. 1 b" k - ız oy e ır me tup yaz-
Siz bu sevdadan vazgeçiniz.» d k 

Ş . d. d · d M h · ma 1 • 
ım ı a resı e yaz: u sın - Hayır .... O kendi kendine 

Cemal Beye. yazı. Benden bıktı, başından at-
- Yaza yun ama, hiç bir şey mak için isimsizden istifade e-

anlamıyorum. diyor. Benim onu elegeçirmek 
- Anlatayım yavrum. Ben için kullandığım çareyi o beni 

Muhsin Cemala aşıkım. Halbu- basından atmak için kullanıyor. 
ki o benim yüzüme bile bakını- Şi~di «isimsiz bendim!» desem 
yor. Nazarı dikkatını celbiçin onu gene elden kaçıraca
böyle imzasız bir mektup düşün- ğım ... Asıl kızdığun kendi si
dilm. Bir erkeğin aşık olduğu !ahımla vurulmamdır. 
kadını diğer bir erkek muhak- Nakleden 
kak elde etmek ister. İşte mese- SELAMİ İZZET 

MİLLİYETİN 
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Bu rGnkü yeni bilmecemiz 

Soldan sağa: 

ı- \luhaiaza (6, • ota (2) 
2- Yakan şey (4 Sıkıl kes 

tirm•k (4) 
4- "'1erhum (8 
5 - Cda (3) Orta (3) 
tı- Dilzeltın•k "cemi. (7) 
~ Beyan (5) 

EGLENCELERİ 

Dünku bllmecemizin 
halledilmiş şekil 

Yukardan aşa; 

1 - Ozltmck (o) 
2 Knpek(2 .\lensup(J,Nota(2) 
3 Acımak '8) 
4 Yemek (2) Zaman (2) 
5 ,\lubarek kılmak (ti) 
6 Bir ayıp orten (2) Mazur 

görmek '2) 
7- Cühhe (4) 
8 Para-ız (5) Kan (:!' 

karyola_ şezlong, mutbak eşyaları mu· 
şamınalar. Ye ~air t:şyalar. Jt&)Ct gü
zel fran>ız markalı piyano. Acem ve 
.1\nadotu !"ccc;ıdclerf. Pc"- sürenlerden 
\Üzde 25 ttınlnıt alınır. 

.\ltiza yede ile satış 

.\la."ın 31 nci Cuma günU 
,a\ıah , .. , 10 da Be)ı.~lund• ı,ıiklAI 

caddesinde \ğacamidc Salrz ağa

cında 7 numarnlı Oivo apartmanının 
;ı "'- d•ircsinde bulunan bllci!mle 
ml.ıze\ t n eşyalar müzı~·ede suretHe 
~atılacaktır. 

BUle drc•ı:ar mıı>a 10 adet 
sanda'çe \C ,jrfinli divandan mü-

. rekkcp a"i \"iennuu ~ayet mükem· 
mel emek oda takımı, kanape 2 
koltuJ. 6 •an dal ve beyıa masa 3 çilt 
J le , kt kadiicsi perdeler ve kadife 
ıe ipekli iırıükıivle y;avet ıı;üzel lake 
salon takımı, 9 porçadan miırekkep 
kadite ortulti takımlar. 7 parçadan 
mürekkep di r yıldızlı takımlar, 3 
parçad•n mürekkep pomie takımı, 

aynalı dolap i\ıalet ve gece masa~ın
dan mürekkep asri )&tak oda takım · 

!arı_ .1 parçadan mürekkep ingiliı 

vatak oda takımı, bronz ve demir 
karyolalar, avnalı dolap, gardrop. 
divan, aıntrikcn yazıhane ve ~an· 

dalyelcr, kadııı yaııh"nc<i, yazlhane
ye ait 2 koltuk \C 4 fSndalye, kü
tüphane, lngiliz şlfonyerl, portmanto 
elektrik avizeler, ~ezlong, dikiş ma· 
kina ... ı., arahesk tabure. !'alona 'e 
yazıhaneıc •i artistik lambnlar, :\.). 
1\ara,ag imzalı artistli\. diyar pano~u, 
perrlclcr '° ,ıorlar, muhtelif kadrolar 
ga? fıırunu, ;ımavar, biblolar \e 

sair eşyalar. ·ı·:lke Pari7.. markalı 

pia10 Acem '" Anadolu halıları, 
Pey . urenlerdcn "/0 2'i teminat 
alınır. 

rr ütün inhisar idaresi 
Mü<liriyeti Un1un1iye
sinden: 

hlanbul İkinci Ticaret mah· 
kemeıinden: Müflis Hotopolos ve 
Velis efendilere ait bir kısım elbi
selik kumaşların 3 Haziran 929 tari
himanın Istanbul. Sultan hamamında 
dilemediği takdirde müteakip gün
lerde saat ondan itibaren mumailey
hanın Istanbulda Sultan hamamında 
Havuzlu hanında kiin 6 numaralı 

mağazalarında bilmüzaycde fruht 
edileceğinden talip olanların yevm 
ve vakt ve mahalli mezkfırda iflas 

1.- Erbaa )<a abasına isale edile
cek iç.me suyu için (3600) metre iki
yüzlük (940) metre yüz ellilik (300) 
metre yüzlük (170) metre altmışlık 
dökme Bn:-u ve aksamı hususiyesi 
mübayaa edileceğinden müzayede ve 
münakasa talimatnamesinin (20) in
ci maddesi mucibince kapalı zarf u
suliyle tarihi ilandan bil itibar alt
mış gün zarfında ihale edilmek Ü· 

zere münakasaya konuldu. 
2.- Borular tarihi ihaleden niha-

masası hey'etine müracaat eylemde- yet üç ay sonra Samıunda Sif ola-
rak teslim edilecek ve boruların ilk 

ÜJllet•· den Vanalar kapadılıp man ,~ 

cihaznn haiz tulumba ile (1'•"~ 
makinesi boru ile birlikte muba) sıl 
olunacaktır) mefıuı dolu boruY~ 
verilecektir. ıer 

Taki manümetre tazyiki aıın";.v 
tuyıkınm nıdını yani 8 tak•1 ~,_ı 
göetcrecek ve altı aaat bu ın• 

ki'" üzre borular dolu bırakılaca ~ı· 

Bu müddet zarfında borulara•;~· 
rık ve ya çatlak zuhur ederse P

0 ,.;f 
da dahil olmak ilzre tekmil ~ 
bayiine ait olacaktir. 1 T}YATRO 

ri lüzumu il3n olunur. 
_ muayenesi muteahhidin memuru 1 

mahsusu huzurunda Samsuada kara-Dok tor A. kutiel <!" icra edilecektir mütehammil ol- VE SiNEMALAR , 
duğu tazyikin ve dökümde melhuz '-••ıİıİİıııiliiiliiiiiiiiiiiiiıll-'.:;041 Elektirık makınclerıyle bclsoğukluRu, idrar 

darlığı, prostat, •demıiklidar, bel gevşek

lli!i clU •e fiıcngiyı ağrısıı lcdavl eder. 
KarakOyde Bt'5!'l•tf.·i fırını ~ır.""•nda 34. 

