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le • Ankaradan dün 

Y ıınanlıiaı JJiituıı miihadeIP mes' elele Telefonla 
Aldıgımız haber 

yc!ıİ J1aştan mi1zakeresini • • 
rının 

istiyorlar. 1\1.iizakerat ııazili saf~hada ! 
Ankara, 1 [tluauıi] 

Türkiyede ilk defa İ§ alan 
lweç gurupunun müsait vazi· 
yetinden cesaret alan muhtelif 
lsveç sanayi ve maliye gurup
/an hıikilm~te son gün/erek 
muhtelif işlere ait teklif Zerde 
bulunmaya başlamışlaulır. Bu 
meyanda bir gurup Nafia ve· 
kaletine müracaatla su şelale
lerinden istif ack ederek şehir· 
Zerin elektrikle tenviri için tek· 
lifte bulunmuştur. 

lstanbula gelen son malümata 
göre Türk· Yunan müzakeratı büs
bütün yeni bir şekil almıştır .. 

Mübadele komsiyonundakı yu
nan başmurahhası, iki me!111.eket 
münaıebatındaki pürüzlen. ızale 
için komisyondaki bitaraf azanın 
buldukları tarzı bal tekliflerinden 
sonra Atinaya gitmişti. O vakit 
gelen haberler yunanlıların d~! 
bitarafların tekliflerini ka~ule .m~
temayil oldukları me~ke;ınde ıdı. 
Ve biz de diyorduk ki : inşallah 
bu sefer tavik siyasetinden artık 

vaz geçerler •• 
M. Diyamandopulosun avde· 

tinden sonra, Atinadan M. Pa
paya gelen bir emir, iş'arı ahire 
kadar müzakerata başlanmama· 
ıını bildiriyordu. 

Yunan başmurahhası buraya 
geldiği zaman , fazla bir şey 
söylememekle beraber, nikbinli· 
!iğini de saklamadı. 

Fakat bu eanada Atinada ha· 
va birdenbire değişti. M. Diya• 

mandopulosa talimat veren başveki 
M. Venizeloı, Atinada fırkalar 
rüesasını çağırdı ve bunlara 
müzakeratın son safhasını anlattı. 
Bize öyle geliyor ki, M. Venizelos 
bu içtim ada takip edilecek yol 
için kendi mülahazasını da sakla
madı. Onun içindir ki, iyi idare 
edilmeyen ve belki de bil'iltizam 
edilmeyen bu içtimaın ne hara· 
retli münakaşalara sahne olduğu· 
nu biliyoruz. 

Herkes bir şey söyledi, her ka
fadan bir ses çıktı. Bu curcunanın 
şimdi maattessüf menfi ııeti<'es;.,: 
görüyoruz. 

Ankarada Yunan murahhau 
bötfln meselelerin yeni battan 
milıakereslni i11iyormuş.. 

Demek oluyor ki yunanlılar 
senelerdenberi devam eden bu 
müzmin dikeni koparıp atmak 
istemiyorlar. Eğer mütemadiyen 
dillerine daatan ettikleri h~sn.ü 
niyetleri böyle ise, acaba suı rı• 
yetleri nasıl olacaktır? 

Müzakerata yeniden başlamak, 
meseleyi nazik bir. safha>::' sok· 
mak demektetir. Bızce muzakere 
dilecek yeni bir şey yoktur. Her 

~eaelede son ıözümüzü söyledik 
ve bunu söylerken de yaptığı~ıı: 
fedakirlığın vüs'at ve derecesını 
biliyor, lakin sözü özün~ ~y~a: 
yan M. Venizelos dedığı gı hı 
" . · unutmak için" bu mazı 
mazıyı ld ak 

~•kayasını ortadan ka ırm 
ıstiyorduk. . 

P L 'b aörünüyor ki, yunan• 
1 eıc; sarı .. il . . h d 
ılar gene eski usu ennı, em e 

bu defa daha geniş bi_r !11ıkyas 
tutarak takıp etmek ıstıyo~lar. 
~u politika, M. Venizelosun sozle· 
rındeki samimiyeti isbat edemez. 

Manidar bir 
1 ıelgra 

Atina, 30 - Salahiyettar me· 
nafilin fikir ve mütaleatına naza· 
lan, _'.'\nkara müzakeratı en çok .. 8 
~ gun zarfında bitecek, uzun sur· 

ınıyecektir • 

' kb~~~akerat hakkında büyük bir 
nı kın ık. besliyen ayni mehafil 
pek zayıf bir ihtimal olarak mü· 
za erat aka ' d 
doğ k 

mete uğrarsa bun an 
aca ınes' l' . y . tana . u ıyetın unanıı 

• racı olmayacatı "il" fikrindedir. 

Me !' . Atina, 30 [Fos] 
t~k.ırd:TUrlce~ysana ~~rjlen bir 
ıı iınza d"ld'kt Unan ıtilafname
iınıatan: 1 !. en •onra Lozanda 
nln akib~fmubatele mukavelesi· 
ten istizahı nd~lio acağı hükilmet· 

e ı yor. 
Ayni takrirde hi.ikClıııetten fU 

noktalar d~oruluyor 1 Mübadil 
rum ve türle emlakin kıymeti na· 
sıl takdit .. dilecek 2-Mübadil em· 
lak nasıl tazmin olunacak? 3 • 
Yunanistanda ki müslman emla· 
kin muhafaza ve hüsnü idaresi 
için ne tetbir alınacaktır? 

Gazeteleri de 
aleJ1hdar 

Atina, 30 [Hususi] 
Yeniden başlayan Türk • Yu

nan müzakeratı hakkında başve· 
kil, hariciye encümPr>ine malu
mat verecektir. 

Gazetelerin aleyhdar neşriyatı 
devam ediyor. Venizelos taraf· 
dan Estiya gazetesi en şiddetli 

JlliJI~~ H. 

Müstantik dün 
bazı 

şahitleri de 
dinledj --

Aliye hanım hadisesi etrafın· 
daki isticvabaıa devam olunmak
tadır. Dün de bazı şahitler dinlen
miştir. 

. Mada~ Manniğe gtinderildiği 
rıvayet edılen tebdit mektubıı hak· 
kında müstantiklikte malumat 
mevcut değildir. Bu hususta ne 
adliyeye ve nede zabıtaya hiç bir 
ihbar, vahut §ikayet vaki olma
mışt1r. 

Bu tehdit mektubu hakkında 
tahkikat yapan bir mubarririmiz 
dün Herant efendinin evine gide
rek malumat almak i~temiştir. 

Fakat Herant efendinin evinde 
olmadığını ğördüğü gibi komşu
larrlan alınan malumata "Öre gerek 
madam Mannik, gerek l~abası 3.4 
günde~be_ri Tophanelioğlımdaki ev· 
de değıldırler. Herant elendi ile 
kerimesinin tehditten k·,rkarak 
muvakkaten izlerini kaybe,tikleri 
tahmin olunmaktadır. 

Inkilap müzesi 
ancak bir sem -

sonra açılacak 

Ş. l'd Gazi hazretlerinin ika
~· e . d"I 

tt'kl · hanede tesıs e ı • t e ı erı . 
::kte olan inkilip mlizeaı .ancak 

açıla bileeektır.Buna bir sene ıonra 
.. eye konacak eıyanın 

sebe~ te muzmen elde edilmemiş 
henuz tama il 

d Mevcut efya ın ze 
olması ır. . ti 
mahallin• ıönderilmıf r. 

neşriyatta bulunmaktadır. 
Estiya, Türkiyeye güya 24 mil

yon altın bahşedilmekte olduğu· 
nu söylüyor. 

Bu gazetenin yaptığı hesaba 
göre yunan gayri mübadilleı;inin 
emvali türklerden 18 milyon fazla 
imiş. Etabli rumların emvali Türk· 
lerinkinden 6 milyon fazla imiş. 
Bu suretle Vunanlıların 24 milyon 
küsur altın fazla istihkakı varmış! 

Estiya şimdiye kadar mes'uli· 
yet M. Papa ile diyamandopulosa 
ait iken_şimdi hükumetin de 
mes'uliyeti yüklendiğini bu sebep· 
le hariciye encümenine daimi 
surette malumat vereceğini söy· 
liyor. 

Mısırlılar 
Üç maç yapmak 

için bu 
ay geliyorlar 

.. Mısır ıampıyonu " Nasyonfu 
klup ,. lstanbula gelmek ı:e Türk 
futbolcularıyla karşılaımak arzu· 
sunu ötedenberi izhar etmekte idi. 
Epeyce uzun süren müzakerat 
dün nihayetlenmiş ve Muır takı· 
mının gelmesi için icap eden kon· 
trat im:a edilmiştir. Naıyonal 
takımı 23 temmuzda ilk maçıl'!ı 
yapmak üzere şehrimizde buluna· 
caktır. Burada üç m~ ,-apılacak 
ve bunlar sırasıyla Galataıaray, 
Fenerbahçe ve Fenerbahçe · Gala· 
tasaray muhtelitiyle olacaktır. 
, N_asyonal klüp senelerdenberi 
Kahıre ve luır şampiyonudur 
Milli taliıma 7 oyuncu ı•eren b~ 
kliJbUn reiıi bluat llfmr kıralı 
Fuııttır. 

Bu gurup yapacağı i§leri 
faize tabi bir nevi istikraz şek· 
/inde teklif etmektedir. Elek· 
trikle tenvir sayesinde hariçten 
idhal edilen benzin ve petrol 
ile mevadı muharrekenin idha· 
zatı ehemmiyetli surette azala· 
caktır. Gurup bu teklifinin, sa· 
nayiin ilerlemesinde başlıca 
amil olacağını iddia etmektedir. 
Ancak hükumet, malum olduğu 
üzere, hiç bir mecburiyeti ol
madıkça istikrazla ve faizle na
fia işleri yaptırmamak kararın· 
da olduğu için gurupa müsbet 
cevap verilemeyeceğ~ tahmin 
edilmekiedir. 

Diğer taraftan Türkiyede 
zehirli krom madenleri ve di
ğer madenleri İl/etmek ü:re 
bir lsveç grupu hükumete mü· 
racaat ettiği gibi, lsveçte de 
bir şirket halinde teessüs etmİ§· 
tir. Bu gurup i§letmek istediği 
madenlerin nümuneleri ıizerin
ck tetkikat yapmış ve müsbet 
netice almı§tır. Sermayesi 
500,000 lsveç kronudur. Guru· 
pa iştirak eden muhtelif firma· 
malar ıermeyeyi bir buçuk 
misline çıkaracaklardı. 

Muavin Hamit 
bey Ankaraya 

gitti? • • ne ı çın 
Şehremini muavini Hamit Be

yin Ankaraya gittiğini yaymiştık. 
Hamit Bey Oakildar • Kadıköy 
tramvayları imtiyaz mukavelesini 
taatı etmek üzere Ankaraya git· 
miştir. 

Üsküdar • Kadıköy dahil ve 
harici ile Beykoz ve tevabii ve 
Anadolu fenerine kadar buğaz 
sahilinde elektirikli tramvay İş· 
!etmek hine ve imtiyazının ema· 
~te verilmeıi hakkındaki hey'. 
eti vekile karan dün emanete 
bildirilmiştir. 

Emanet te aleluıul' Üılcüdar 
tramvay şirketile ayrı bir muka
vele yaparak bu b.alckını ıirlcete 
devredecektir. 

Adliye müsteşarı 
dün Ankaraya 

hareket etti. 
Şehrimiz Atır ceza riyaıetin· 

den Adliye •elcileti mii.lteşarlı• 
tına tayiıı olunan Ferit bey dün· 
kü trenle Ankarayı gitmiştir. 
Mumaileyhi Müddeiu~um!lik r.ı~
avinleri, mahkeme reıılerı ve dı· [ 
~er bazı sevat te§yi eylemiftir, 
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ADRES {}~tca: ın:: 1 k'\;i:d l T E SIS T ARIH I: 1894 

il~ 

Limanda mal getiren gemiler çoğald.ı 

•• ı .. 

• 

Yakında tatbik edilecek olan yeni gümrük tarifesi münasibetiyle 
şimdiden i.thalat çoğalmıştır. Son bir kaç gündenberi lill!anımııa 
külliyetli mikdarda mal gelmiştir. Limandaki mavnalar baştanba~a 
dolmuştur. 

Rüsumat idaresi bu münasebetle tahmil ve tahliye noktai naza• 
rından, muvakkat da olsa bir buhrana mani olmak için, şimdiden 
tedbir almak için rıhtım şirketiyle müzakereye başlamıştır. 

