


·~aks otomobilleri 
ilerde 

bir çeşit olacak 
Otomobil grevi filen ni .ayet 

bulmuştur. Evelki gece piyasaya 
yeniden miıhim mikdarda oto
mobil çıktıkı gibi dün sabah ta 
bu ıpikdar daha ziyade artmış
tır. lşlemiyen otomobiller eski
ıine naza n dortte hır nisbetinde 
noksandır. onlar da taksilerini 
tebdil e e deı p y i;leme
ye başlam ktad r r. 

Şehrem n Lj t ksi o o ob"Heri 
hakkında, halka daha suhulet temini 
için yeni çareler düşünmektedir. 
Bundan so a taksı için celbe
dilecek otonıo.billerin, en az ben
zin sar den ve en ucuza mal 
olan bir veya iki fabrikanın mo
delınden intihap edilmesini şart 
koşacaktır. Bn t--k irde taksi üc· 
retleri bır hay ı dE na ucuz amış 
olacaktır • Emanet tatbikatına 
başlamıştır. Avrupadaki taksi 
usulleri de tetkik edildikten sonra/ 
kat'i bir karar v ilec k i . 

il Küçuk Haberler il ------iki yeni fabrika - Senayi me
sai müdüriyetinin müzaheretile 
yakmda Bakırköyönde bir çimen
to fabrikası, Yeşil köyde de bir 
gramofon plak fabrikası açılacak
tır. 

+ Eıya kaçıran komisyoncu
lar - Galata itlıalat gümrüğün
den ipekli sandık1annı kaçıran 
komisyoncular rüsumat muhafaza 
müdüriyetiDce kefalete raptedil
miılerdir. 

+ Muallimlerin tasaruf ıan
iıtı - Maarif Vekaleti Türki
._edcld bilumum mekteplerde ça-
• ışamakta olan muallimlerin ara· 
lannda birer tasarruf sandığı teş· 
kil etmelerini emretmiştir. Mual
limler, maaşlarından her ay cüzi 
bir para ayıracaklardır. 

+ Hakem mahkemeleri -
MuJatelit hakem mahkemeleri 
riyasetine Clivani adalet tarafından 
tayin adilen ;M. Hek namındaki 
iaviçireli zat haziran sonunda ıeh
rimae r•lecektir. 

Muhtelit hakem mahkemele
riade elyevm 11,300 dava var
dır. Temmuzun altıncı günü ln
giliz, Fransızı, Romen mahkeme
leri tatili faaliyeı edeceklerdir. + Seyyahlar - Amazon va
punı ile 60 kadar fransız ıeyyah 
telmiıiir. 

+ Darülfünun bütçeai - Da
rülflinun bütçeai Maarif vekileti 
tarafından taıdık edilmiştir. Ge
çen sene ile bu seneki bütçe ara
sanda pek fark yoktur. Yalnız bu 
aeneki bütçeye sekiz bahçevan 
maqı ilive edilmiıtir. Bahçevan· 
lar Darülfünun meyd~ndaki 
bahçed~ çalııacaklardır. 
+ Yemeklik yağlar - Şimdi

ye kadar ıerbest ve borsa harici 
sablan her nevi yemeklik yağlar 
buadan sonra zahira borsasına 
itlaal edilerek borsadeki arzu 
talep kaidesine göre muameleye 
tabi tutulacaktır. 

"iKDAM,, ın tefrikası: 25 

Kapalı oda 
- Bu fotoğrafın nerden gel· 

dilini öğrenmedikçe, onun için 
ehemiyeti haiz bir ciheti yoktur. 
Kainpederini görürse o zaman 
vaziyet değişir. Kainpederi ner
de:? 

- Dart fersah uzakta.. lngiliz 
saf1annda •. 

- Orada olduğunu biliyorlar
mı? 

- Hayır, bir tesadüf bunlan 
birlettirebıJir . Sonra Bernard 
babuıaa y z or. Orneken şato
sunda ne ö r .n bildıleı se hep· 
sini de yaz. ştır zannedıyorum. 