I
Belsoğukluğu frenği 

olanların nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kıı'i 

olarak eski 'e yrni belsoğukluğu, 

frengi. idrar darlığı, bel gevşekllgl 

'" mesane ve bilcümle kadın ra· 
ha. ısızlıklan tedavi olunur. Heyoğlu 1 
Tukatlıyan yJnında mektep sokak 
Nrl 35 Tel: B. O. ~J 52 

• 

hatanın muayenesi, Pozu müteakip 
mıkyası tazziki mücehhez tulumba 
ile icra edilecektir, merbut şeraiti 

fenniyede tafsilat mevcuttur. 
3.- Şartname ve mukavelename 

sureti müaaddakalan Erbaa beledi
yesinden istihsal ve teati edilecek
tir. 

4.- Tayin edilen müddetin hita
mı günü zarflar açılacağı esnada, me 
muru mahssus bulundurmayacak ta
lipler. buna lüzum görmediklerine 
ve zarfların gıyaben açılmasına razı 
olduklarına dair belediyeyi vaktın
dan evel resmen haberdar edecekler 
dir. 

Kadıköy Ku~dlll HllAI sınentll51 ,., 
29 m&}1' Çarfımba günü ,kf' d" 

. . f11ll 
1929 Türkiye cihan komıklerı ~· 

. t;e\ 
baltası. Komik şehir 'laşı~ tıl" 
dtimbüllti Ismall, Cevdet bev1~~1,ır 
ilkte bir sahnede Naşit bey kıt 

h Jrıı<( lsmail Cevdet beyler 1 rııeı!i 
Şevki bey eczm kahkahalı k~ 
3 perde. ,.,r 

Danıı, Varyete, Monolo~ ":uıul 
Duhuliye 30 

Ferah sinen18d~ ,.,ı 
·ı e 

Büyük müsamere Nevıen ,10,o' 
Tanburacı Osman pehlivan · 
tiyatro. 

- Bir Klltlbe AraoıY0'.h•;• 
Eyyüp Sulh mahkemesinden: 5.- Münakasa gazetelerin ilanı lngilizce Sttnografiıe bı ı« 

Müddeiye Zeliha ve müddeiale- tarihinden itibaren 57 gün zarfında vakıf ve lngilizced• n Türkçeye 
01

,., 

yha Nasip hanımların şayian teklifat ve teminat mektubu alına- meye muktedir bir k4<ib• "''ı c ,, 
mutasarrıf oldukları Ayvansa- cak ve 60 inci günü zavaldan sonra Jstedikleri maaş mıktarile te~fl'.ır b 
rayda Hocaali mahallesinın Ha saat l5 de Erbaa belediyeainde bele- malömaılınnın derecesld ııı~:,, 0~ııl 
marn ve ketuda sokag'ında atik diye meclisi müvaceheainde icra e- mektupla (O.F.) rumuııvle · ,dr 

d 'l k · ı ıunı ve cedit 68-1 O No. iki oda iki 1 ece tır. Posıahanesi 176 numara 1 

sag· ir sofa bir toprak avlu bir o- 6.- Teminat akcasi münakan k;- sine tahriren mııracaaı. 
·ıJeı cak ve bir helayi havi altıyüz li- nununun 7 inci maddesine tevfikan Naşit be)' tenıst h 

ra kıymet mühammineli bir bap kabul edilecektir. Millet tiyatrosund• b~ a~sı•~c 
tuvla<lan inşa edilmiş bir bap 7.- Borular karada muayene r.üi- B y 5a .d' 

Hendek, Akyazı idarei inhisariye Avladan inşa edilmiş bir bap lüp miitahit ve belediyenin mutahs- zelhan Hafız Burhan e t )~ 
ti ve Na•it Bey tara. fınd~~n 

ambarlarından Adapazarı tarikiyle hanenın ihalei eveliyesinde 400 sısı taraflarından muayenesi i' 'lal • c!• 
I . mahkumiyet komedı ~ per , • 
stanbula nakledilecek takriben lira bedel mukabilinde talibi uh edilerek salım olduğuna dair tutula- . llrJ•rı' , . 

(300) bin kilo yaprak tütün nakli- tesinde onbeş gün sonra yani cak zabıt verekaaı üzerine bedeli lsıanbul qJ,11 dl ı> 
yatı için küşat edilen münakasanın ilandan onbeş gün sonra yani ihalenin yüzde yetmiş beşi tediye dan;S· ATILIK ı.:()'l'lV\1." müddeti 8 Haziran 929 tarihine ka- 12 Haziran 929 Çarşamba günü edilecek ve mütebakı yüzde yirmi !'\. ,..,.. 

da - . . "'~ I· r temdit edilmiş oldugundan talip saat 14 de ihalei hatiyesı ıcra beşi ile teminat akçası pozu mütm- Ter.anede \"aJdeJ.ıta~ çı~'r. 
olanların yevmü mezkur akşamına kılınacağından talip olanların kip tecrubei kat'iyenin hitamından mahruk olup talibi ıarafıno•n 
kadar Düzce, Hendek Adapazarı yevm ve saat mezkilrda Eyyüp sonra alınacak rapor üzerine tema- mak şarıile satılacaktır ıC ıır" ~ı~ 
Müdürlüklerine ve şaraiti anlamak Sulh mahkemesinin icra daire- men tediye edilecektir. Muhammen ı.cdcli fi 'c;uı:~"1 

üzre idarei merkeziye tk;nci Şube sinde hazır bulunmaları ilan olu 8.- Yalnız bu yüzde yirmi beş ile zayede 19 Jlaziran <J~<J ı.tır(. 11'1 
8- erik (.'i) Azamızdan biri (2l 
9- Çocuklann 'lİt emdiklen 

sev (4 
. k . . , tl:tC·I ·( 

Q \emek (~, C:•lıuk ı5) B. kısmı Müdürliiğiine müracaatları. nur. temmat a çasının tedıyesı boruların ··nü Defterdarlıkta ı • 1tiı:1 ı 

-- Köy hekimi 
---,-ta o-lur mu ya. -Hani imamlaımıştı. Bir ~ey hissettirmemek, sanın başına gelir. .. Sebebi çok--, temas etmek-;-her şeyi en kÜçükı ~ Orman korucu~~ ~3 ııt~ 

cemaat meselesi. . . Anlarsın için kendini topladı. Fakat sesi tur. Her kese göre değişir. Yor- teferrüatına kadar kararlaştır- neş'eli cevap verdı · fddeıı d ,ıı 
ya. titreyordu: gunluk, vehim, düşünce. Sen al- mak istiyordu. Tosun un daveti- - Sorma h~aı:'.1· es edtr 1 r' 

<' .ıat Naci tatsız tatsız güldü. - Erkeğine göre. Kırk, elli, dırma, kalbini ferah tut, o ke- ni bu hisler ve ihtiyaçlar arasın- bizimkinden şıkayet ilt'-l c 
Ça~uş devam etti: altmış... siklik kendi kendine geçer. Ara- da kabul etti. ya, şimdi ken~ı;ıdenvıır ltİ it·. 