OcaL p 
1van s ncla 

ltlvAL ILramlveler 
!>ün Türk ocakları büyük eşya l numaralı bilet hamiline çıkmıştır 

piyankosunun keşidesine devam ' 900 lira kıymetinde salon halıı 
edilmiştir. Keşideye saat onda 1246 numaralı bilet hamiline, 
başlanmış, saat 6,5 ta nihayet ve· 2500 li~a kıymeti~~·; Şevrole 
rilmiştir. Dünkü keşidede evelki otomobilı Ankaradaki 2969 nu~a 
günden bakaya kalan 818 numara r.alı bilet .hamiline ~sabet etmıı· 
daha çekilmiş ve bu suretle nu· tır. 400 lıra kıymetınde paravan 

1 1000 b l 'ğ 1 tu Muğaldaki 139,119 numaralı bilet mara ar ne a ı o muş r. . kı 
.. . . hamiline çıkmıştır. 5COO lir• y• 

Dun eşya pıyankosu geç vakıl metinde buik otomobili Balike-
bittiği için piyanko heyeti tarafın· sirdeki 230,831 numaralı bilet 
dan numaralar ve ikramiyeler h~k· hamiline, 22,00 lira kıymetinde 
kında ~anzm~ ~dilecek ~etvel ık· pantantıf Mağnisada 1900 68 
mal edılmemıştır. Tekmıl numara· numaralı bilet hamiline, 1850 
!arı ve çıkan ikramiyeleri yarın lira kıymetinde pırlanta küpe Te• 
yazacagız. kirdağında 207 968 numaralı bi· 

Dün çıkan büyük ikramiyeler· !et hamiline, 200 liralık iki para 
den 1000 liralık iki adet salon ta· van 149,094 ve 149,307 numara• 
kımı Adanadaki 83337 ve 83575 lara isabet etmiştir. 

930 nufus tahriri Gene hudut haricine! 
Emanet 930 nüfüs tahririne 

medar olacak şekilde bir numera
taj yapılması için cemiyeti beledi
yeden tahsisat istemi~tir. 

Şehir bandosu 
Cemiyeti belediye encümenle

rinden müntahap muhtelit encü
men şehir bandosunu tespit 
f'tmiştir. 

Ankara istiklal mahkemesince 
silah kaçakcıhğı, polisi ve hük6· 
meti igfal cürümlerinden 4 sene 
hapse mahkum edilip bu müddeti 
ikmalinden sonra hudut haricine 
çıkarılan • Vangelof. tekrar gel· 
diğinden polisçe yakalanmıştır. 

Bu adam gene hudut haricine 
çıkarılacaktır. 

lzmirde kız llıeti izcileri 
Omrda rııualllr.ı l-"'orld• Ban 



{cmal 

inzibat 
C'ümhuriyetin bir munffakı-

7elinden bahsetmek istiyoruz. 
Bunu gözlerde teressttm ve t~ 

eessüm ettirebilmek için bir u 
geriy~ bakmalıyız. 

Altı yttı sene süren Oımanb 
ıa'ftanatının tarihini bir daha oku· 
yunuz. Göreceksiniz ki sakıt dev· 
Jetin bayatı - en parlak demle
rinde bile - hep dahili ve bari· 
ci 81ilelerle geçmi,ıir. Daimi, 
mülk dahilinde ihtilal, igtitaş .... 
Auatnr isyanları, Saray entrika· 
lari, aııkeri igti"aşlar, adiyen hay· 
dutluk, mütegallibelik, dereheyle· 
rinin zorbalıkları ve saire. Bun· 
Jara hudutlardaki, civardaki dev· 
!ederin çıkardıkları uygunsuzluk· 
lan ilave ediniz. Üzüntülü bir 
ha var •••• 

· 1908 de meşrutiyet ilin edil· 
di. Dahili ve ecnebi uyğunıuz· 
luklar bir kat daha ziyadeleşti, 
aleT aldı.... Yakın bir tarihi ic
mal etmekten vaz geçiyoruz. 

Milli hükO.met tee11Ua etti. 
Eski derbederliğe ah,ık olan po
litikacılar, eşkıyalar. ve saire cüın· 
huriyete bir hücum etmek iste
diler. 

Cümhuriyet hftkumeti ceıri bir 
ıurette bu fesat tohumlarıuı, hu 
nifak amillerini tenkil etti. Bu 
gttn emniyet, asayiş, inzibat nok
talarından Türkiye ktireiarzın en 
mea'ut ve müreffeh memleketidir. 

Bir deTletin en birinci vazi· 
fesi nedir ? Her şeyden evel da
hili ye harici inzibatı temin. 

Devlet zaten bu mak&atla ku· 
rulur. Maarif, nafia umuru ikinci 
derecede kalır. Hukuki amme il· 
111i dt>det vazifelerini ikiye ayır· 

ınakladır: 
l Mütehattim ( yani mechu· 

r i 'r , •• lfeler ki asayiştir; 

2 - Gayri mtttehattim vazife· 
l " ı 1 : nafi"9 maurif, iktisat. v. ı., 
gil · i \e rdir. 

ı ~ .... cümhuriyetimiz. Oımanlı 
de, kı; ıin 1Jltı asırda ıöremedili 
bu ·a,tife,·i derhal ifa etti. Ha· 
ri ri ı i ı· bir mtinazaamız kalma· 
dı. ' )al· ilde zihinler yatıştı. Po
li tı , rakaheti yok. Adi vukuat 
J i!P asgarisine indi. Paris şehrin· 
Jt: bir günde i~lenileo cürümle· 
rin tbiktarı Tiirkiyedeld senelik 
cüri\m adedinden ~oktur. 

Bir memleketin inkişafı için 
h• ıeyden evel asaviş ,.e inıi· 
bat lazımdır. Bu ~arita olmaclık· 
98- ticaret, sanayi ve ziı·aat ka· 
bil de, ildir. 

Ci\nılıurivet hl\kumeti bir mil· 
leritJ. emııiy~tle çalı~ması için la
zım gelen zemini hazırladı. Va· 
ıaııôa~lar arasında emni,-et takar• 
rür ttti. Menıleketimi:ıde haaıl 
olan aiyasi müva:tene bir çok 
milletlerin gıptasını mucip olacak 
bir dere<'ededir. Kezalik memle· 
ketin aııayi~i de çoklarına numu· 
ne ittihazına l~yıL bir raddeye 
ıelmiştir. 

Bu nimeti eümhuriyetimize 
bMçluyuz. 
1 2 ıs !ıı2i lwi :al 2 .. '§'!: 

Zaro · ağa Ame
rikaya gidiyor. 
Meşhur Zaro ağa iki hafta 

ıocıra Asnerikaya gidecektir. Zaro 
ap orada bir müddet .kalacaktın 

·JKDA.M,, ırı tefrikası: 50 

Kapalı oda 
dfakaadmız da benim taharri· 

yataaa bu sayede , nihayet ver
mekti. Sonra iki ki,inin ölümü de 
size teselli veriyor: Jerome la 
ROMlie ... Eü karı kota ev\ elce 
sizın cürüm arkadaşlaıınızdı. f•· 
kat Eiisabe\hin ç~kdiği lthra'bı 
her gün ~ö~lerHe rördil\deri için 
bir gün terahbuma düttiil~ ve 
yaptıkla ma pisınatt ~!dular. Çün· 
kü Elisabe•h\n n sıtıın ve ~ba
sııfın çok i} ·liklctini gfsrmüş1etdi. 
Bit t?ü. Et , b thit bırlfkle kaç-
mala ~ rat \erdi.er. İti anladı· 
n!ı. 

Bun la rtn E h~tt~tlerinden lco
rklu11t:" Ç u ık. nırrınızı bili) orlar-

l " d'k' c:L. _! ...: [( .' ~r •' ! LI rJll 1 ı~· (\ 

so.uc 
i~ . 1 tr. ~ 

Ankara-lstanbul 
telefonu 

rağbet görüyor • 
Ankara-Istanbul telefon muha

beratına dün de devam olunmuş· 
tur. Dün akşama kadar 56 milki
leme yapılmıştır. Vukua gelen 
tehacüme nazaran Ankara-Istan
bul telefonunun ciddi surette rağ
bet k2zanacağı tahmin edilmek
tedir. Bu hattın, bilhassa ticari 
mesailde çok istifadebabı olduğu 
m~akkaktır. 

Posta umumi müdürü Fahri 
bey düo şehrimize gelmiştir. Fah
ri bey şehrimizde bulunan muta
ha;sıslarla temas edecek ve bazı 
şikayetleri tetkik edecektir. · 

Hüriyeti ehediyede 
alüfte Miirüveti 

nasıl öldürdüler? • 

Evelki akşam Hüriyeti ebediye 
tepesinde vukua gelen cinayet 
hakkında tahkıkata devam edil
mektedir. Cinayet şu şekilde ol-
muştur. 

Beyazitte Çorlu medresesinde 
oturan terlikçi Necip usta evelki 
gün kalfası Lütfü, çırağı lsmail, 
Mehmet, ve Azizi yanlarına ala· 
rak Beyoğluna çıkmış ve umum 
haneci Naimenin evine kapan
arak yanlarında Naime, lsmet 
ve Mürüvet namındaki kızlarda 

olduğu halde içmeğe başlamıılar
dır. Meclisteldler sarhoş ol<luktao 
sonra iki otomobile binerek 
Hürüyeti ebediye tepesinde. 

şimdiye kadar bir kaç cinayete 
sahne olan lspironun gazinosuna 
gitmişlerdir. Yarım kalan işret 
sofrası burada tekrar kurulmuı 
ve kadmlar, erkekler içmeke baş
lamışlardır. Kafile bir müddet 
eğlendikten sonra bir aralık ter
Jikci Necip usta ile Mürüvet ara· 
amda hafiften bir ağız rn ünaka
şası başlamıştır. 

Bu esnada Mürüvet Necip us
taya hitaben bazı ağır gelimeler 
sarfetnıiştir. Tam münakaşanın 
en şiddetli bir anında Mürüvet 
"Aman vuruldum,, diye bağır .. 
mıştır. Bu feryat üzerine ka
file ortalığı gürültüye verme· 
den birer birer sıvışmağa 
başlamışlardır. işret mahallinde 
yalnız LUtfü ile kadınlar kalmış· 
lardır. 

Vaziyet bu şekli alınca Lütfü 
kadınların yardımiyle Mürüveti 
otomobile koyarak yola çıkmıı
tır. Fakat Mürüvet çok kan 
kaybettiği için yolda ölmüştür. 
Oiomobil Şişliye yaklaşırken jan
darma yetişerek kadınlarla be· 
raber Lütfüyü derdest etmiştir. 
Lütfünün diğer arkadaşları da 
dün birer birer tutularak Taksim 
jandarma kumandanlığına geti
rilmişlerdir. 

niz. Üçüncü ve dördüncü cina
yetiniz. Ertesi sabah, yegenimle 
beni zannederek, iki neferi de 
kapah odadıt öldürdünüz. Beşin· 
ci Ye albr c cinayetinizi.,, 

Bu suretle facia bütün halka
ları noksausı:ı !:ir halde zencir 
~·ibi uzanıp gidiyordu. Fakat fU 
döıt duvarın arasında, bu kadar 
agır ittihamlar altında ve candan 
düşmanla• ının elinde bulunan bu 
kadın nasıl oluyor da biç istifini 
boı.ınu) ur v.: artal her ümidi 
kaybetmiş gözilkmüyordu. Ber .. 
nard ıbunµn farkına varda, Pa11liin 
yanına ~lt"rek kulağına etildi; 

- ~man dikkat et, dedl, iki 
defa $aa\ine baktı . Mulıakkak 
bir mucize bekliyor. Belki bir 
yerden muavenet gelecek. Göı. 
leti bir şeyler arıyor. Baki 

f aul şu cevabı verdi: 
- s~·n m e\ divendeki asker

'.1. ı 'ıı her sın i bur· \'e ça ğı r, Orı-

: r q 1 il // ±O ....... ; • • - n= 1 e c il ~ 

1 Döne. buQune. ~arına ait mutef errik haberlerJ 
vııaretıe 

Maarif bütçesi 
Maarif bütçesi hakkında tahl i] 

katta bulunmak üzre vilayet u.mu· 
mi meclisi tarafından tefrik edilen 
muhtelit encümen vazifesini ikmal 
eylemiştir. Aldığımız malumata 
nazaren muhtelit encümen Maarif 
bütçesinde in•a edilecek 34 mek· 
tebin masrafı olarak istenilen 800 
bin küsur lirayı kabul eylemiştir. 