- Asıl ô ·i şeyleri öğren· 
mesinler de .. ı terlerlerse Elibath
ten her şc ı l abi1irler ve 
benim kı u u ö renebi· 
lirler. F k dını artık ara-
mazlar Çi.ınkü onu 
ölmüş 
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Bir acem tavla ile Em•nette ------

bir museviyi öldürdü Tercemanlann 

Dün garip bir ölüm vak'ası 
olmuş ve bu ölümü de bir cerh 
had' sesi takip etmiştir. Vak'a şu 
suretle cereyan etmiştir: 

Galatada Şehsüvar sokağında 
oturan miisevi Mosse, Sirkecide 
lsmailin k hvesinde Acem Ab
bas ile tavla O} nam.ş, Abbas 
b r ara ı hiddetlenerek tavlayı 
Mosse nın k fasma vurmuştur. 

Mosse hiç sesini çıkarmamıf, 
ikiyet etmemiş ve evine gidip 

yatn ıştır. Fakat bir müddet ge
çince tavla yarası vehamet kes· 
betıı.ı.iş . ve Mosse nin kardeşi 
Dı.vrc bıraderini İngiliz hastaha
nesine kaldırmıştır. 

_Mos~e , hastahaneye yPttıktan 
bır mudaet sonrP. vefat etmiştir. 
Bu v fat hadisesi hastahane ta· 
rafından zabıtaya bildirilmiş, 
zabıta memurları Abbası yaka
lıyar k kar kola getirmişlerdir. 
Abl as istic p ed.lmekteyken 
maktı11 Mossenin kardeşi Davit 
te karakola gelmiş ve kardeıi
nin ölümünden müteeuiren sus
talı çakı ile Abbası yaralamıştır. 
Bu sefer polisler Daviti de ya
kalamışlar, yaralı olan Abbası 
da Sen Jozef hastahaaesine lcal
dırm~ardır. 

Bir kız da urganla 
kendi kendini boğdu 

Dün akşam üzeri Üsküdarda 
bir genç kız feci bir ıekilde 
intihar etmiştir. 

Gıranitçi Hacı Mehmet mahal
lesinde Toprak sokakta oturan 
dülger Hasan efeadinin kızı 25 
yatlarında zeynep hanım öteden 
beri uyku hastalığıyla malQI bu.
lunduğundan , hastalık aetic•i 
ara sıra cinnet gelmektedir. Zey· 
nep hanım dün de yine böyle 
bir buhran esnasında eline g• 
çirdiği kalın bir ipi butezma 
takmıı ve kendi kendine sıkarak 
boğulmuştur. Kızcajızın ceaedi 
muayene edildikten aoara def
nine izin verilmiştir. 

+ Kumq hırsızlıtı - Emin 
önünde Moda terzihanesine sabı· 
kalılardan Nevzat ve Vitali miif· 
teri sıfatıyla gelmişler ve bir top 
kumaş çalarak kaçarlarken yaka
lanmıılardır. 

6 Vuracaktı -Taksımde Ka
valalı İbrahim paşa mahdumlan 
tütün deposunda amele Ahmet 
ile Remzi kavga etmişler, Remzi 
tabanca ile Ahmedi vurmak iıter
ken poliı tarafından yakalanmıı· 
tır. 

6 Arabacının hıncı - Aksa
raycla şöför Kamil ile arabacı izzet 
müşteri almak meselesinden kav· 
ga etmişler, arabacı, ıöförü döv
müştür + Tqla cerh - Tqmektep 
civarında top oynamakta olan 6 
çocuk, mektep talebesinden Ap
dullah efendiyi taşla başından ya· 
ralamışlardır. 

6 Kadın kavgası - Kadı
köy<le oturan Şöför Adil efen
dinin zevcesi Hayriye hanımın 
komıusuaEsma hanımı d6vmiit
tür. 

- Acaba öyle mi? 
- Bir şey mi var? Söyler 

- Daha bir az evel Paul 
Delroze un valizini ele geçirdim. 
İçinde iki ıey gördüm. 

- Neler? 
- En mühim yerlerini ateıe 

verdiğimiz ruznamenin geriye 
kalan ıahifelerl. 