Bürhan Cahlt - Ben sana yine bakılmağa -Peki ben sana bu senin kır- sıra dereye ğir, yıkan, biraz id- Doktor dan memnun ve neş'e- diyorum. Bi~ ık~ ay yıet yo Pg' 
-a. lamı tı. Aceba bir zamanlar racaatı üzerine Edremit e talı- geldim doktor, ben bu halimi kta, ellide olacağını söylediğin man yap, bol yemek ye, bir şe- li ayrılan Tosun hayvanına at- de haniya hıç b1.'. -~~Il çınor ti' 
arı<mda hissettigiduygusuzluk vil edildiğini müzdeleyen emir- beğenmiyonım. şeyin hende şimdi başladığım yin kalmaz. lamış ağır ağır kasabadan çıkı- Nah, ha şu gördu;~el<eı •.. ııc 1,f 
imdı kcndisind mi başlamı!ltı. nameyi aımıştı. Gözlemin al- - Ne var çavuıt! söylersem ne dersin. Tosun memnun ve mütebes- yordu. cı ha ben .. · ~e . a)lııtl ~\l~o•' 
lu ı adamların her hangi bir tında leziz hayaller canlandıra- - Nem yok ki. Dı~ardan ba- Ayakta duran Suat Naci tit- sim teşekkür etti: Gün kararmadan çam ormanı- reket •.• Bugunl~e bi1ıı1' oel~' 
evkal2de vak'a yüıünden erkek rak pilanmı hazırlarken içeriye karsan kalıp kıyafette bir şey reyen dizlernin zafına mukave- - Eksik olma doktor, demek na varmak için hayvanını meh- tü, kasabaya g.e ı~. yıı'ttlı cf1' 
kle'11i kaybc.ttiklen•i işitIPişti. giren Tosun onu hakıkata ça- yok. Fakat gel gelelim içim bo- met edemedi. I{oltuğa gömüldü. bu ijin il§.cı, acelesi yok. Sabrın muzladı. Ve tozlu yolda arka- tora gittim. ~11 !' ~~03tıtııflol,ıır 
l.ceb· kendisi de höyle biF akı- ğırdı: zuk. Dümen tutmıyoruz. İlk defa bu adamın karşısında sonu selamet. smda san dumanlar bırakıirak kanlıdır. ~aı;ıy ıtl· 0113 

ete mi uğramıştı. Tosun bunn - Yine ben geldim doktor. - Ne oldun anlat bakalun. hicap ve teessürle küçüldüğünü - Öyle öyle dediğim gibi süzüldü.... dir demek ıstıyoru 
ı :ünürken son günlerde böyle Yolum düşup kasabaya geldik- Mideni mi bozdun? hissediyordu. Cevap verdiği ke- sen kalbicl ferah tut, sıkılma, - Vay hocam, nereden böy- ğu gibi anla~~ı;n· c:3 ııl~ 
ir hale ı:<ehebiyet verecek ne çe seni görmeden dönmeğe aya- - Ne midesi doktor, töbeler limeler ipliği kopmuş tespih ta- bir ay, iki ay, bir şey kalmaz. le? -Ne de \ e sıJcılJ1111 iti 1 

ibi ,r.k 'a geçirdiğini düsüniyor ğim varmıyor. Ne dersin bu i1;ıe. töbesi söyletme beni... Günde neleri gibi karma karışık ağzm- Tosun genç doktoru çam or- Acı badem imamı Hafız Ap- -. Sen bul ida tıaı.etl yıl< 
azı.n iki ha'ta cvel hayv;ın::ı at- Suat Naci tırnaklarna kadar i~i somunu eriten adamın mide- dan döküldü: manmda bir öğle yemeğine da- turrahman 0 gün kasabaya kö- dedı. Bu y~ş ~uyıı ğır, ıı ıt11' 
ırker yere yuvarlanıp kalçası buz gibi olmuştu. Dudaklan tit- aı bozulu~ mu' - Olabilir. Bazen fevkaiade vet ederek ayrıldı. Suat Naci bu yün nufus, vukuat ilmihaberler- başına g~ır,e. Bir şel11° "'4 
ğrıclığını hatırlayor, bazen Taş reyerek cevap verdi: - Pekı nerende bozukluk? haller olur. <laveti gayrı ihtiyari kabul et- ni getirmi" heg"belerni üç karı- bol yeme Y ;ııı ' 
dc~e <le birdenbire önüne çı- - Eyi ettin, çavuş, hoş gel- Tosun yutkundu, öksürdü, -Nasıl olur' mişti. 51 için aldığı basmalar, hediye- dedı. f Apttırf°llıı ,.~, 

k Yılanın(ıan korkma d" t b k lun ··ıd·· S · · a ~·lattı · · · • ·b· İmam Ha ız •-ıort A~ı an en3ere ın, o ur a a · gu u. esını Y v~, · Suat Naci bu husustaki bütün Tosun gittikten sonra uzun lerle doldurmuş kendısı gı ı be- r ve do" b ı y~ 
ına hamlediyor bu hali gidı11 hü - Ne o hasta mısın sen de - Ben kaç yaşımdayım dok- bilgisini topladı. Fakat ondan ve derin düşündü. Artık buma- sili eşeğine atlamış dönüyordu. sunun ha 1~:trrıişti. O 110vl' tı 
ilmı.t doktoruna anlatmağt dil- yoksa ..• Yüzün, gözün bozuk. tor? açık bir cevap isteyen bu adama cera hat devresine giriyordu. Dörtnala giden Tosun ona dört ~~n~ ~~:r~l.-nır' tı:ı~ına ıfll' ııf~ı1' 
"niyordu- - Soğuklamışun çavu , bir - Yirn1i sekiz, dokuz var. karljı fenni tabirlerden bahset- Henuz hi§ bir hakıkate vakıf çınarlar mevkıinde rastladı. Ko- ır e 1 ı3 eğine ın81'1 .,1ıi 
Ve nihayet bir gün kasabaya iki gündür böyleyim. - Eyi bildin. İnsan kaç ya- menin faidesi yoktu. olmyan Tosun yakında elim bir nuşmağa başladılar. İmam sey- hal ,

1 
g~ ~ı irli ıt1 ıte 1 • 

ol du en Tosun bu halini Tosun kaim kahkahalarla şmda erkeklikten k<'silir. - Bu ehemiyetli değildir, ça- akıbetle karşılaşacaktı. Suat Na rek sakalının tellerni oynatarak ~ag 1 ~t < f 
uat Naci ye an;ı. yaiula an'at- güldü· Suat Na<"İ krı;kınmzı oldu. vuş dedi. Gelir, geçer. Bu yaş- ci bu kıirttıiuş gi.inünü ve saati- ona son kom• u larından sonra gının a 

.~ı:nı~.dlo~crc~ ... ıu.ı:..u.u.kf:ncli.ıınii.L__:::.jA.!lıJ!'.ll!..l:.!ah!hJu.ı.,_h~e~kBİm!!L~<it-~h!;:.;ı,~~-;l;:!::;ı~o:,.ı~"::..5~~·j~~ı~ii...~rlilı,1ııL..ıı.ıı.lıi:..IJ&ı:İia.J:ıaı~ı.J~·Uıl.G.Jb~·~r~iilk~i~a~ji~n~-l.ıı!i...lı!.:dııl.ici'lıı....EıCll!uı:..il.c..~~O,ll;,l,:;.ı:..~'~· :;;;...L;;'z••~·..,;,._oıiıii.i..ı ...... 111111 .... lll 



MILLM:'r 

•••• ve nihayet bir Ford intihap edersiniz. 
Aıri otılmobil ıını71inın mcyds.aı getirdlQi mevcut 

iki sınıf otomobılJen bu sene bır bnetlai iRtıhıp ('de· 
Ctksiniz. lstihsalittakı tcta)'ul V«" btlha!u ortada mevcut 
'•kabcl ıizın ıntihap sahanızı o kıda.r darlıttırmısur ki ya 
tıı:tıt fiatli 11~yahu1 ta lüks olmak Uure piya11da bulu· 
ilin ikı sınıf otoınobilden binni Hçmek mcc:burfyetlnd~ 
b\llunuynrsunuı 

IC)'retmtJı:tcn ııözünlız hiçbir zaman yorulmıı. /ft• te"fl 
g0Hlli4ı huduı. 