Bun un için bu mesele bu gün mec
liste müzak.ere edilip kat'iyet kes· 

pettikten sonra yarında inşa edile. 
cek mektep binaları ihale edile· 
cektir. 

Muhtelit encümen. vaktin dar· 
lığından dolayı , yol programını 
ve Baren kanununun tatbikıy1e· 
maaşlarda vuku bulacak tebedülat 
mes ele::ıini konuşamamıştır. 

Umumi meclis 
Mecliıi uınumii viliyet bu gün 

ikinci içtimamı vali vekili Muhid
din beyin riyasetinde aktedeckti~. 

Bu günkü içtimada Maarıf 
bütçesi müzakere edilerek intaç 
edilecektir. 

Emanette 
lstanhulun kanalizasyonu 

Istanbul cihetinin kanalizasyo
mı bu sene ikmal olunacaktır. Fa· 
kat bu sene teiisatı ikmal edilen 
kısımlarda kanalizasyon işletil
miyecektir. 

,.-:~ L.:
1

üçiik lıaberler 1 
Orman 'haritaları - Ormanları· 

mızın umumi haritaıı bu sene alına· 
caktır. 

Bu ayın nihayetinde amanajman 
grur>u bu ij için Anadolu:;a barı~het 
edeceklerdir. 

E~ ltil<len itibaren iki grup daha 
telikil olunacaktır. 

Bu ı.rruplar ıloktı7ar f~n meJlltlr· 
)arındım nıiıteşelıkil olacaktır. Ey-
llilde tP~kil olunacak iki grup ayai 
zamanda şark ormanluında da tat· 
Lıib.at ) avacaktır. 

* Jandarma tayinleri - Eşme 
takım kumandanı Fehmi bey Akhi· 
sar talum kumandanlığına Etme 

takım kumandaclıgına da Ka&aba 
takım kumandanı birinci mUlbım 
Zelü beyler naklen tayin olundular. 

* Yeşil ay cemiyetlode - Yeşil 
ay cemiyeti ) akında hliyttk bir içti· 
ma aktedecektir. Bu içtimada yeni· 
den hey 'eti idare intihabatı yapıla
caktır. 

Hey'eti idare reisli~ne Iııtanbul 
polis müdUrU Şerif beyin intihap 
edilmesi kuvvetle muhtemeldir. DiAeı 
taraftan muskirat idaresi btltüa içki 
şişelerine kırk paralık HilAliahmer 
pulu yap ı ştırılmasına karar vermi9tir. 

Hakkı Şinasi Paşa 
Halk fırkası müfettişi Hakkı 

Şinasi Pş. bugün şehrimize gele· 
cektir. 

lar da aöyleyecetim ıon sözleri 
dinlesinler. 

Ve tekrar kontese dönerek 
devam etti: 

- Sözümün ıonuna ı•liyorum. 
Bütün bu mücadeleyi ıiz binb8fı 
Herınanan forma•ı altmda idare 
ettiniz. Orduları takip etmek için 
erkek kıyafetinde eöıünmeniz la
zımdı. Sahte belçikalı uker, ca
sus Kari ile fenerin altmdaki 
muhaverelerinizi Bernard la ben 
ınükemmelen dinledik. Soma aizi 
yakalayıp papaıun kulbeıindekl 
mahıene ben attım, Ah, orada ne 
büyük bir fırsat kaçardınız. Üç 
dlitmahınız da orada ve yarala 
idiler. Bağlarınızı çözüp ölü fran-
sı.z neferinin elbisesini g-eydikten 
sonra yanımızdan feçİp CittiDİz. 
Biz; ıörmediniz, Y okaa oraçıkt• 
ilçllmiizü de öldürebilirdiniı. 

Siz bir feyler bilmeyordunuz, 
fakat biz prvjelerinize vakıf bu· 
lunuyordu. 10 kaııuru !"ani pa-

AU•umatta 
Komisyoncular 

Cümrükler idaresi, gümrük ko
misyoncularmm imtihanlarına de· 
vam ediyor, Dün de 14 komsiyon
cu yeniden imtihan edilmiştir. -Haarllle 

Muallim ihtiyacı 
Kız, orta mekteplerle lisenin 

bu sane çok biçki ve dikiş mu
allimlerine ihtiyaçları vardır. Kız 
mekteplerinin hu muallim ihtiya· 
cı daha ziyade Şark vilayetlerin· 
deki mekteplerde hissedilmekte-

dir. Maarif kadrosunda da kafi 
derecede bi~ki ve dikiş dersi 
verebilecek nıua1lim yoktur. Bu 
ihtiyaç kar~ıırnıda Maarif vekaleti 
bir müsabaka tertip etmeyi mu
vafık gürınüştür. 

Bu müsabakaya 27 temmuzda 
başlanacaktır. Müsabaka kız mu
al1im mektebinde yapılacaktır. 
İmtihanda muvaffakı}et kazanaB· 
lar süratle tayin edileceklerdir. 

Mahkemelerde 
14 yaşında katil 

Bir müddet evel Kağıtaned~ ata 
bindiği için halası Müeyyet H.ı 
olrlüren mektepli Burhanettin Ef. 
hakkındaki tahkikat ikinci müs· 
tantiklikçe bitirilmiş, evrak tehev
\: i.iren katilden muhakeme kararile 

Poliste 
Tevkif müddeti 

Ceza muhakemeleri usulü ka· 
nununun tatbikine başlanacaktır. 
Bu yeni kanunda, her hangi bir 
şahsın polis karakolund.a 24 saat
ten fazla tutulamıyacağı, daha faz. 
la kalması icap ettiği takdirde ha· 
kimden mezuniyet alınması icap 
edeceği hakkında polise tealluk 
eden bir çok mevat vardır. 

Polis amir ve memurlarının 
bu kanunun tatbikatına bihakkın 
vakıf olabilmeleri için merkez 
memurlarından muavinlere kadar 
bütün polis amirleri iştirak etmek 
üzere bir kurs açılmıştır. 

Bu k ursta kanunun tatbikatı 
şekilleıi Koca eli meb'usu Sala
hattin hey tarafından öğretilmek
te'1i.r. Kurs bir ay devam edecektir . 

Matbaacılık mektebi 
Devlet matbaasında açılan 

matbaacılık mektebinde tedri · 
sat hitam buhnuş ve imtihanlar 
yapılmıştır. Imtihanda muvaffak 
olan musahıh kursu ınüdavimle-
rine diploma verilmesi tekarrür 
eylemiştir. 

Tapu harçları 
Tapu harçları hakkındaki ka" 

nun iiyihası vilayete tebliğ edil
miştir. 

ağır cezaya havale olunmuştur. IZEEV' n~r:::rada ] 
ÖJ~n hala, l)O yedi, maznun r Y 

ondfü·t yasındadır. Bu mühim mu· Hcıu~i re:-.i iı;iıı katil ol<lu - Gu!L 
hakemeye yakında başlanacaktır. nin lıı.atlı kari} esiııden ~e!,lil o~lu Osmanla 

Z • 2000 ı· Süt hem~iresinin meşru olma~ an mUna· 
imınetıne ıra ıebetini hiAseden ,e bundan tevellüt eden 

geçiren Rum i~birarırıı .ı eneme~ en Bektaş oglu Hasan 
lrnqunLa slit hemşire inin a~ıkı Osmanı 

ı\femaliki şarkiye Fransız ban· üldürınil~tür. Bu namus katili adliye} e 

kasından 2(}(X) lirayı zimmetine tealiın edilmiştir. 
geçirdiğinden dolayı, polisce na· * TevRif edilecek iken - Mer~in 
zaret altına alınan Yani Nikolaki maaş ınasraf katibi Ali Ri1a beyin bir 

nıe.st:l!!den dolayı tevkifini' lliıuııı görül· 
hal-kında altıncı istintak dairesince mü~tur. Lakin Ali füza be. tevkif eJile· 

yapılan tahkikat neticesinde banka cegi gun henüz anlaşılmayan bir sebepten 

memurunun hükUmet memuru dolayi hirdeııbire \ efııt etmiştir. 
Bu esrarengiz iilum hak kında Mersin 

olmayacağı tespit edildi~inden, adlhesi tahkikat icra etmekte<lir. 

hadise alelade: zimmete para ge· @ Bir batında 4 çocul• - Evvelki 

çirmelc mahiyetinde görülecektir. gün Pulatlıaııenin Dürbiııar mahallesinde 
Konyalı Hııseyin onbaşı namında bir za. 

Yani teminata rapten serbest tın refikası bir batuıJa i~ i•• erl<el1. iki-:i 
bırakılmıştır. ıı.ız olmak üzere 4 çocuk <loğurnıujtur. 

B L1 lgaristand.a peynircilik 
Ticaret odasının peynirciliğe 

verdiği ehemmiyetten bahsetmiş· 
tik. Oda Romanya ve Bulgari~tan· 

da peyniciliğin ne suretle yapıldı
ğını ve peynir mahsulünün ne 
suretle istandirize edildiğini Ro
manya ve Bulgaristandaki konso· 
loslarımızdan sormuıtur. 

domen talebesine çay 
Seyahat maksadilc ıehrimize 

gelen Romanyalı talebeye dün 
Türk oca~mda danslı bir çay 
ziyafeti •erilmiıtir. 

zar &ibıti meş'um randevunuzu 
verdiaiı. Eliaabethi oradan kal
dırmak için verilen randc\111.. Ben 
prenı Konrandın verditi ziy!lfet
te hazır bulunuyordum. Hatta 
sizin zehir şiıeıini Karla verditi
aizi de g6rdüm. Otomobilde, 
Karha yanında idim. Verditiniz 
ıon talimatı da if ittim. Htilisa 
her yerde idim. Kari o aece ge
berdi. 

O.ha erteıi ıece de ben prens 
Konradi kötlctinden kaçırdım . 
Bir 1Un aonra ela, yani cvelki 
ıfin, elimde b6yle bir rehine ol
duktan sonra, kayıarı benimle 
müzakereye mecbur ettim. Şartla· 
rımı kabul ettirdim. En evvel EH· 
aabethin ıerbeıt kalmasına temin 
ettim. K~ysar mecburen muvafa
kat etti. Ve i,te biz de buradayız. 

KontH Hermine naııl yeail-
moz bir azimle takip edilmif oldu
ğunu anlamıştır. Yalnız bunların 
içinde büyük bir feliket ribi bir 
bab~r C8nımı şıkt ı, 

r@ Ate~e atılan bomba - Ai) onda 
Kale mahallesinden Nalıncı OKUllaı·ındau 
Şul>.riı ismınde bir genç arkada~larından 
Arif ve diğer bir genç ile borabeı· Cuma 
olmak dola~ isile Akar ça) ı kenarına git· 
mişler ve orada eğlenirken bir bomba 
bulmuşlardır. 

Şulıı.rU ve arkad~ları bombayı tanı
mıyacak yaita değildirler. 

ŞUkrü ve arkada-ilan bomba, ı pat· 
latınal:. ve giirultüsüııU dinlemek m~rak ve 

tecessüsüne kapılmı§tır. Tehlikeli cismi 
ellerine alarak Akar ça) dan kale mahal· 
lesine gelmişler ve orada bombayı pat· 
lıtmak için münasip bir mahalde dli~Un· 
meğe başlamışlardır. 

Niha ~·et bir ate~ yakmışlar alevler 
parla~ ınca içine atmışlardır. Birden bire 
ıiddetli bir infilU.. olmuş, zavallı Şükrü· 
nün ayağı k.opmujtur. 

- Karl öldü mü dediniz? de
ye sordu. 

- li.vet , hem de metresinin 
kurıunlariyle. Kuduz bir köpek 
gibi kurşun altında can verdi. 
Casuı kari ölmüştür ve ölünceye 
kad~u da casusluğuau bütün şir
retliti ile bitamamiha ifa etmiş-
tir. O cihetten emin olabilirsiniz. 
Siz beliden bazı deliller iate
yordunuz. B~n bu dcliili Karlin 
ceplerinde buldum. Sizin bütün 
cinayetlerinizi onun cep defte
rinde okudum. 