- .Kanımın ruznamesi mi? 
-Eyet ... 
- Binbaşı bir kilfür aavurdu. 
- Ah, aptal gibi ben de ne-

den hepsini yakmadım. O ka
.lan kısımları okumağa merak et
miştim, etmez olsaymışım. 

- Sonra da bir obüs parçası 
Hani bana duvarın dibinde koy· 
mak ıçın e m i r verdiğiniz 
obüs parçası, hanı Elis albethin 
saçından bir parçasını yapıştardı
ğı nız obus parçası .. 

Binbaşı gene bir küfür savur
clu ve aya mı şiddetle yere vur-

imtihanları 
Bir kaç aydan beri devam eden 

Tercemaıılar imtihanı bu ay niha· 
yetinde ikmal edilecektir. 

Tercemanlara şimdiye kadar 
güzel sanatlar akademisi tarihi 
sınaat müderrisi Vahit bey tara· 
fmdan ders verilmiştir. 

Bu dersler tarihi abidata, tarihi 
eserlere aittir. Bu nazari derslerin 
ameli sahada takviyesi ile Aka· 
demi müderrislerinden M. Bam· 
bori meşgul olacaktır. 

Se) yah tercenıanları yüzü mil· 
teca' izdir. 

Tercemanl.ırdan ~onra rehber· 
lerin imtihanları }apılacakhr. 

Elınalı hendi 
lJm,dı bentlerinde 1,250.000 

ton su bulunduğu gürülmüŞtür. 
Iki sene evel } ağan şiddetli yağ· 
mur ve hasıl olan sellerden dolayı 
elmaslı bentleri tamamile yıkıl· 
mıştı. Attı aydan heri yapılan ta· 
mirat ikmal edilmiştir. Bu suretle 
elmlı bentleri bundan sonra 
2,230,000 ton su istiap edecektir. 
Bu sene l<adıkö y cihetinde su 
sıkıntısı çekilmiyeceği tahmin olu· 
nuyor. 

Cemiyeti helediya 
içtimaı 

Cemiyeti belediye dün toplan· 
dı. Emanet memurlarından Ali Rıza 
bey isminde bir uıt 65 yaşını ikmal 
ettiği halde tekaüde sevkedilmemiş 
ve aylardan heri maqı f111ttli ola· 
rak verilmiıtir. Cemiyeti belediye 
bu maa~lann müsebbiplerinden 
istirdadma karar verdi • 

Üsküdarda Hakimiyeti miUiye 
caddesindeki polis karakolunun 
yanındaki sokağın darlığı hasebile 
oradaki evlerin istimlaki karar· 
la§b. 

Darülbedayinin 928 nridatı 
muhammen mıkdardan 3 bin lira 
noksan oldutundan münakale 
ıuretile açJiın kapatılmasına karar 
verildi. 

Emanet memurlannın, devlet 
memuru addedilmemesi üzerine 
bunların ıimdiye kadar verdikleri 
tekaüdiyeler ile müktesep hakla· 
rının zayi olmaması esbabmm temi· 
ni ileri sürüldü. Neticede emanetin 
yeni yaptıjı taliµıatnamenin bütün 
bu noktalan havi olduğu anlqıla-
rak bu mes"lenin müzakeresi ili· 
hayet buldu. 

Tarmi kıymeti haiz olan Üskü· 
dardaki Nabi kütüphanesinin tah
rip edild~ ileri sürülerek müseb
bipleri aleyhine mahkemeye mü· 
racaat edilmesi istenildi. Omuru 
hukukıye müdürü tahribatı yapan· 
lar aleyhine kifi deliller olmadı· 
ğından davadan vaz geçilmesini 
söyledi. Neticede hu kütüphane· 
nin tamiri için şehremininin nazarı 
dikkatinin celbine karar verilerek 
ccleseye nihayet verildi. 

- Bu ruznameden hakikabn 
bir kısmını ıstreaebilir. Obüs par· 
çası da ona karımın berhayat ol· 
duğunu öğretebilir. Hiç isteme· 
dilim ıeyler •• Kari, bu laerifler 
arbk sıkıcı bir bal aldılar. Geçen 
defa itlerini bitirdiAini zannedl· 
yordum. Şimdi onlar Elis albethi 
arapıara kalkacaklar, belki de 
bulacaklar. O zaman da e11arı· 
mızı otrenecekler. Bu ikisini .bir 
aa evvel yok etmeli. 