Veni fordu ubah karanhl:ından ak,amı kıdar v~ 
ık,amdan i.abıha kadar mütemadiyen ve hiç yorg.Jnluk 
hi11etn1edcn sevkedebillniniı. /pfP. .1sıl hon(oı lıu tl ı 11·. 

Sen haJınde istihsal edtleo adi ırabalar, ftıtlerlnıa 
''••lu~u huebile, belki ılıin ıçln menfaatli olabilir. 
Fakat temin cttığınıı bu menfaate mukabil bu ırabılann 
~•}rıkifı bir kuvvet, ıuphelı bır konfor ve yeknuulıtı 
lııbarile güztlli2ınİ klybodon bir fd<il vt aalrt gıbl bir 
Çok mıhzurlın vardır. 

Size teklif edilen her ırabıyt ttcrUbe ediniı : ayni 
ramanda fordu dı tecnlbe tdinfı. onu her tUrlü imtihan
<lan e-eçfriniı vt bu ayarda bir otomobil elde etmek için 
vermeye hatır oldu~unuı parayı da ford fiali ile muka· 
yese ediniz ve~ • nlharet bir F'ord intihap edersfniı. 

tQcr kuvvci mahycni% mGıalt İle o ı:amın lüks bir 
•taba ııtm alır61nız ve bu ıurctlt bu mahı.urlare ortadıa 
~dınrsınız: çUnkı.i vcrdiğlnlt o mGhfm pırı mukıbilictiı-: ti bır konfor, tıkhk 'it kuvvet ııtln almıt ohıyonunuı. 
•U.t ayni zamanda bır teY daha 1&Un ıhyorsununL k.I 

0 da lılb bir ır.1.banın arkuandaa ıürüldedili büylık 
"1tıraf k.ap1sıdır, 

Fwt, eğer ıiz mtnfaatlniıl takdir edtblllyonanız, bu 
llıı ~nıtı.n ne birini ve ne de ötekini tercih etmfte:ek 
'1111t •• ,,. ancak bu her Cki 11nıf ırıbanıa en iyi tarıOırın• 
'ttarı dikkate ılıcak ve ..• bir rorcı lntihap edeceksinlı. 

Pordun liatlerl rllb<k dfttldlr. Tamir hususunda 
llttt olacıft mııraf ise ıhf hiçbir uman duçan müııyakı 
jlırıeı; hele ifleme murah ılıi &'iildlirocek kadar aıdır. 
Ue ıııl m•n(•1t.t "• l•••,.ru( •udur. 
~ fltr 90 taM fonl ırabuını JH yana dlısenız de 

talara her ıüı uıu• ıutler babanız. bu kıroscrıltrl 

Kapall modelle• 

iki kapılı •. , .•.•• , ••.• 1146 Dolar 
Dört kapılı • , .•.••••• 1260 
Stand•rt kupe . ••.•. , ••.• 11611 
Spor kupe ••• , •• , •..••. 1155 
it t<upesı ..• , ••••••.• 1120 

Açıil Modelle, 

iki klılllk spor .•. , ..... , , 970 
Dört kltillk torpedo • , , ••• , 880 

Tlcerl modelle, 

• Ticari ıut , . • • , , ....... 660 
Kamyon ıuiıf ". , '·' ••••. 890 

• 

Bıı Fial/rr Tılrk limanfarıııılnki FORD 
aceııta/arınrla gıimrıiklt111nif fllnıırğt 
/ıarır bir halde lt1/inı fiatitlir. 

Ull'ONl.AR BU l'IATURDEI HARltTIR 

l'eııf Ford hakkında ıin malılnıaı varıııtıi irfn tn yakııı l'orıl auıılaıınn mıirnraaı rrli11ir ut 

fQrufıııızclan hiçbir aıtcburigtli ıa:aııımıın llnırıııık ıarlilı bir ıecrübt Y"P"'"'"" iıt~ı;ıniı .. 

~iYlel demirJollan Ye liınanlan nnıuıni müdürlü~nden 
lttı 1 Iaıiran 929 tarihinden itibaren Banliyö hattı katarlarına alt seyrü&efer tarifesi atideki 

dil edil . ı 
~o ıruşt r. 
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6.52 

7.28 
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9.05 
9,34 

" 10.13 
.. 12. 1 o 
.. 13.02 
" 14.05 

" 15.09 
,, 16.41 

" 17.11! 
,, 18.05 

"18.!5 

" 19.29 

" 20.32 

" 20.18 
,, 20.42 

'1 21.30 
" 22.12 
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7.35 ,, 
8.03 Bostanciya 
8.30 Peddlğe 

9.18 ,. 

10.24 
12.06 
rn.:ıo 

14.50 
15.40 
16.40 

" .. .. 
.. 
" 
" 

ı 7.1 O Bostanclya 
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şekilde 

2.16 

7.30 

8.27 
8.31 

9.26 

.. 10.08 

.. 11.16 

.. 13.00 

.. 14.22 

.. 15.42 
,, 16.34 

.. 17.32 

.. 17.38 

.. 18.37 

.. 19.12 

" 19.59 
" 20.03 
.. 21.07 

" 21.47 
.. 23.20 

s. 
.. .. 
,, 
.. 
,, 
" ,, 

" 
" .. 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
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7.08 

7.43 

8.19 
8.45 
9'30 

I0.25 

11.08 
13.02 
13.53 
15. - -
16. - -
17.32 

18.09 
18.30 

19.06 

20.20 

20.57 

2!.09 
21.33 

22.20 
23.02 

ı~ perşen be, G 
der eder. 

ve pa1.ar ve 50 ~o karar yalnız Cuma, Cumartı:si ve pazartesi 
• 

1 
'' k, tarla• 1 Nisan cyru sd.:r eder. 