Bu defterde mektuplarınızın 
bütün kopyalara vardı. O da, bir 
defa işiniz bittikten ıonra, günün 
birinde kendisini geberteceğinizi 
biliyordu ve tabii daha evciden 
intikam almak çarelerini de dü-
ıünmiyor değildi. İşte sizin inti
hap ettitiniz adamların tınetleri 
de hep böyle.. Siz onları öldür
llyorsunuı, fakat onla\· da sizi 
mahvediyor 

Evel, cnlar sizi mahvedi)orlar, 

HUtelerrilc 
Devlet demir JOllarında n 

Devlet demir yoJlan idaresinin 
teftişatına baiilanılmıştır. Kay.se· 
riden Sıvasa doğru 60 kilometro· 
luk ray tefriş edilmiştir. inşaata 
büyük bir faaliyetle çalışılmak
tadır. 

Yapılan tahminlere göre gele
cek s~ne Temmuz iptidasında tren· 
ler Sıvasa işliyebilecektir. 

Patatisler hasta 
Bu sene Anadolunun ekseri 

yerlerinde patatis mahsulü hasta· 
lanmıştır. Bu itibarla bu seneki 
patates istihsali fena şerait altında 
yeti;;;ecektir. 

Ticaret odası bu hastalıkların 
önüne geçmek için tedbir alınmış
tır. 

Fransız sefiri geldi 
Fransız sefiri kont dö Şambe

rön Ankaradan şehrimize gel· 
miştir. Sefir bir kaç gün kadar 

_mezunen memleketine gidecektir. 
= 
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Bayılma ıe nevileri 
Kalp ve teneffüılln yavq· 

lamasiyle, hatta hazan aı bir 
zaman için durmaıiyle ortaya 
çıkan bir hal vardır ki buna 
"gaıiy,, ismi verilir, Bu halin 
hafif derecesine zafiyet, bay· 
gınlık adı verilir, hasta evveli 
kendinde bir ağırhk, bir bil· 
sizlik hisseder, batı döner, 
kulakları çınlar, kalbinde bir 
sıkmtı duyar, elleri ve ayak
ları soğur, yüzü sararır, soğuk 
ter döker, nabız hafifler, te· 
neffüs ağırlaşır, nihayet göz
leri kararır, tutulmazsa oldu
ğu yere düşer. Bunun ileri 
derecesine "gaşiy,, ismi veri· 
lir ki bunda basta kendini ta
mamen kaybeder. Hiç bir şey 
duymaz, kalp ve teneffüs ha
reketleri duyulmayacak kadar 
zaiftir. Hatta bazan zahiri bir 
ölüm tablosu gösterir, dikkat 
edilmezse hasta büsbütün kay
bolur. 

Böyle zahiri olan ölüm ile 
hakiki ölümü ayırmak için 
h..bi çok dikkatle dinlemek, 
teneffüs harekitiyle beraber 
kaburga kemiklerinin inip bin· 
diğine bakmak, atzına ayna 
ve ya başka parlak bir ıey 
tutulduğu zaman buğu yapıp 
)apm?dığına dikkat etmek, 
mum ziyası yaklaştırıldıkta 

göz bebeğinin küçülüp büyül
düğüne dikkat etmek, göz ka
pağını kaldırdılcta mukave
met olup olmadığına dikkat 
etmekle de ölü mü, diri mi ol 
duğu anlaşılır. 

Lokman Hakim 

onların mektupları, onların aöyt.. 
dikleri.. Şimdi bütün bu del&il 
hakkımızda hüküm verecek olan 
divanı harbin elindedir. Ne ce
vap vereceksiniz ? 

Paul bir az daha kontese yak· 
laştı. Fakat Paul serapa hiddet 
ve asabiyet kesilmisti. 

Kontes duvara kadar geriledi. 
Duvarda bir portmanto ve ilatiiı
de de asılı elbiseler vardı. Kon. 
tes, çevrilmiş ve tuaga dütü .. 
rülmüş olmasına ragmen j'•n9 
hiç fütur getirmiyordu . Sanki 
hiç te partiyi kaybetmit deyildi. 
Daba elinde oynanacak ko.I• 
vardı. Nihayet dediki. 

- Siıe verilecek hiç cevabim 
yoktur . Siz cinayetler htiki .. 
eden bir kadmdan bahsediyor
sunuz. Fakat ben bu kaduı tle
ğilim. Kontea hermine bir OMM 
ve bir cani olabilir. Aceba bm 
bu kontP& Hermine miyim? Bunu 
n~sıl isbat edebilirsiniz? 

O zaman bir ses duyuldu~ 
- B~n ! [Bi~·n edi] 



lJerlinde "ikdanı,, - ... 

"Berlin,, de bir 

Ç~.ş~~d~~i ı'~zmir~e ~~azi K~!.~~l~~ ta-
as~ı pla; A~idesı yyarecıler 

kadın kongresi 
_ ... ,_.,..,...~ 

- ;f" 23 Ha~inın 1929 
~~ ~ ....... 
BeynelıtMlel lledınlar ihtihadı 

konp'esinden siyasi istifadeler de 
temin edtlmm Alman Biyasi ri· 
caliece düşinülmüt ve kongrenin 
Berlinde toplanma•ı , AIRıanya 
b.ukômet adamluınm hu ietifa· 
deyi temin için bir plan dahilin
de hareket etmelerine sebep 
oldu . Büyük bir tezahürat 
yapıldı. Bu tezahürabn isminede 
sul lehinde yapılan tezahürat de
nildi. 

tamir, i [A.Ai ı Izmir, 1 [A.A] 
, Çeşmede )ııapıİan asri plajlar Gazi. bulvarında yapılacak gazi 
te::ıisatı pek yakında bitecektir. 1 abidesinin şekli son günlerde te
Halkm plajlara suhuletle gidip j mamen tekarrür etmiştir. Heyke
gelmcsini temin için muntazam liıı yüzü Akdenize müteveccih ola
vapur seferlerinin temini düiünül· cak.tır. Etrafında büyük Türle in
mektedir. Dalıalı havalarda kör- kılabının muhtelif safahatına ait 
foz vapurlarının işlemesi mümkün hatıralar canlandırılacaktır. Planı 
o]amıyacağınden &} rıca bir vapur elyevm Istanbulda bir heyet tara
isticar edilerek bu hatta tahsis fından tetkik olunan abidenin bir 
ediJmesi dahi deı·piş edilmekte- müsabaka açılarak yaptırılması 
<lir. İnşaatı müte11kip mükemmel uzun zamana mütevakkıf olduğun
bir resmi küşat yapılacaktır. den bundan sarfı nazar edilmiştir. 

İdarei hususiye bütçesi Dahiliye 
İzmir ormanları vek&letince tas<lık edilir edilmez 

lzmir 1 (A, A.] M. Kanonika ile görüşülecek ve 
lzmir ormanlarmd•n bir sene heykel ona yaptırılacaktır. Heyke-

2arfında alman maJ.sul miktarı şu lin, emsaline faik bir surette yapıl. 
suretle tespit edilmiştir: Odun ması için azami mesai sarfoluna-
3192 kantar, çalı S330 kantar, caktır. 
mamul k&mür 24906 kantar, 
çamkerestesi 840 metre mikip. 

Hususi müessesattaki 
türkler 

l:ımir, 1 (A. A] 
Husuat müeneaatta istihdam 

edilmekte olan ecnebi memurla
rın adedinin haddi kanuniye ir
caı için vaki teşebbüsata ecaebi 
sigorto kumpanyaları doktorlan
nın dahi ilave edildiği müstah
berdir. 

Y ozgatta yağmur 
Yozgat, 1 [A. A] 

Dün Akdat mad, nde ya· 
gan, dolu ile karışık yağmur· 
~a~dan hasıl olan seJ bir kirgir, 
ıkı ~hşap köprüyü ve bir detir· 
menı )'ıkmış büyük bir kirgir 
köprüyü zedelemiştir. Dört köyüa 
m~haulib • akında kaldıtın· 
dan tamamen, diğer dört köyün 
mezruatı ile kasabanın bahçeleride 
Yiizde seksen nisbetinde hasara 
uğramıştır. 

Borçlar 
Paria, 30 [A.A] 

Kabile taarruz 
La Hore 1 [A.A] 

Efgan tahtı müddeUerinden olan 
Nadir han. Kabile kartı taarruz 
harekatına başlamıfbr. 

Emperyalizim aleyhinde 
. Londra. 1 [ A. A. ] 

Pariıten Daily Mail e bildirili· 
yor: Emperyalizim aleyhtarı ikin· 
ci kongre Temmuzun yirmisinde 
Pariıte açılacaktır. Kongre, hali 

inikatta bulundukça emperyalizim 
aleyhtarı tahrikitın merkezi ola
caktır.Bu tahrikat bahusus Hindis
tanda, Irakta, Mısırda ve cenubi 
Afrikadaki İngiliz hakimiyet ve 
nüfuzunu istihdaf edecektir. Bir 
çok Hintli, Çinli, Arap, lranlı ve 
zenci murahhaslar Parise müte· 
veccihen yola çıkmışlardır. Bura
da kendilerine avam kamarası 
hasından " Janes Maxton He Go
ok nammda diğer bir İngiliz ilti
hak edecektir. 

Kıralın nutku 
Londra, 30 [A.A] 

Kralın fevkalida bir ebmmi· 
yeti haiz olan nutku Salı günü 
irat edilecektir. 

Londra, 1 [A.A] 

Madriı. I [ A. A. ] 
Jenral Primo Jti RiYera, ve 

di~er bazı lepanyol ricali Numan· 
eia tayyaresini bulmağa ve tay
yarecileri kurtarll.Hl•a muvaffak 

:") 

olan " Eaglc ,, namındaki ingiliz 
tayyare gemisini selamlamak üzere 
Cebelöttari~e hareket etmişlerdir. 

N~manciaıno kurtarıldığı haberi 
tecyül eder etmez kabine fevkal
ade surette içtima ederek kısa bir 
müzakereden sonra İngiltere sefi· 
rine teşekkürııame göndermiştir. 
Tayyare gemisinin güvertesine çı· 
karılan Numancia hemen hemen 
hi~ bir hasara uğramamıştır. Tay· 
yarenin mecburen denize · inmesi 
muhalif rüzgarlardan, ve bulutlar 
araaında kalmamak için .ikide: bir 
irtifaı değiştirmesinden dolayı ben· 
zininin tUkenmit olmaaından ileri 
gelmiştir. 

Bir tayyare göle düştü 
Paris. 30 [A. A] 

. Aerolloyds kumpanyasına ait 
bır tayyare Konstan gölüne düş
müş, içinde bulunanlardan S kişi 
boğulmuştur. Kurtulanlann ifade.. 
ıine nazaran kaza gliDeşin teıi
rile gözü kamaşan pilotun yap· 
tığı bir yanlışlıktan ileri gelmiş· 
tir. Pilot tayyareyi vaktinde doğ
rultmamış ve tayyare suya temas 
eder etmez kapaklanmıştır. 

Tayyare metingi 
Doue, 30 [ A.A ) 

Büyük tayyarecilik mitingi hükıi· 
met memurları hazır olduğu hal
de icra edilmiştir. Pilot Doret 
ile Detroyan hayret bahş hüner
ler göstermişlerdir. 

Fransa ve İran 
Tahran, 1 [ A. A] 

Mecliı, Fransa ile İran arasın
da akdolunan muahedeyi .. ikinci 
ve son kıraatinde kabul etmiştir. 
Meclis, yeniden 12 fransız mual
limi celp ve istihdam edilmesini 
de tasvip etmiştir. 

Almanyanın muhtelif fırkalara 
mensup olan siyasi ricali yapı· 
lan tezahürat esnasında nutuklar 
söylediler. Bu nutuklar arasında 
sabık başvekil M. Wirthin söz
leri dikkate şayandır. 

M. Wirth, Fransa ile Almanya
nın teşriki mesai etmelerine taraf
tar.dır. ve bu cihete işaret etti 
sarih sözler sarf eyledi . 

M. Wirtin sözleri berlindeki 
siyasi mahfilde muTıtelif tarzda 
akisler husule ğetirdl, tesirler 
tevlit eylt.di. 

Fransa hükumetinin, Ren ara
zisinin tahliyesine müvafakat için 
bazı şartları kabul etmesi Alınan· 
ya htıkumetine taniye ettiği bey~ 
olunuyordu • S&bık başvekil M. 

· Wirth. şimdiki kabinede iıgal 
11ltındaki eraıinin nazırı olarak 
bulunuyor. Almanya ile Fransa
nın sulh için birleşmesinin M. Wi-
rthin nutkunda hararetle ileri sil· 
rülmeai manidar görülüyor, ehe

mmiyetli telikki olunuyor. Ren era
zisinin tahliyesine müvafakat için, 
Paris hükumetince ileri sürülen 
şartlardan en mühimminin şu ol
duğu söyleniyordu: Almanyanın 
Sovyetler ittihadı aleyhine fili ha
reketlerde bulunması, batta ikti
sadi ve siyasi münuebetini keı· 
mesi... Bu suretle F ransanın hi
mayesinde hareket eden Lehis
taoın ve küçük itilaf erkanın
dan Rdmanyanın, Çekoslavak
yanın vaziyetten emin bir hale 
gelerek hazırlıkta ve harekette 
bulunmasının temini isteniyor
du. Ren arazisinin tahliyesini 
temin için, Muller kabinesinin 
mezko.r şartları kabul fikrinde ol-

Çin donanması dutu söyleniyor. Ancak yukan 
Nankin, 1 [A.A] Silezya meselesinind~ b? .ara~a .hal

Çin donanma&ında azabitlikeqecek Jine, Leh • Alman ıhtilafın!D. ı;za
olan aenç Çinlilerin ingilterede ta- lesine çalışmak lazım2eldıği la· 
lim ve terbiye edilmelerine ve ayyiin ediyor. 
Çin donanmasının islah ve ten- Harbin tasfiyesi için toplan· 
'k· · · b' l ·ı· b h " h ması mevzuubahs olan konferans-

l'ariste "'İkdtını" 
" '"- -
Fransızlar ve 
Soviyet Rusya Vur Dall•••I 

.,,,,. -- ... ·~ 
24 lluiran Bir gazetede ekudam: ,_ 

Gelecek temmuz ayı ortasında Otomobil ealgınt yüdadea 
Franaadan S<wyet Ruıyaya bir ıenede dört buçuk mlly• 
heyet gidecek. Bu heyet Fransız Hramaz Avrupaya, Amerlkaya 
kooperatifleri murahhaslan sıfa- gidiyormuı. 
tile seyahat yapacakbr. Koskoca ticarethanelerin, 

Heyet fu zevattan teşekktil \ 18k aabil kiğıdınd.AD kuleler 
edecektir: gibi devrildiği bu dğiirtllk 

M. Fukot, Fransanın koopera· günlerinde, servetimizle ma• 
tifleri namma, M. Gayyar, koope- kôsep. artan huvarclalağıa1a 
ratif bankası, M. Praş mahalli ko- ne dersiniz? 
operatifler katibi, M. Biigvat, Pa- Hikmeti hida, parMlllhk· 

ris kooperatifleri umumi. kit!~i, M. tan NaırattİD hocanın biadlll 
Kozet Amyen kooprettflen ıdare .b. • an·p d•..a--ar.&. 

' b 'k gııganp g ut~ 
memuru,. ~.~riku, ~a~ ~ezı 0~ ~ize, sanki "Ford,, UD damA
pretiflerı ıthhadı muduru,. Bovesı, dıymışız gibi, ömrümlz, 16-

Kröz Belvibıvaz, Normandıya, Sen fi .. 1 t bil ı· ...:-de fl#lıe 'fl .. .11 • n muz o omo ~... .,-
kanten koopretı er munessı en • , 

çıyor. 

ve diğer .. bir kaç zat. . Şu, ziiğlartler kanrlllu 
Bu murahhaslar sovyetler ıt- olan Babıill eaddesiae hakl

tihadı dahilinde bulunan koopre- nız, kimin otomobili yok ki? .. 
tif teıkilltım tetkik edecekler, B t bil . 1 tiyoır. 
yapacaklan seyahat bir tetkik ıe- ~yacı otomobil ~ıled••' 

h 1 ktı pıyazcı o omo 1§ e ., ' 
yKa ah 

0 •tif~ rki .. 1: So t "tti gazinocu otomobil ifletlyor, 
oopera teş atı vye er ı • k ldınnılU- Ba-

hada dahilinde terakki etmiş, pek hatta, y~ya ·: 
1 

lir talata 
çok faideler tevlit eylemiş oldu· tinde, dort te er~ 1 

ğundan tetkikatın etraflı bir tarz· arabalarıyla yahudi çocuk.lan 
da yapılacağı anlaşılıyor. bile şoförlik oynuyorlar! 

Fransada dahi kooperatif teş· Sirkeci, bqtan b8fa oto-
kilitı yeni detildir. Teanuv moblllerle kuptıbnıı.. Eml• 
etmiş bir haldedir. alin6 keza .. 

Fransız kooperatifleri mürah· Bebek bahçesine gi.tlnl1, 
hasları sovyetler ittihadı dahilin- . kapunun önünd~dayaa 
deki kooperatiflerin çok ehem- ııra sıra otomobiller.. ~ 
miyetli hizmetleri ziraat iktisadi· den bara gidiniz, geee •bah
yat ve ticaret sahasında. ifa ı lara kadar tıkır tıkar uatlft'I 
ettiklerine kani olmuşlar , ıcap işliyen otomobiller! 
eden usullerin tatbiki için bu Hele Cuma gllalerl, bu 
tetkik seyahatinden • istifade otomobiller, aüprüntll gpyaa 
edecekleri, ve bu heyetin ıeya- Emanet kamyonları gibi, d61'1 
hat programı tanzim edilmiı bir- yanından Balkım aalkım 
olup ' Kafkasya ve Okranyanın perlıan kafaları BBrkan ..,. 
muhtelif mahallerine de gidecek- bot yığınlarını tatım.P ye
ler , kooperatifler hakkında vaai tiıemiyorlarl 
tetkikat yapacaklardır. • . . lşit~me göre, züğlrtlülr.• 

Beynelmilel kooperatifler ıtti· ten çıldıranlanm çoğu,, mu. 
badı 2 inci reisi M. Emest Puvas- nlarla eynamak 11evda•M 
ıonun verdiği izahata r?r~, bu ~:.er, tımarhanede hep MIW 

aeyahatten şu gaye de iatihdaf vetinin çokluğundan, Fraıa-
ediliyor: saya, İngiltereye, Amerlkayal 

Sovyetler ve Frans! koopera· borç verdiğinden hab..ı.. 
tifleri arasında sıkı ~uaasebetler miı .• 
tesis etme~. Bu munasebetle şu Bu " ye iç te· keyfine hak, 
mes' ele batara geliyor : Bütün hiç düşünme ferdayı ,, feb&ı 
medeni me~.leke~erde. k~o!~ feıi karıısında, ben de yavif 
ratiflerin ~Uyuk faıd.elen. gorülu· yavaı aklım•ır4an, müvwa• 
yor. Türkıyede dahı yenı koope- mizden tiiphe etmeğe batb
ratifler tesisine çalışılmıyor dene- yorum .• 
m ez. Fıkat kooperatif tefkili fik- Acaba oynatıyor mıyuP .. 

tan razetesi, Amerika harici· 
ye nazırı M. Stimsoaun stok borç
larının tediyesi mea' eleai hakkın· 
daki Amerikan notaıına bu hadi
senin Fransız-Amerikan münase
batı üzerinde hiç bir tesir icrıt 
etmemesini temin eyliyecek bir 
ıekil vermiş olduğunu yazıyor. 

Kıral, refakatında Kıraliça ol
duğu halde beş aylık bir gaybu
betten sonra Londraya dönmüş
tür. 

sı ı ıçın ır ngı ız a rı eye· b 1 l · "bt.l"fl . . ç· .. . . . ta umese e enn ve ı ı a arın 
1 tinın ıne gundenlmesıne daır ol- halline b~lkide miivaffak oluna-

rile toplanan paralar çokdefa bu Yıuuf Ziya 
işe sarf edilmiyor, sui istimale h .. 
uğrayor. Mes'ullerinC mürakebe . Petro~ t~ .arns~ an İngiliz • Çin itilifı dün imza· cağı aöylenmektedir. 

lanmıştır. M. Within söylediği nutukla 

4 saatta 605 kilometre Gayet vaıi bahri bir program beynelmilel kadinlık teşkilatını 
hazırlanmış olan Nankin hükıi- bütün bu işlerde Almanya lehine 

Y oung planı Paris, 30 [ A A. ] metiin giltereye bir kaç harp gemi· çevirmek gayesile de hareket etti· 
Paris, 30 [A.A) Maten gazetesi, pilot Willia- si sipariş etmek niyetindedir. ği anlaşılıyor. 

Meb'uaan meclisi enciimenl r· ns ın Fransız klübtı tarafından 

1 
,,,;;;,=-=="'~~========== 

borçlar hakkındaki itilafların-~~: 1 tertip edilen otomobil yarışı için Küçük t.elgraf/ar 1 Berberler bu ay 
ung planı tatbik e.c:libnek şartiyfe- vazolunan büyük mükafatı kazan- ... - mektep açacaklar 
tasdikını teklif edecektir. dığını yazıyor. williams 4 saat 32 Tahran, 1 l A.A ] - Parlamento 

Bosanson, 1 [ A.A] dakikada 605 kilometre mesafe harpte bot:çucu gaz kullanılması hak· 15 Temmuzda Beyeğlunda 
Radı"kal fırkanın mahalli kon- kat' etmiştir. kıudaki Cenevre protokolunu tastik b~rberlik mektebi açılacaktır . 

etmiştir. 
gresinde reis, M. Daladier ıu Fransı_z_s_o_s_y-alistleri ·X· Burj, 30 [A.A[ M. Eyoac saat Berberlik yapmak isteyenler bu· 
beyanatta bulunmuştur: ( Fırlr.a- 10, 34 geçe tayyare karargahında n~an sonra mektepte okuyup dip-

b ı Paris, 1 (A. AJ ~ere inmiştir. loma aldıktan sonra berberlik mız, Young planını ve orç ar M. Blum •osyaliat fırkası bina- ·X- Paris, 30 [A.A) - Burjda ya- b b 
h kk h k. •t·l"fl Fransızlar pılıın ta~·,•are mer88imine riyaset yapabileceklerdir. Şimdi er er-

a ın a ı ı ı a arı sının küşat resn11· mu··na~ebetı"le "" l.k 1 d b kt t • 1 k :; etmek Uzere mezkur şehre _gitmiş ı yapan ar a u me ep e ım-
içiıı ağır ve elim bir fedakar 1 söylediği bir nutukta demiştir olan hava işleri nazırı M. Eynac tihan olup ehliyet vesikası ala· 
teşkil etmesine rağmen tasdik ki· " Borçlara müteallik ı"tı"la"flar saat 19 da Burje karargahına vasıl cak!ardır. Bir ay sonra vesikasını 

A olmu~tur. l b b ı·k -•-edecektir. Biz Fransanın iman· hakkında yakında bac:lıyacak H K a mayan er er ı yapmayacu..-., •* ong Koni?, l [A.AJ - wang· 
yadan alacağından hatta on para mücadele siyasi vaziyette bir si eyaletinde kain Nanni~ ~ehri tır. 
fa ı t d . tt b lun s n kabul d .., . "klı"k hus l Kanton kuvvetleri taratindan zapto· Tr"'nsatla11tı"k yolda z a e ıya a u ma ı ı egışı u e getirecekt·ır ı Ih ı ı F a • unnıuştur. ti a rllesası, ransız 
etmiyece§"iz • Biz, beynelmilel Nükiımetin muvaffakıyet kazan- arazisine iltica ettikleri için Çinin New • York, 1 ( A. A. J 
bankanın nizamnamesinde esaslı sa da kazanmasa da yerinde kal- bu kısmındaki rlanili harp bilkuvve 12500 yolcuyu hamil 16 trans· 
t d"l" ] M · d'd h bitnıi~tir. atl .. -~:k Avrupaya hareket etmİf" a ı at yapı masmı istiyonız. a- mıyacağını şım ı en ta min ede- * Londra, ı [ A.A ] _ M. Mac ._. 
li kuvvetlerin Avrupa devletleri bilecek vaziyette ~ulwıduğunu Donald ile hariciye nazın M. Hen- tir. 
üzerinde tazyik icra etmesini zannediyorum.,, derı:ıon, Eyllilde cimiyeti akvam 
tccvız eyliyemeyiz,, ---- nıecli:sinin içtimaıoda hazır bulun· 

A 'k - mahaceret m:ıları tekarrlır etmiştir. 
Berlin, 1 [A A·] merı aya * Berlin, 1 [A.A] - Cumhuriyet 

Veltam montağ gazetesine na- New-York, 1 [A.A] taraftarlanuın yaptıkları bir mitingte 
k ~r~sya dahiliye nazırı Alman işçile-

·.aran, Youuı planını tasdik için Yeni muhacirler anunu gece tının Almanyada diktatörlüAUnü tesis 
;oplanacak olan konferansta Al- yarısından itibaren tatbik edil- e~meğ! ~ir an bile hatırına getirme· 

1 B k dıklerını soylemiştir. 
manyayi temıi edecek murahhas meA"e baılanmıştır. u anuna na- * Londra, ı [A.A) _ Wisbaden• 
heyet hariciye nazın M. Strese- zaran lngiltereden geçen seneye den bildi ıldipıe gore lngiliz işgal 
man, maliye nazın M. helfersing, nispetle iki misli muhacir gelebi· kıtaaım n u seneki yaz manevrele· 
iktisidiyat nazırı M. Curtina ı'le lecektir. Buna mukabil Almanya- rinin apılması için emir verilmiştir. 