PER BE 80 MAYJS 1929 

Devlet Demir Jolları . Ye limanları umumi müdOrlü~Onden; 
1 Haziran 929 tarihinden itibaren bilumum seyrilsefer tarifeleri atideki şekilde 

( Haydarpafa • Adana • Haydarda'a ) 
Muvasalat Harek9t 

Haydarpaşa 

Eskişehir 

Afyon 
Konya 
Yenice 

Yenice 

Konya 
Afyon 

19,58 
1,02 
8,36 

18,20 

17,34 
1,22 

K>kişehir 6,02 
Haydarpaşa 17,05 

9,40 
20,40 

1,24 

9,08 

7,30 
18,04 

1,42 
6,40 

( Haydarpafa • Ankara • Haydarpa,a ) 
Haydarp~a 13,0 1 
Eskişehir 23,07 23,29 
Ankara 7,25 

Ar kara 20,20 
E ki~ehir 4, 17 4,;ı· 

llııydarpa~a 14,28 

( Semplon sür'at katarı ) (Anadolu ekspresi ) 
l laydama~a 
Eski~e''lr 

Ankara 

Ankara 

2,20 

9,05 

19,00 

2,33 

19,00 
fa!dşehir l, 14 1,28 
llaydarpaşa 9,00 

(Haydarpaşa - Adapazar - Haydarpa,a) 
1 Iaydarpa~a 20,01 
Adapazur O,' 6 

Ada pazar 

Havdarpaşa 

Eski;;ehir 

Ankara 

Ankara 

8,00 

( Eskltehlr • Ankara -Esklfehlr) 

15,33 

7,00 

2,50 

2,50 

11,35 

tebdil edilecektir 

5 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

lz.oı~ sör'al poslası 
Lüks ve İ 

seri smetpaşa vapurt 

2 Pazar giinü saat 
Haziran tam 15 te 

Gal t nhumın· J · a a dan dogru zmıre 
hareket edecektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken 
el hanında kA.!n ncentasına mlı· 
racaat Tel. lstantıul 15 ı 5 
ve Galatada :\!erke'- rıhtım 
hanında Cellpidi ve Stafilopati 
acantalıgına miirııcaat telefon 
Beyojt!u 854 

Bartın lüks 'e suratpostası 

Elektrikle mücehheı muntazam 
kamaraları ve güverte yolcularına 
mahsus ~üferrah T •• k" 
mahalleri haiz ur ıye 

vapuru Perşmbe 
30 Mayıs 

saat 1 7 de Sirkeciden hareketle 
( Ere)(ll, Zonguldak, Bartır , 
Kuruca Şile , Cide) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir 

Fazla taf il4t için Eminönü 
Rıhtım han I! numaraya mürncaaı 

Telefon : 2684 

Merkez Acentuı; Golata köprü 
başında . Beyop;lu 2362 Şube 
acenıesı: Mahmudivc 1 lanı alutda 

btanbul 274-0 · 

Trabzon ikinci postası 
(lZl\UR) vapuru 30 :\Iayıs 

~:ski~ehir 19,53 perşembe akşamı Galata rıhtı· 
Mezkt'ır tarihten itiharen Yataklı • vagon ve yemekli - Furgonların Haydarpaşa - Adana - Halep - mından hareketle Zonguldak 

Trablusşam - Hayfa • Kahire arasında ve mütekabilen seyrüsefer ettiği günlerde hiç bir tadilAt icra lnebolu Sinop Sdmsun Ünye 

edilmemiş ol<lup;u ve daha fazla malt'ımatın lstysyonların bekleme salonlarına talik edilmiş olan Fatsa Ordu Gireson, Trabzon 
tarifelerde mevcut bulunduj!;u ilan olunur. Rizeye gidecek ve Of Trab-

, 1\ 1\ Ali\ zon, Polathane Gireson Ordu, 1 E M v A LI M E T R u K E 1 L A N A Ti J ·-~~ı:_a::~~_:;e~~:~_~.'nebo-luyall 
Semti Mahallesi Soka&ı No Nev'i Hazineye tlt hissenin Antalya POSf 8SI 

BabıCaferl Hacıl\Justofa Çoban çeşmesi Atik 2 Cedit4 fevkani odaları m~temil kAgir mağa- kıymeti muhammenesl ( lnebolu) vapuru 2 Haziran 
zarun 48 hisse itibarile 4 hisse tam 800 lira peşinen 
ve bir hissenin rubu Pazar 1 O da Galata rıhtımından 

• AhiÇelebi Limon iskelesi 79 1 maa odalar dukklnın 120de 25 hissesi 2100 lira dört taksitte hareketle lzmir Küllük Bodrum 
Ballda evvsafı muharrer emil.kin hizalarında gösterildiği veçhlle hazineye ait hisseleri tahmin edilen bedeller Rados Fethiye Finike Antalyaya 

ile 9·6·929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 de müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde gidecek ve döntişte mezkt'ır 
yedi buçuğu hesablle pey akçeleri veya muteber banka mcktuplarile Emvali metruke saaş komisyonuna milracaatlan. iskelelerle birlikte Andifli Kal· 

* * * 
Semti Mahallesi Sokağı No Nevi Klymeıl muhammenesl 

lira 
Yeşil köy Şevketiye lstanbul cadılesl 66 mu bahçe hane 4000 sekiz ıaksitıe 
Müştemilatı; büyük ve küçük 11 oda bir mutbak ye iki halt. 
Balada evsafı muharrer hanenin l /6/929 tarihine mil. adlf Cumarıul günü saat 15 de ıemdiden mülkiyetinin 

müzayedesi mukarrerdir, Taliplerin bedeli mubammcnin yüzde yedJ buçuıtu hesabiyle ıcmlnat rıkçeleri veya muıeber 
banka mekıuplariyle emvali metruke satış komisyonuna miiracaaılan. 

* * ,. 
Semti i\lahallesi Sokağı Nevi Kıymeıi muhammenesi fJra 
Yeşil köy Köyiçl Vapur iskelesi 10 maabahçe ahşap hane dört taksitte 1250 
Müşıemildtı: 3 oda 1 mutfak hala 
Balada evsafı muharrer hanenin bedeli dört taksitte ıedlye edilmek üzre 1250 lira bedeli muhammen ile 2/6/929 

tarihine milsadlf pazar günü temdlden milzayedesl mukarrerdir taliplerin bedel! muhammenin yilzde yedi buçuk 
hesablle 93,75 lira veya muteber banka mekıubile emvali metruke satış komisyonuna mnracutlan. 

Daima beyneln1ilel bir mahiyeti haiz olan 

v İş İ (VICHY) 
Kaplıcaları 

zarif ve kibar mab&flle mensup zevatın mahalli telaklsldlr. 

~ihanşumul bir şöhreti haiz 
GRAND - GRİLLE 

HOPITAL 
CELESTİNS· 

CHOMEL 

1\lenbalarından maada: 

LUGAS 
PARC 

MESDA~IES 

Güvercin avı - BUyük hafta 11-18 haziran 
POLO AT MÜSABAKASI 

beynelmilel müsabakalar 20 haziran ilA 3 tem muz 

Şöval darm 'amplyonluiiu 
Dişi at yarışları: 1 laziran temmuz ağustos aylarında 

1,200,000 franklık ikramiyeler. 

vı,ı (vıchy) büyük ikramiyesi 1 
Otomobil yarışları (17-18 ağustos) gibi spor eğlenceleri, 

ha~talurıı ve nekahatta bulunanlara sert ve yorucu k~ için 

t Haziran yaklaşıyor 
Bundan sonra yalnız yeni yazı kul· 
lamlacakar. Onun için bir 'an evvel 

ADLER 
Yazı maldoelorlnl 

tedarik ediniz. 
ADLER makinesi 

Avrupada ilk imal edilen yazıma· 
ldnesidir. Tarihi imali 1898dir. BU· 
tün dünyada ~imdiye kadar 38000 

ADLER makinesi 
saalmışıır. Harflerin muvazi vu
ruşu bu markaya mahsus ve mUn· 
hasırdır. Anadolu için seyyar me
mur anyoruz. Tilrk!ye için vekili 
umumi RlŞAR VOLF' Galata Voy
voda hac 7-10 Galata posta kutu· 

su 447 

Bilı\mum yazı ve hesap maki 
nalan aıelyeı;f müteha.ssıs bir 
Alman makinistinin tahtı idare· 
sindedir. 