Bu bili Ren eyaletinin yakında tah· 
meşgul eyaletler nazın M. wirtb, nın, lrlandanm. lsveçin ve Nor· liye edilmiyeceA'tne bir delil telikki 
taıı mürekkep olacaktır. Yeçin hilıelerl azalblmııtır. olunmaktadır. 

Bulgar bütçesi 
Sofya, 30 [A.A] 

Meb 'usan meclisi bütçeyi ka· 
bul etmiş, devletin müdafaa! ~
nununa tevfikan mabldlm edıllDJf 
olan 250 kiti hakkında af karan 
vermiıtir. Bu karardan liber&I 
fırkasına memup nazırlarla Str 
nboli•ki kabinesinde maliye aa• 
zırlığa etmit olan M. Tarlakof ta 
iıtifade edecektir. MecU. içtima 
devreline niha7et venaiftir. 

edildiği görülmiyor. Muhtelif es- iktisat vekiletinın ye~. aene 
.. d k ·f t .L..l" kadrosunda bazı tebeddülit Y"!' 

naf bu yuz en ooperatı elfAı a- 1 ğ 1 _. E·"ülde tatbik . pı aca ı yazı mı.,.ı. ,,. 
tına teşkbbüs etmıyor. edilecek bu kadroda maden İl-

iade edilen deriler 
Rusyadan iade edilen deriler

den tüccar Nemli zade Cemal, 
Eşref, Mustafa, Mitat beylere ait 
deriler dün Şükrü, Rasim ve Avni 
beyierden mürekkep bir ehlihibre 
marifetiyle tetkik edilmiştir. Ehli 
bibre derilerin yerli malı olduğu
na karar vermiştir. Rusyaya ihra
cat için verilen mühlet 4 Temmuı· 
da bitecektir. Bu itibarla dün ak· 
şam aeç vıakit ticaret odasında 
bir he;'et toplanmıı ve ehli hibre
nin tetkik ettiği deriler hakkında 
rapor tanzim etmiştir. ~u rap.or 
iktisat vekaletine gunderilecektir. 
Vekalet tetkikat yapacak ~üsbet 
ve ya menfi kararın alakadarlara 
tebliğ edecekti • Karar müshet 
ollif88 ve 4 Temmuzdan sonra da 
olsa mallar tekrar Rusyaya gt>nder-
ilecektir. 

Esnaf cemi~ etlerinde 
E.anaf cemiyetleri arasındaki 

ihtllifların tet\iki için dün bu 
cemiyetlerin re;s ve umumi lci
tipleri fırkada içtima etmişler
dir. Bu içtimada bu gibi mea'e
telerin halli için her cemiyet
ten müntahap bir hakem ko
misyonu teıkiline karar vermif
tir, 

leri için mevcut olan tetldlit teval 
edilecektir. 

Maadin müdürlüğü petrol itle
rine de ehemmiyet verecektir. 
Tatbik edilen petrol kanu4nmda 
bazı tadilat yapılacak, memleket 
dahilinde petrol taharri edilecek· 
tir. Petrol tphaniyab iktilat ve
kileti tarafından icra edilecektit. 
Bunun için ~ se~eki b~çeye bir 
milyon 150 bın lira tahlisat vaz
edilmiftir. 

HükOmet bu sene içinde Ame-
rikadan bir petrol mütehas1111 
celbedecektir. 

Petrol mütehassw en evel prk 
vilayetlerinde tetkikat yapılacak• 
tır. Buralarda petrol menbaları 
mevcut olduğu ıimdiye kadar ya
pılan tetkikattan anlaşılmaitadar. 
Bundan başka Antalya ·ivarancla 
petrol menbaları bulunmaktadır. 

Fakat Erzurum civarile Antal
ya civarındaki menbaluuı ae de
receye kadar zengin oldufa1aedz 
beli: değildir. Bu tetk!bt ma!W• 
linde yapılacak talıaniyat netice
ıinde anlaıılacakbr. 

lmkim olur mu? 
Kiracı ile ev sahihi arasmde 

konturat aktedilmediğ~den cı:~ 
tarhedilen eezaların af ve 
kabil olup olmadıit ema11ettea 
sorulmuıtur. Şehremaneti bu siill 
cezılıno tecili imk.imıı buluuct. 
awau bildirmiftir, 
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Galalasarav so 
1 
cın s 11 Laıancll 

Birinci maçta Altayla berabe· 
re kalan eksik Galatasaray ta· 
kımı, muhtelit takımla yapacağı 
maça, Nihadın da iltihakiyle aza
mi kuvvetiai iktisap etmişti. İzm
irliler de bu maça çok ehemmi
yet verdiklerinden takımlarını ya
lnız Karşıyaka ve Altaydan değil 
ve Garibaldi ve Altınordudan dıı 
üç oyuncu ile takviye etmişlerdi. 
Fakat beş ıenedir mütemadiyen 
en uvvetli takımları büyük fark
l:;rla mağlup eden Sarı - Kırmızı 
takım bu maçı kazanmakta hiç de 
güçlük çekmedi. 

lzmirliler bu maçın muhak\ak 
endi lehlerinde neticeleneceğiııi 

katiyetle ümit ediyorlar ve hatta 
bazı lzmirli oyuncular da gaze
telerde Galatasarayı behemal 
maıtlup edeceklerini • "tepele
.ı,ek. tabirini kullanmak suretile
iddia ediliyordu. 

Bu oyun adeta lıtanbul - fDliı 
karşılaşması şeklinde idi. 

Takımlar sahaya on ıekize 
çeyrek kala çıktılar. Galatasaray 
!)Öylı: teşekkül etmişti. 

Rasim 
Burhan Vahyi 

Suphi Nihat Mithat 
Mehmet,Şadli,Necdet,Latif, Rebi 

Buna mukabil karşıyaka - Al· 
tey muhteliti-Altun ordudan-kale
ci Sabahattin, Caribaldiden 
Dcmniko ve Borettinin iştirakile 
• öyle teşekkül etmişti > 

Sabahattin 

Burhan Hilmi 

ı.1:ınyal Halil Feyzi 

Hüseyin,Vehap Domniko lsm1-
il Hakki Boretti,Muhteiit takımın 
tarzı teşekkülü l z m i r 1 i lt·rin 
bu maça verdikleri ehemmiyeti 
gösteriyordu, Oyuna Hakem M. 
Çariltioiıı idaresinde başlandı. 
ilk akını lzmiıliler yaptılar, fa. 
kat Galatasaray ınudafaası onun
de bu hücum kolaylıkla eridi. 
Uzun bir vuruşla Iımirlilerin nı
sıf sahasına geçen top, bugün 
canla başla oynayan Galatasaray 
l,ücum hattının gayretiyle lzmi.r 
kalesi etrafından ayrunamağa ba· 
şladı. Daha vaziyet tamamen 
anlaşılmamıştı ki Şadlinin sıkı 
bir şütü, dördüncü dakikada ağ 
.ara takıldı. 

Muhtelit takım, bu daha ilk 
dakikada kaybettikleri sayının 
ıııkisarı ile bir müddet oaşırıyor. 
Fakat kendini toplar toplamaz 
hücuma ıeçiyor. Bu akınlar, va
ziyetin ehemmiyetini idrak ede
rek dikkatle oynayan Galatasaray 
defansı karşısında bir netice ve

remiyor. 

1 lzmirliler bu vaziyetten istifade 
ederek farkı kendi lehlerine çe· 
virmek azmile düdükle ber11ber 
hilcume geçtiler. Raaimin fevka· 
iade fedakarlığı olmasaydı, çok 
yakından savuşturulan iki , üç 
tehlike İzmirlileri memnun ede
cek bir vaziyet ihdas edecekti. 

ikinci devrenin yirminci daki
kasında Latif, şahsi bir gayretle 
iki müdafii atlattıktan sonra üçün· 
cü sayıyı kaydetti. Latifin bu sa
yısı lzmirlileri çok inkisara uğrat
tı. Rüzgarla heraber vaziyeti dü
zelteceklerini tahmin ettikleri 
halde bu üçüncü aayı ile bu ümit
leri de mahvoluyordu. 

Artık Galatasarayın kartııiri
da zaman zaman canlanarak son 
gayretini ıarleden ölgün bir takı
mdan başka bir şey kalmamıştı. 

Bu golü, Necdet ve Şadliaiıı 

sıkı birer şütle yaptıkları dördün· 
cü ve beşinci sayılar takip etti. 
lzmirliler yegane sayıların Vehap 
vasıtasile yaparak şeref sayısını 

kurtard.lar. 

Rum fırıncıları 
Bazı fırınları emanet memur

ları tefti~ etmiyorlar. Bilbas a 
Galatada bulunan fırınlarda tef
ti~at yapıldığı gıirülmüyor. Kemer 
altının ilerisine doğru, topcular 
caddesinin aı·ka tarafında ve top
haııe}e doğru lıulunan fırınların 

hemen hepsi ruınlar ve ) unan
lılara aittir. Türk fırınları qık, sık 
trftiş ediliyor. Cezalar yazılıyor. 
Fakat diğerlerine belediye me· 
muru teftişe bile gitmiyor. Bu 
•Pbeple fırıncılar istedikleri ve· 
zinde ekmek •atıyorlar. 

'l' ophanede Boğazkesende 
sakin Hasan 

Pevnircilik 
• 

Peynircilik hemen teınamen 

Museviler eline geçmiş gılıidir. 

Teneke ile alınan peynirler tartı

larak alınmaz. Miktarı muayyendir. 
, cıkqan pe1nir 'atmak, teneke 
ba~ına 90 - 100 kuruşta böylece 
kazanmak için bir takım usullere 
ve hilelere müracaat olunuyor. • 

Ayni peynirlerin yağı alınmış 
-ütten yapılı.lığı gurülüyor. 

Yoğurtlar da biiyledir. Buzha
nP!Pr kremalarla doluyor. Şehre· 
manetinin nazarı dikkatini ct:lpet· 
ıneniıi rıca eylerim. 

Karilerinizden ve Bev
eglunda mektep sokağı;ı

ıla 'ak.in Kemal 

Kısa bir fasılayı müteakip hü
cum ve hakimiyet Gelatı:saraya 
intikal ediyor. Üyu!!un 23 üncü 
d .• kikasında, Nihattan güzel bir 
p2s alan Mehmet topu ortalıyor 
Latifin sl'!rt bir şütü topu daha Teşekkürü aleni 
durmadan lzmirlilerin ağlarına, Mt1hkeınei temyiz riyasetiuden 
ikinci defa olarak takıyor. mütekait merhum hacı Hulıi i 

Tiribünlerden, sahanın dört k · d b be) in gere · cenazesın e izzaı hazır 
tarafından, lzmir takımını \Pşci olan ve kerek efradı aileye telgraf 
eden avazeler duyuluyor. Fakat ve mektupla taziyet lıitfunda bulu
dak"' alar ilerledikçe oyun Gala- ııan zc\ atı kirama ayrı ayrı te~ek· 
tno-rayın lehine ınkı,af e İ}Or. kiirııaını· ı;üııderemedi~imizden 
lfaltaymı bildiren düdük nıüca- 1 lıiıtün efradı aile namına cümle· 
de leyi tevkil ettıği zaman vaziyet ,ıne arzı ~ükran eyledi~iınizin gaze
§·ıd 

1
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Unkapanı köprü- 1 Temmuz 1929 kambiyo, nukut borsasi fiatlan: 

. .. AP"ıldı · ita aa. sünde bir ~ . ~ç: Ka. ~~-

BOVOK ELBiSE 
FABRikası 

Galata Kara köy Pogaçacı 
fırını ititsalinde.k.i mahal

lebicioin üstünde 
adamı vurdular 

Evelki gece Unkapanı köprü
sü üzerinde faili meçhul bir cı· 

nayet olmuş, fakat Unkapanı za
bıtasının sabaha lı;adar yaptığı 

mütemadi tahkikat ve takibat ne· 
ticesinde cinayetin faili ele geçı• 
rilmiştir. Vak'a şudurı 

Gece yarısı Unkapanı köprü9il 
üzerinde karnından ve b~ründen 
vurulmuş bir adam görülmüş ve 
derhal Unkapanı polis merke
zine getirilirken ifadesi alınmak 
istenmiştir. Bu adam isminin Be· 
kir Ali olduğunu, kısa boylu bir 
adam tarafından vurulduğunu söy
lemiş, hayli kan zayi ettiğinden 
başka bir şey söylemeye muvaffak 
olmadiğından hastaneye kaldırıl· 
mıştır. Unkapanı merkez memuru 
Cemal bey, merkezin taharri me
murlarına lazım gelen talimatıver
miş, bu talimat üzerine sabaha ka· 
dar talıarriyatta lıulunan memur
lar nehayet katilr teşhi~ etnıi Jer
dir. 