-KİRALIK 

KÖŞK 

kan Sakız Çanakkale Geli-
boluya uğrayarak gelecektır. 

izmir sür'at post ası 
( GÜLCE..l\1AL) vapuru 31 

l\1ayıs Cuma 14,80 da Galata 
rıhtımıudan hareketle Cumar· 
tesl sab:ıhı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,SO da lzmlrden hare· 

ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 

Yııpurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur • 

Bozcada posıası 
(Gelibolu) vapuru 1 Haziran 

Cumartesi 17 de idare nht
mından hareketle Gellbolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Boz. 
cadaya gidecek ve Çanakkale 

Lapseki Gel!boluya uğrayarak 
gelecektir. 

Mudanya poslaıı 
(Marmara) vapuru Salı, Cuma 
(Kocaeli) vapuru Pazar, Çar -

şanba 9 da idare rıhtımından 

hareketle Mudanya ve Geınllıte 
gidip ~elecektir. 

• 
TA VlL ZAI>E Mll8TAFA 

ve biraıforleri vapuru 

Muntazam Ayvalık ~:kspresi 

Selamet 
vaporu 

Her Perşmlıc 
~fınfi l 7de Istan
lıuldan hareketle 

mutat iskcldere ugradıktan 

sonra Cuma günii Edremit ve 
Ayvalığa muvasalet ve Pa7.ar 
günü Ayvalıktan hareketle Pa· 
zartesi lstanbula avdet ede
cektir. 
Mahalli müracaat; Yemiş Tavil zade 
biraderleri Telefon: lsıanbul 2210 

:11 

Maçka kazasından: 
Tatlllerlnlzde 

yeni kuvvetler bahşcyler. 1 
25 oda Ortaköy Taşmerdiven 25 Mayıs 929 da yapıian münaka-
büyük bahçe, manzara, vapur. sacla ekmeğe verilen fiat haddi layık 

vı,ıyl ziyaret ediniz 

"' 
tramvaya üç dakikL Telefon görülmediğinden yevmi ihalenin i 

Beyo~lu 1566 Haziran 929 Cumartesi gününe tehit 
•••••••••••••ıedildiğı illin olunur. 



PERŞEMEB 
30 MAYIS 1929 

Oün ı:.-naf banı::n~ı hey·etl umumıyesı toplanarak sermayesini 
, (500,000) l_iraya iblfı(!'a karar vermiştir. 

-..-....... ·-

BİN SÖZ 
BiR RESİM 

Darültunun Divani tarafından mDderrlsler ~erefine bir çay zlyalen verıımiştır. Ziyafette DarUI· Şlme ndlfer mektebinden mezun gençler re~imele 
fUnun Em~n!._Neşet Ömer Bey bir nutu_k söyleyerek bir s_enelik faaliyeti izah ~t!!Ji~tlr._ gllrOlmektedir. 

":;'i'iıı~D=E::FiiiiT;;E;:R:;ıs=·D~A:iRLRhı~=L;;;ıı=-k=YE~TI;;İLİİİA_N_A;;;Tiiiliiiiiili!' 'UiiŞmiie h;;r-emiiiiiianiiii!..liltiii~iiilfıi:Snr~ .. ~ 

ille~ 
~T~M~BIL Ll~TllL~~l 

Otuz allı sene gibi uzun ve çetin bir tecrübe 
devresine istinat eden 

<MiLLER) LASTİKLERİ 
dünyanın rastık piyasasının en mühim iktisadi 

• KIRALIK ~PO Beıiktaş sarayı karşısında \'oklama daire>ı Cerra 11 paşa 
yanında fınn ebniyesi ve müşıemilıltı; kcşi[ namesi mucibince tı 19:.! lira hastanesı' 11 de 
15 kuruşluk tamiratı müsteciri tarafından )apılmak vr icar bedelinden 
mahsubu icra kılınmamak ~artıle ve 3ltı sene miiddetle icara rapt Plunmak 
üzere müzayedeye konulmuştur. S•.nelik kirrn 1250 l i radır; müzayede inşaat 

' 9 haziran 1929 pazar günü lstanbul Delterdalı~ında yapılac•ktır. fı85) 1t 

Devlet demiryolları ve liman

ları umumi idaresinden: 

müşkülünü haUetır.iştir: , 

EN LCl Z "FİATI .AHtA EN YÜK- i1 
SEK KİLOMETHO 1 'ETICELER1-

Nİ ELDE ETMEK! 

idaremize lü7.umu olan kalay H anıimuvan mtinoka~a>ı 1 :ı-6-929perıembe 
günü ~oaı (16. da Ankarodo malzeme daire~inde icra edilecektir. :\lıinıko

~ıya işıırAk edeceklerin ıeklii · mektuplarını ve kalay için (1200) antimuvan 
için ( 1 RO Türk liralık teminatı muvakkatelerinı ye,·mi mezkfırdo sanı 

(15.301 a kadar C muml idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lizımdır. 

Talipler münakasa ş .. ınamel~rini (300) kuruş mukabilinde Ankarada mal
zeme dairesinden Haydarpaşada mıihayaaı komisıonundan tedarik edilebilir. 

Şehremanetinden: . ceı-::3,,, 
pa'.,a hastanesinde ke~ıf t • •3ı1 
( 65624) lira olan inşaat k0

• ıŞ· 
zarfla münakasaya konul"'~el 
tur. Taliplerin şartname ve ;ı1' 
fi görmek için her gün le,·r- 3ı
müdürlüğüne ve daha fazlıı. ~' 
silat almak için de fen işleri ~
dürlüğüne müracaatları ve ıe ıl' 
lif mektuplarını '?"o 7 ,5 ııispc~, 
de teminat akçelerile ~ra I!' 

bir zarfa koyarak ihale guıı~ıı6 
lan 20 Haziran Perşenbe gı~~
saat on beşe kadar levazJ111 
düdüğüne vermeleri. 

flu, vakıik inanılma?. hir nazariye idi, şimdi ise 

<MiLLER) LASTİKLERİ 
'"'esinde her kesin irişebilece~i bir hakikat olmuııur. 

, MİLLER 
fabrikasının vasi ve <on sistem liıbomıııarlarında mü
tehl'sıs klmyakerlerin vücııde getirdikleri lAstik ale
minin bu şah eseri. dayanıklık ve ikıim mefhumluını 
kendinde mczceınıiştir. F'.dann itıdalini \e zirdcki 
ü~ fenni lı s ahu J:ısıip;i en ıııuıeber mcvkie çıkntmısıır: 
1- Taban ve )'anları yekpare olduğu için ça
tlamalı ve yandan açılmak tehlikesi varit de
ğildir. 

2 Tabanı yol ~eklinde ve JOla tamamen 
muntabılı olup geniş tabanın her noktası yola 
temas eder ve bu sayede gayet )avaş ve her 
tarafı mUtesaviyen aşınır. 

3 (Onifleks) bezi sayesinde bütDn lastik müt
tehiden hareket ederek ve pek tehlikeli olan 
dahili friksiyon ve ısınma ortadan kalkar. 

TECRÜBE EDİNİZ; l\1El\-1NU!\ 
KALACAKSINIZ. 

p::::::• SERi YOLCULUK ~::m:'I 
§§ Aero-Ekspres ltalyan anonim şirketitnin§§ 
EE Haftada iki defa hareket eden posta ıayareleri ile seyahat edini7_ EE 
:,E Jstanbuldan Atinayı 5 saaııe ve Atinadan Brendiziye 4 saate gidilir. 5§ 
~EMe\"ki ıayin ''e koli postal mektup nakli için Löyıd Tlryestlnonun Bey EE 
EE o&lunda Calatasaray ile Mumhanedeki yolcu idarehanelerine müracaat EE -- "' --:: olunması. ::: 

•
-- 111111111111111111 ..._ Telefon Be..:o"l-·Lı 2490-2127 ....ııı1 11111n 1 11111111ua •••••••••••••••• ,....... 1 ~ ~111111111111111111 

1 Jeicti ~imdilik \a!rı.1. Cuma ı::u"'lcri 

«-Çubuklu b!:ıhçesindet~1:~r:;~~; ~ 
~ -------· 
i Doktor seyfetfİD 
ı Her nevi cilt,Hrengi, yeni ve c<ki 
· lıdso~ukJt,ğu ıdrar darlığı ademi 
J iktidarı en yeni vesaitle tedavi 

eder. Balııı\li caddt>İ, Gayret kü
j tliphanc>İ ustiındc. l ler ı;lin saat 

h1uthak ve sofra için 

Margarin yağı 
MARGAHINıereya~ı yerinı 

tuıan >ıhhi ve 

.hc•icıici ~tARGARİN 
bır ~ıdadır. 
sıhhıye vekAlctiylc Şehrcmonetincc 

*** I''' '){3 
Şehremanetinden: Yeııı ).,-

da katip mahallesinde al~(.111 
crlar caddesinde 62 nut11 Jlls· 
baraka, Balatada karabaŞ 3t 
hallesinde dibek caddesindeıııı'; 
sa, Edirnekapıda Hatice sıı 5cr 
mahallesinde çukur bostıı~r ,_, 
kağında bahçe pazarlıkla ){~ •. 
verilecektir. Taliplerin 4 ~ı 
ran 929 Salı günü saat o<ı e e 
kadar levazım müdürli'~ı..-'1 
meleri. 

* * • eli 
Jıe' ... 

Şehremanetinden: laıı ;;t 
keşfi 2111 lira 52 kuruş 0. ı11 
dirnekapıda Hacı Muhittı!l tl 
hallesinin kilise sokağııld3veıı•· 
numaralı hanenin kat vefl~ ııı~ 
den yapılması kapalı zar 
nakasaya konulmuştur. alı ,ı 

M LIED iç ı•e dış lastikleri tamir kutuları ve sair leııazımı n T T 1 ~ 
1 ~ il Umumi Türkiye vekili Beyoğlunda Tokatllyan karşısında u. 1 1 R. y 

Ô[ı mohıl ticareti 
·ı· A sı· 1 • • 't' ('. 

Beyoğlu 2 6lı 

SATILIK 

FiA T OTOMOBİLİ 

ıahlil olunarak nefaseti anlaıılmış 

ve imaline müsoade edilmiştir. 

MARGARİNsofra ve mutbak 
yağı sızı maj\Şu~ 

Taliplerin şartname ~I~ ııer 
keşif evrakını gönnek ~~ 1 get 
gün levazım müdürlilğU!l~~ 
meleri. Ve teklif ırıekt;ızirPıı 
da ihale günü olan 20 011 J:ıl' 
929 Perşenbe günü s~ıı~ .. ğe ,.et 
şe kadar mezkur ırıüdur u 
meleri. 

,HAYATINIZIN AYNASI 

ODAK-
Makinasıyle çektiğiniz fotoğroflorınız<lır. 

l{odak filn1leri, yegane emniyet ed~p mem 
nun kalacağınız fi1imlerdir. 

Kodak makinaları ve filimleri ile 
VELOX kağıtları 

Alan1inüt fotoğraflar için ----
i ~TER~~ KAHTtARI 

--=---• kullanınız. Her yerde satılır ~ 

!)işleri muhafaza etmek hayatı kurtarmaktır· 
üıaz senedenberi tarzı lhzarın~ 
<iaki nefuet ve kudreti fennl
yesınden naşi her keSL'l men'

nup\yetle istlm•I etıij!;t 

1 -
BELSOGUKLUGU, FRENGi 

ve ademi iktidar; DOKTOR StTKI ·ı-:clP 

Pari' l~I':. · - LL'I) ve (,"eker) kliniklerinden mezun, Frengi c·n yeni ve 
müessir, bel sol';uklup;ıı ve ihtillıatı tatbikatı elektirikive oznnutermi) ile az 
1.amanda nuk etmemek üzre ıedavi. Yeni postahane k~rş151nda Vlora hanında. 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAJJiHE PilANG~~U 
5 inci keşide 11 Hazirandadır : 

Büyük ikramiye: 

50,000 liradır 
Ayrıca: 25,000 15,000 12.000 10,000 llral:k 

ikramiyeler ve 10.CXXJ liralık bir milkılfat. 

Hu keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

PERTEV DİŞ MA- Devlet demir yolları ve li-

CUNUvey• PERTEV manları umumi idaresinden: 

DİŞ TOZU 
bu mak'8dı !<mine kAlidlr 

'J'ürkiye İş bankası meclisi idare rıyase-
tinden: · 

12 Mayıs 929 paur ıı;Onll ıçılmaa davet olanan fevkaltde heyeti 
umuın;ye nisabı ckserıyetin temin edilememesine binaen yevmi mazk1lrda 
içtima edememfş olduP cihetle nızamnamenin kırk •eklzinci maddesine 
tevfikan 2 11:.ziran 929 pazsr gfınilre talik edi, "iıc • n mı mezkurda saat 
l'• de hisoedaror.m Ankarada Hlmayel etfa: çccuk • r.,.,~ı ıeşnf!Cl(i rica 
olun~r 

Haseki -e Cerrhpaşa ha ranelerl sinir hastalıkları 
mütehassısı 

1 İH HE l1t1İ Şt~KRÜ HAZIM 
lstanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 2622 

1 

Elektrik malzemesi miinab~ası 4-7-929 pc·r<emhc glınli .aat (Hı) 
da Devlet demir yolları malzeme dairesinde icra edilecektir. 

Münakasaya iştirak ede~cklerin teklif m~ktuplarını ve teminatı 

muvakkatelerinl yevmi mezkOrda saat ( 15,30) a kodar umuml idare 
yazı lılcri mlldlırlüğlinc v~rmeleri lAzımdır. Talipler münakasa şart
namelerini (SOO) kuruı mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden 
Haytlarpaşada mubayaat komisyonundan tedarik cdebllirlcr. 