Katilin kömür işleriyle neşgul 
bulunan Hasıın reyis olduğu an
laşılınca memurlar evine gitmiş ve 
Hasan reyisi sarhoş, olarak yaka
lamışlardır. 

Hasan reyis, Aliyi vurduğunu 
itiraf etmiş ve eskiden beri arala 
rında adavet bulunduğunu söyle· 
mi~tir. 

+ Sekteden vefat - Üsküdar· 
da oturan Y anko efendi dün çar· 
şıda dola~makta iken birden bire 
düşerek vefat etmi~tir. 

+ Hizmetçinin hiddeti - Ka
dıköyde Mühendis sokağında otu
ran Mustafa efendinin hizmetçisi 
Habibe, komşusu Saime hanımın 
penceresinin bütün camlarını kır
dığından polisçe yakalanmıştır. 

+ Otomobil kazası - Şöför 
Abdullahın idaresindeki 1369 nu
mrolu otomobil fatihte Hamal 
Mustafanın oğluluna çarparak 
yaralamıştır. 

+ Bir kadın meselesinden -
Tütün Aınelesinden lbrahim ile 
Hamit bir kadın meselesinden ib· 
rahimi bıçakla kolundan yarala· 
mıtır. 

+Vapura binerken - 60 yaş· 
larında henuz hüviyeti tespit olu
namayan ihtiyar bir kadın dün 
o;apah Üsküdar iskele inde vapura 
birnerken düşüp ölmüştür. 

+ Ölmek mi istiyordu?-· Bay
tar mektebi talebesinden Vahdet· 
tin efendi dün sabah köprüden 
Kadıknye saat 10 da hareket eden 
Kadık• ıy vapuru Haydarpa~a açık
larına geldiği zaman, kendisini de. 
nize atmışsada yetişilerek kurla· 
rılmıştır. 

Aldığımız bir mektup 
Evvelki gün türk ocağındaki 

vazifesinden çıkarılan bir hanım· 
dan bahsetmiştik. Bu hanımdan 
dün ayrıca şu mektubu aldık: 

"Hakkımdaki yazılarınızı mem
nuniyet ve şükranla okudum • 
Hakkın ve zafın müdafaası 
yolundaki sözleriniz teeıürü· 
mün hafiflemesine badi olmuş· 
tur. İsmimin gazete sütunlarına 
bu yolda geçmesini hiç arzu et
mezdim ve ocağın ali menfaatı 
hesabına sükGt ve tahammülii 
tercih etmek isterdim. Fakat 
madem ki yazdınız, hakkımda 
böyle bir karar imza eden efen
dileri hareketlerinde mazur gÖ• 
recek en adi bir sebep dahi mev· 
cut olmadığını pek açık bir alın· 
la bağırarak, ocaklıların azim bir 
ekseriyetini işhat etmek suretile 
iddia ve kendilerini efkari umu· 
miyenin teşkil edect'ği divanı 
haysiyet huzurunda mürafaaya 
davet ederim. Verilecek hükmü 
bilakaydli art kabule amadeyim. 

• ır et 

1 Nukut Talıvilat 

1

1 lngiliz lirası 1012 1012 25 !=:' ~ı 1 T•rtip (4.8.' 
1 Am•riko dolar 207 75 208 "'! a 

1 :o Yuna• dnb111I S4 14 i,. @- 2 " (O.E) 

1 AlmH ••Jlıt mark 
2
49

9 
2
5
;: 

2
49
9 

25.~ !i S'" 3 • (F,J) 
1 A •uıtya fi ini '" ,,_ 

Hanını efendilere: 

Pardesüler (kaıa) 20 Ley Rn•uıya :u 51 24 S• Galata tahtolan D. Y. 
~~~F ~~ti~~~~~~ 
l F•ı•mek nortai 82 5t 82 50 .RU.t. Dok. Aat. 

. 

20 Franoız &&!jln l6S sı l6S 61 fJıküd.,..Kadık6J Su 
20 ltalya.ıı lireti 21 T il 7 lıtamhal uıonlm Sa .ıı 111 ın ııı , 
20 KuM1a Çek IduHk 121 sı 122 G~ E,.tll Madeıı 
1 <:•ru••tôa .nı.ır•• 

22 5
., Hisse senedatı 

l Zloti l•blıtan 22 50 ,. 
20 l>lıaar Yoauılavya 74 1• c:ı:I it honkul 
20 Bolr!ka F....Uı US UI ! MGıla ltlbu. ~11111 
1 PoHta ltplDJO 29 il 29 2! Oımanll ilk. 
20 U.;9re fraıılıo 790 790 MOU lklfNt Bk. 

1 

.l 'ff"cidiye • Ticaret •e NDyl 

Ç 
"I Eanat Bk. 

e • ~ Şirkeıı Hayriye 
1 " Tf'metu 
1.ondra l lıterlin 1012 1013 25 l::ı Haıı9 vaporlu. An. 

'\h'}or.k 1 türk L. Do. 
Yari• ,, Fraak 

l'tUlano " Liret 
Berlin " Mark 
~fya ., Le\·& 
Brükıel ~ U.lıa 
AauıtJ.rdam ,. florin 
Ciae.-re 
Pr"I 
°l'lyaue 
Madrll 

" Frank 
" Kurwı 
" ŞUia 
,, Pe.s~t• 

O,.l7 96 
128' 
916 
2 01 

6612 
S44 
ı 18 
2-18 

16 12 
340 
s 56 
4 27 

5695 
2475 

1067 
27 17 

92 75 
18' 50 

0,47 98 o< Ao.D,l·. )olu 

J2 2sı: • " " ,. 100 
9 ll ~. )ludaaya·BW'N 
2 O< ;ı. Samtım Sahil 

66 J 2 ("D Tram••1 
3 44 ~ Türkiy• m.Jlll 
l l 9 :::!. ittihat ,. 
2 48 itimat • 

16 12 ~ Şark •lıorto 
3 40 CJS • Bo.üart 
S SS ;i Anadolu Aa. T. 
4 26 ? lıt. Umum. 

86 95 'Sil Balya ltoruyıluı 
24 75 Anlu çı.. ... 

1069 ;:ı: llobklly • 
27 12 111 TI!.k kim .. M. t )!_,. Tlfl Ş. 

ı:ı a ... , ... , .ıeı.ın~ 
92 7 5 'Sil • • •••oltu 
186 25 

2S 8( 22 80 

S4 

1 Temmuz 929 Ticuret 
Bor8mı 7iatlnn 

Bugday yllade 
~avdarlı 

Yumutak 
ı K.ızdea 

1 
Sinler 
Sert 
l>öame 

1 

Sert ••lıılut 
BulcMlıtao 
Ecnebi 

ı Çavdar 

1 
Mııır 
Arpa 
Mercimek 
Nuhııt 

1 Faıulye 
Si um 
Kuıyeml 
lulrf 

Un kilo 
Ekıtra Ekatra 
Ekı~ 
Blriucl yumuıok 

1 
• Sert 

kinci 
Fıucbk kabuklu 
J'ıadık lçl 
Saadık. boıaltmo 
c:..ı. 
AR yon 
ARyon Molwlyo 
Tapalı 
l'ıkanuut 
Tlfllk 
O•lak 

1". P. it. p. 

1180 
ll60 
1250 
1110 
990 

isOIS 

ııu 

1'30 
10 

24 

1200 
1550 
1300 
U15 

1 

995 : 

lssso 

192 

Paris ıergisindeki paviyonda 
Türk mamulatı da bllyük rağbet 
görmüştür. Bir mensucat fabrika· 
sının mamulatı pek çok takdir 
edilmiıtir. 

Dünku muamele 
Dün borsada isterlin 1012 

açılmış 10 13,25 kapanmıı, 1011, 
75 aşagı, 1014 yukarı ll'elmittir. 

m) Döyçe OTyant Bank*\ 
Tarihi te'eiai 1322 

1 

Düyunu muvahhide 183,25 açıl- ı 

Merkezi idare Berliu 
Tılefon Bfl)'ollu 247,248-984,985 

• .• utanbul 2842,2843 1 

mış, 183,75 kapanmış 184 yoka· ı Banka muamelatı 
n gelmiıtir. ve kasalar icarı 

Borsa haricinde Türk altını 1 ı;;~·=;ı;jliiii;ijijiii;1;ij== 
üzerinde 879-880 kuruştan mua• / 
mele olmuştur. r ~ .... 

Ahsırla ticaret 
Mısırla Türkiye arasındaki mu• 

vakkat ticaret muahedesinin müd· 
deti üç ay daha temdit edilmiştir. 

t)•kOdar hukuk bakimliginden: Beykoz· 

• 
·-~ 

-

FARIELIER 
Vebayı tevlit eder. 

Onları hiç kolcu aeıretnıek
alzln kurutan 

IPastol<sin 

Her renkte ve son moda 

14j liradan i•ibaren 

p ard es ül er(trench-coat 

bej ve lacivert renklerde 

22~ liradan itibaren 

Muşambalar (ipekli) 

her 131 
renkte '! 

liradan 
itibaren 

Beyefendilere: 
Meıhur Manderberg markalı 

( trench · coat ) tan bej ve licivert 

Pardesüler 

24j. liradan itibaren 

Spor kostümleri 

16j liradan itibaren 

İngiliz k •• l 
biçimi ostum er 
14İ liradan itibaren 

çocuklar için lngiliz biçimi ve spor 

kostümleri P::ta~:laı 
6i liradan itibaren 

Pantalonlar (kata) 

her 61 . 
renkte !' liradan itibaren 

Caketler 

Blö Rua ve gri 

12i liradan itibaren 

Caketler 
siyah, lacivert •e gri alpabdaı: 

(}t liradan itibaren 

Ismarlama kostümler 

30 liradan itibaren 

takstlle de mua

mele yapılır. 

Vilayet daimi 
encümeninden 

Kilo 
1000 
500 
800 
400 

3000 
60000 

300 
2000 

100 
1000 
200 
300 

1000 
2000 

'2000 
6000 
1000 
3000 
2000 
3000 
3000 
5000 
1000 
700 
800 

6000 
11000 
80000 

Stıt 
Kl1e yo~rt 
Silivri ,, 
Kuru zerdali 
Şeker 
Adet yumurta 
Salpa 
Tuz 
Sirke 
Makarna 
Şehriye 
irmik 
Kaşar 
Beyaz peyalr 
Et 
Soğan 
Zeytin taneıi 
Sabun 
Zeytin yağı 
Un 
Sade yağ 
Fasulye 
Nuhut 
Borulce 
Mercimek 
Pirinç 
Patates 
Ekmel, 

. Muhtelif yaş sebze 
lnönU şehır yatı mektebine muk

tezi ballda muharrer erıak kapalı 
zarf ıısulile münakasava konulnıu'
tur. Taliplerin 24 · 7 · ·929 tarilıiıı·e 
mtlıadif Çart"mba gUnU saat on bire 
kadar teklif ve teminat mektuplarıııı 
encuınene tevdı eı lemP!eri, 

da kavak dere caddesinde ııılbant 
Sebııh efendinin hanesinde aakln oğla 
Artin efendinin vefatına karar ita,.ı hak· 
kında Sotenik hanım tarafından ikame 
olunan davanın muhakfl!meıi neticesinde 
16.5·929 tarihinde mumaileyh Artinio 
gaipliline karar verildiğine dair mahke· 
menıiıdeıı sudur eden 5. 6. 929 T, ve 
929·360 numaralı ilimın Artinin ikamet
gahının meçhuliıeti hasebiyle bitıalep 

illnen teblili tenaip editmiı ve ınezkilr 
illnın bir sureti BeykOtl mahıllesl mub. 
ıoranınn tebliğ edildigi gibi diğer bir 
nuslıası <la ın~hkeme dh·anhane•lne talik 
tdilmiı oldu~undan t•blil mal<~mına kaim 
olmak 02tu l.ceyflyol ga>eıelerlede ilin 
t•IUP.\'f 

ile imha ediniı, Paris Pas· [ııııım~ Doktor -::w.::: • ._ 
tor laboratuvarı müıtahzera• Haaekı kadınlar haıtanesi Cılı 

tındandır. "° Firengi Hekimi 

DepoJu: J. Bert ve Şürekası. ıl:Cevat erim 
Galata Voyvoda sokağında Voy• 1 ! Türb~ de E5ki Rilali ahmer 

1 
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alameti 
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HMETANET 
'' 

demekti 

4 sHlndirli c. 4. ve 6 sillndirll c. 6. model otomobll ve 
kamyonlarında derecei tekamül azami hadde vasll ol
muştur. Bu iki model arabalar, asri bir arabanın haiz 

olması icap eden zlrdekl 
bllcümle evsafa maliktirler; 

~"LJ:O:RET 
E1".N'lY"ET 

iST'i~.Al-l:.A T 

o c 

i:O.A~E 
LO:KS 
\~·,r-

• 

.. r~ . 
~ T urkıye ~ıtroen umum acantesı: Sanca· ~ 1 

~ dolu han 1 9 · Tel: B. o 1194 ... B . 
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a Emvali metruke ilanı e . . " . . . 
••M..a••••••ı•ıaıııııııııııu aaa.a-.uıııııııııı•-.ı•aııı1111_uaııııııaııııııuHıııaıı•ııııaıaııııı1aa .. aa•••••••••llllU: 

Semti Mlbellesi Sokağı No Nevi İcarı 
BllQ;likJer• KwUAl Karalı.o! 27 Hane 100 senevi 
Ral&piıan Hacı Mustafa cadde 95 k~irdükkin 180 
~dık6v ftasHxı pqa Söifiltlli çeşme 197 72 
lOt~U k paza.r Sarı demir Kara.kolhane 11 ll)agaıa 180 
Balat Kırahaı Balat cadd~;:;i 159 dtikkiıı ~ 120 
Kın.ıh.ada Zeytinlik • 25 8 hane 550 
BııjUbda Nizam Nmm 20 200 

• · • Yuarcıs 3 ıı.h.ır liO 
• Meil'Utiyet Cakonii 57 haae 120 

It~a.içi Boy11cılr.öy Keru cadde• 3 iratlı ana 5 iebri 
l!f!rl•tida Karak.oıhane 11 17 hane 50 senevi 
~fu Hllseyio a~a ,Ar...,·ut 39 180 

• K11merhatun Bileıik 67 240 
5Mı'1tada . Narhyan 31 5 şehri 
B ttuçı &ldat caddesi 496 dllkkin 4 

Bıiıiiu• evlafa muharrer emlikio icara ıabtedilBilt:k ibre 16 7 929 tarihine mu.sa· 
Jif -~ günli aut 15 de mUıayedeleri mukarrerdir taliplerin emvali metrokf' icar 
'~fluyoııuna zuUncutlı.rı. 

H~ineye ait nısıf 
hissesinin kıymeti 
nıunammenesi 

Semt~ ~ahallesi Sôkağı Numara Nevi lira 
811<>flu Katip Mustafa Caddei kebir ve atik cedit Yıldız na.mile 25000 ~kiz taksitte 

çelebi Hiçük: parmak. 83 1 maruf sinema 38000 mefsuh bedeli 
lr.apı l :3 nıHkaı:reri 

3 5 
5 91 

93 
95 

~nı.§teınilatı: k~ir ve iki lr.atdan ibaret olup caddeye nazır olan kısmında iki 
(Jdtsı vudır, ll loöixı uıun ve geniş ,.e muzeyyen s.inama salonunu , .e a)rıca anti· 
r.-yi ~dir TO iki belhı vardır. 

.8ıtl4a evafı ~er ı4ıema.nın nısıf hi6sesinin 38000 lira mefsuh bedeli mu. 
hrr4Sf ile a.'t-~ t&rihiııe mUsadif ('Umartesi gilııi.ı ~aat 15 de pazarlık suretile icrayı 
müra.feillsi 111\akarrordir. Taliplerin teminat makbuz veya muteber banka rnektuplarale 
enıvali tiıeftulr.e aıf'ıı komisyonuna muracaat eylemeleri. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lstanhul Darülfüııun muha
yaat komisyon11ndan . 

Tıp fakültesi ile Darülfünun idarei merkeziye ve diger şuabatının 
929senei maliyesine ait bir senelik kuru erzak,odun ve mangal kömü 
rile süt ve yoğurt ve diger şuabatmm 929 senei maliyesine ait bir · se 
neli~ kuru erzak odun ve mangal kömürüyle süt ve yoğurt ve diğer 
~~~~ferri~ .levazımata ~!t ~ekliflerin şeraite muvafık ve haddi layık 
,e-orulmedığınden dolayı ıhtıyacatı mezkure bu k.erre 17 temmuz 929 
çarşanba günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olanlar her biri ayrı ayrı mevcut şartname ve liıtelerine göre 
bu bapta malumat almak üzere her gün öyleden sonra mübyaa ko
misyonu Kitabetine müracaat etmeleri ve komisyonca teminat ak-
çesi almamayacağına binaen teminatların behemehal bir gün evvel 
muhasebe veznesine yatırılmast ve almacak makbuzun teklifname
le.rle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat evvel komis
yonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilin olunur. 