Devlet demir yolları 
idaresinden: 

,.. 
umumı 

J 3,6,929 tarı'llndc mtinakasası yapılacağı gazcı, 'erle ilftn ed! mış 
L'un k n-, !" .nçkl. a •astından itırnrtn }İrmi ılı rt saat ,.arfındn 

kut i knran ve" erek kcyfi)cıl l'ıalcni~ tc'graLı mutcahhidc bik'irlle 
Ccl\ı ilan olum.r. 

Pek cuz·i bir zamun eve! 
esaslı surctıctamirgörml'I~ miıkem
mel vaziyette ;; 12 modeli ala 

silindirli 2 5, 30 heygir kuvetinde 
bir FlAT otomobili mutedil 
liatla <atılıktır. Galatada Kara. 
kôypala>ta lıçüncli katta TABA
KL-~ ~irkctinc muracaat etlilme>i 

VJA"':;JCC"".:oA."tJJ'iff---W • •M--M-M 
M. Kemal P§ mahkmesi Sulh 

hukuk dairesinden: 
M. Kemal Paşa kasabasının 

lala şahin mahallesinden İsma
il oğlu berber Hasan ustanın 

müddei aleyh Demir dere kö
yünden Salih oğlu Mehmet ve 
Aziz karısı Hatice ve Aziz oğlu 
Hasan ve Azizin sağır oğlu 

Mehmet ve Azizin kızıEmine ve 
Sehime ve Halime ve sağıre Fat 
ma ve Satdere köyünden Hasan 

yap;lardan kurtanr. Bir tecrübe 
kAfidlr. Her yerde ARSLAN 
markasına dikkal ediniz. 

T~RK UlRRlHIN 
ağları llmltet ,ırketl 
lstnnbul, Taksım A)azpaşa 

Telefon: Beyoğlu 22~;1 -

F.dinıe Belediye riyasetinden 
Edirne şehrinin ıe'sisatı alektrikl

yesl 20-5-929 ıarihlnden itibaren 
45 kırk beş gün müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. Talip olanlar proje ve şartna
meyi 10 on lira bedel mukahilinde 
IHanbul Şehremanetile Edirne bele
diyesinden tedarik edebllirler. 

'J"alipler ilk tekli! edecekleri be 
delin yüzde yedi lıuçuğu ııispctinde 

teminat akçasını veya banka mektu
bunu ve ıeklilRıını havi pullu vera
kayl bir zarf derununa koyup üzeri
ne alektrlk iıine olı oldoğunıı yaza
rak 6 ıemınaz 92Q tarihine kadar 

kızı Hayriye ve Atari mahalle- Edirne belediye meclisıne ıevdl eyle-
meleri ilan olunur. 

sinden Terzi oğlu Şerif ve Şerif 
oğlu Hasan ve Bulgari:;tanın _,::.:;:==:;:;;:::=:;::::;;:::::::;;:;:= 

i Varna kazasının Emir köy kar
. yesinden İsmail kansı Emine ve 
Bulgaristanın Varna kazasının 

Korkut köyünde Ahmet karısı .. 

Asabılerle hell nekahette bıılunani•r 
ve morfine müptelA olanlar için hu
susi ve en ı. ri ilaçlar, ısıtma ve dl. 
mığl hastolıklar vesairenin ıeda visl 
şayanı hayret bir ormanın içinde. 
Bütün sene ac,,kıır. Dört tabibi var
dır. Mühmmel panoiyonun fiaıı 21 
şllinden itibaren 

lstanbul Üçüncü hukuk mah
kemesinden: Madam Camilamn ko 
cası Hasköy camii altında Yakubun 
hanesinde mukie! iken halen ikamet 

Zeynep aleyhlerine ikame eyle
diği izalei şuyu davasının cer
yan eden muhakemesinden müd 
dei aleyhten Aziz oğlu Hasan 
ve Şerif oğlu Hasanın ikamet
gahlarının meçhuliyetinden teb 
ligat yapılamamış ve hukuk 
muhakemeleri kanununun ikin
ci maddesi mucibince mumai 
leyh haklarında ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş olduğun
dan muhakeme günü tayin olu
nan 15-7-929 Pazartesi saat 13 
buçukta hazır bulunmadıkları 
veya bir vekil gönaermedikleri gabi mechul bduna-ı Mışıı" Çukrie' 
takdirde muhakemenin gıyaben aleyhine açtığı boşanma c'avası ü
bakılacağı ve davetiye! rin di- zerine sebkeden talep veçlıilc bir ay 
vanhaneyc asıldıgı teblıg maka- müddetle mücldeaaleyhe i iinn teı
mına. kaim olmak üzre ilan olu- ligat ifasına karar verilmiş o1 duğun 

nur. dan keyfiyet ilfi" c1unur. 

* * * sııJıi1" 
Beyoğlu Dairesinden: tıifl'eıı 

!erinin bulunamaırıasın~ııı<ii>'ıl:, 
tebligat yapılmayan O L1rı1~~~ 
çiflik sokağında 24. n 011 V":1 
maili inhidam hanenııı iııılc ~ıl• 
gün zarfında mahzuru Jıedil11 
mediği takdirde dairec~11ıın ~3• 
edileceği tebligat ırıa~a 111ır· 
im olmak üzre itan ° u fC' 

* * * · ei ~·~· 
Anadolu His~rı IJ~ırı<ııııd. :ı' 

diye müdürlüğiı:"den·. p3i~1 1 
de göksu caddesındekı gZ9 ıJ', 
!etliye binası Haziran Jo)ll }\1 
dasından itibaren A~:ı arıJl1''3 ,. 
sannda vapor iskelesı '/rese~1 'ır· 

· ve ıı merhum İsmet beY ·ı·~ olLI 
-· l il•· 

!ısına nakledilecegı · 
** oa'ı 

Fatih Dairesinden: tet O' 
tıır a oJll mahcuz bulunan . ek ot . 

.. el bırt _....ıı 
markalı mustaın ·re • , t 
bilinin Hazira~ .. 5 

!at ,1 c 1 

dif Çarsanba gunu da 5at ~ 
Fatihte At pazarın 
iliin olunur. ·dert: ~ ~ 

·· diriyell b'~ ' Piyanko mu bir• ıı 1<1' ıı-
(300,000) Adet ıa mil"~ •#01

• 
. . yapılan •r" ,, 

cetvellerının k gu v 
· h ddi layı <ın• . son bedelı a .. 1cas• l'' . ınun• 929 · 

ğinden yenıden "~ayıs . ,ıı• 
k ·· re 30 " pıY ı vam edilme uz beşte . ~ y 

.. .. aat on 1 ~ı' 
şenbe gunu • (<kİ ... 
müdürlüğünde ınüte§< 01ıın 

"racaat ' 
komisyonuna mu • eo 

• • ·ve • 
kırtııSlJ Z . 

( ı 2) kalem suretilC i.ı 
vatının pazııı;lıkpazar 11 _ ~ i 
ziran 929 t~nh ko ıtıil ı; ıı 
on dörtte pıyan "b"vıııt 

k·ı mıı ~. 
de müte~ek 1 ı:- 1ndııf1,te' ,- l"Cıl& teı 1 
yonunda nkçe ıısr · jl 
cek olarları ı n ~rniirııc113 -j'I 
kur komisiyo• a ;tJı<lI;.fll' 
Mes'u~ M 

o 
leljn 
~i 

lııı 
~rbi 
liıtd 
i<ıııı 

~I 
ıltı~ 