r~~~~!!!~ ... - .. ~llllllllHllllllllllll"lll lllHlmlllllllllllllllllll lllllllllllllllHllllllnl llllllllllllllllll llllllllllllllllllll!lllllllllllll1111111111111111111111111lıu~ 

G 
Her hususcct sizi memnun 

edecek yegane yazı makine
sidir. 

Bir memurumıızun aezdini
ze gelerek lazım olan tafsilab 
vermesi için telefon etmekli
ğiniz kafidir. 

1 ürkiye ıı:mum mümessili 
BOURLA BİRADERLER •c 

ŞÜREKASI 
Galatada voyvoda caddesi No 36-42 

telefon; Bevo lu 3354-335~ 

ı stanbul icra dairesinden : Zeynep hanım 
ve Haı:ıan efendinin borç aldıkları 120 

liraya mukabil merhum Fatihte mimar 

Sinan mahallesinin teke ı::okağında atik 
25 mükerrer ve 35 cedit numaralı ma 

bahçe m uhterik: hane ar~a~ı elyevm rna 

bahçe hane ve dükk.in, birinci ihalesi 

y apılm:ık li:zre otuz gUn müzayedeye 
konulmuııtur. 

Hududu : Vehpi ef. hane ve bahçesi 

ve iki tarafı evkafa ait bostan ve tekke 
sokağile mahduttur. l\lesa.ha.sı : 364,1·2 

metro terbindc eı:aziden 50 metro dük.kan 
21 metro hane ınütebakiı;i bahçedir : 

Mü§temilitı : tekke eoka~ından bahçeye 
girilir sa~da zemini toprak Ustli tenekeli 
ve kepengi ahşap bir dükkan ve bahçe 

orta&ında bir katlı hane mevcut olup ocajiı 
havi bir ı«alık ,.e bir odayı muhtevidir. 

İttisalinde bir halii ve bahçede iki kuyu 

ve müteaddit mey,·a ağaçları vardır. 

Borçlulat sakindir fazla malimat M 929-

1530 T. dosyasındadır. Talipleri kıymeti 

mubamminesi olan 650 liranın yüzde onu 

nisbctinde pey akçelerini teslim vezne 

etmeleri , .e 10 a~ustos 929 tarihinde saat 

16 ya kadar biıiılci ihaleıi yapıJacaiı ilin 
olw:ıl.U', 

: Haci Bekir Zade ticarethanelerinde f4 

= ÇiLEK : 
= GCL -· 
~ KAVDSD . 
=- Bu senenin taze rneyvalanndan reçelleri yapıldı. :s 
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Jandarma imalathanesi 
müdürlüğünden: 

munaka!la tarihi Saat 
10555 Metre hputluk kumaı 17·7-929 "çar~anba 10 
10378 Çift lır.undura 17-7-929 • 14 
Satın alınacak ik.i kalem eşyn kapalı zarfla munakasava konuldu munakasa yu

karda hizalarında yazıldığı gibi Jstanbulda Gedik pa~ada l andarma lmalathıme:ıinde 
yapılacaktır. Şartname ImalAthaneden verilir. Tek lifnamelerin tıı.rzı imlası şartnamede 
milnderiçtir. Talipler temioatlarmı mal eandr~ıoa teslim ve makb uzu teklifoameleı:ine 
raptedeceklerdir aksi halde teklifname ret edilecektir. 

Posta telgraf levazırrı 
müdürlüğünden: 

1 - Mubayaa olunacak 80 bin adet beş nevi porselen fincan kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - 18 Ağustos 29 tarihinde mlinakasası icra kılınacağından taliplerin 
şar~name almak için şimdiden, kapalı teklifoamelerini tevdi için de mezkür 
tarıhe nılisadif Pazar gti.ntı saat 14 te Istanhulda yeni postanede mtibayaat 
komisyonuna müracaatları. 

Erzincan serom laharatuvarı 
Müdürlüğünden: 

Erzincan Sıerom labaratuvarından sabn alınacak beı yüz ila 
altı yüz dane altmış ila yetm~ bin kilo ktrma arpa seksen ili yüz 
bin kilo saman yetmiş beş ila seksen bin kilo kuru ot otuz ila 
otuz beş bin kilo odun seksen ila doksan teneke gaz yağt mü
nakasaya vaz ve temmuzun sekizinci günü Erzincanda ihalesi icra 
edileceğinden münakasa şartname.sini görmek isteyenlerin Istan
bul Baytar müdüriyetine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

l(agıt ve karton nıünakasası: 
Tütün inhisarı Umum müdürlügünden: 
55000kilo karton ve275000kılo kağıt kapalı zarfla mübayaa edile

cektir. itaya talip olanların numuneleri ve şartnamesini almak üzere 
her gün müracaatları ve yevmi ihale olan 22 Temmuz 929 pazartesi 
günü ıaat 10,30 a kadar tetklif ve % 7.5 tan teminatı muvak/e:ıte 
mektuplarım ııı:di etmeleri. 

ly elkenCİ Vapurları j 

Karadeniz luks ve sUr~ıt postası 

VATAN 
VAPURU 

TEJMuz Çarşamba 
Günü akşamı Sirkeci rıh

tımından barekerle doğra Zon
guldak, İnebolu, Samsun, Or
du, Gireson, Trabzona Sür· 
mene ve Rizeye gideceir. 

Tafsilat için sirkecide Yel 
kenci Hanında kain acentası
na müracatla. Tel. I stanbul 155 

Hıdıviye 
Vapur kumpanyası 

Köstence, fzmirı Pire ve isken· 
deri:r_e haftalık ıeferler. 

Pire · lskenderiye hattı 
2Temmuz çarşanba günü saat 

10 da Köstenceden gelecek olan 
RAŞIT vapuru3Tenımuı ver,eıı be 

· günü saat 16 da her sınıf y?lcu 
ve aşyayı tüccariye alarak Izmır, 
Pire ve lskenderiyeye gidecektir. 

Daha ziyade malumat amak 
isteyenler Galatada Çiı.ili rıhtım 
hanının zemin katında M. Kilki
rist Valkre şürekasına müracaat 
etmeleri. --------------
Z avi - Kendime ait olan nufus ve as

keri terhis tezkerclerimi zayi ~ttim. 
Yenisini çıkartacağımdan esld~inin hUk· 
mu olmadıiJ ilan olunur. 

UskUdar ıubesinden Sabri oğlu 
Hayri Salih 

Mea'ul Milel.iri: Eıat MahE\"\Qt 