-Ya Prens? 
-Kourad mı? Bırak şu aptab. 

Bir tün aptalhtının cezasını çe
kecek amma,. Şimdi bu kadınla 
muaşakanın ıırası mı? Ben Elisa· 
bethe çoktan obür dünyaya gön· 
dermiıtiaı amma 1 Binbatı yum· 
rugunu ııkta, sonra dedi ki. 

- Bana bak kari, bu heriflerle 
iılerimiz oğursuı gidiyor. Omk
en de anlarm yerine iki fransızı 
öldürdük, dinamit ateşledik ol
m ~ c.ı sen ar a.arınaan ateş ettin 

vııa11ene 

Umumi meclis 
Vilayet umumi meclisi 15 Ha

ziranda içtima edecektir. Meclis 
bu devre mesaisini üç içtimada 
bitirecektir. 

yeni yollar 
l'ilayet Nafia idaresi bu sene 

yeniden 210 kilometroluk yol 
yapmağa karar vermiş ve projeleri 
hazırlamıştır. Sermühendis Avni 
bey hem hu proje hakkında, hem 
de yeniden yapılacak köprüler 
için Ankaraya gitmişti. Avni bey 
bu husustaki mesaisini ikmal et· 
miştir, bugün gelecektir. 

Poliste 
.. WIŞ. 

Eskişehir polis müdürü 
Eskişehrin polis müdürü Mus· 

tafa bey şehrimize gelmiştir. Mu· 
maileyhin ~ehrimiz polis müdür· 
lüğünde ~ir vazifeye tayini muhte· 
mel görülmektedir. 

Mallffımelerdf! 
İki kadın katili 

Pangaltıda tiyatro oyuncuların
dan "Deniz kızı Viktorya,, yı yara· 
layan ve kızın annesi ile kardeşini 
öldüren "Nazif Süruri,,nin muha-

kemesine dün ağır ceza mahkeme· 
sinde devam edildi. Dünkü mah· 
kemede son şahitler de dinlendi. 

Bütün bunlar Nazifi her iki kadım 
öldürüp, Viktoryayı da yarladığını 
söylediler. Müddei mevkiinde hu· 
lunan Viktorya, Nazif için: 

- "Bu genci seviyorum, ben 
davacı değilim, kabahat annem
dedir,, dedi. 

Nazif te bu sözleri tekrar ettik
ten ıoDl'8: 

- "Viktoryamn anası bana 
çok qır aöder söyledi, earlsoıtum 
öldürdüm,, dedi. 

Mulaakeıııe bitmişti. Nazif 18 
yqında olduAunu iddia etti. Mah· 
keme bu cihetin adliye doktoru 
ve nufuı memuru tarafından tee

bitine ve gelecek celsede nüfus 
memurunun da hazır bulundurul
masına karar verdi. Nazif, yaıı 
küçük olması dolayısıyle hu su· 
rette idamdan yakayı sıyırmıı 
oluyordu. 

Bir katll mlihkdm oldu -
Bacaa&1ı Kirkoru, kendi zevcesiyle 

müaasebatta olması dolaysıyla ta· 
banca ile müteaddit mahallerinden 

yaralayan gedikpıoalı Armenakın 
muhakemesi dün bitmiı ve 6 sene 
8 ay müddetle hapse mahkum 
edilmiıtir. 

Eşekistan 
? ? ? • • • 

-
olmadı. Bir gln ben de şatonun 
dıt dıvarındaki küçük kapının 
önünde vurdum, öldüremedim. 
On alb ıene eveli luabrlanıa 
ya.. Paul dalaa çocuktu. Sen 
o zaman da çocuğu pıçaldamıt
bn. Gene ölmedi. Ne yedi canlı 
imiş •. 

- O zaman ben bu ite yeni 
baılıyordum. Baba ile oğulu. 
Kayseri rördüler deye benzet
mek istedik. Fakat an babayı 
nuıl bir pıçakta benzettiniz. Kfi.. 
çiicük elleriaiıle bir darbe.. He
rif of 1 bile demeden gitti. 

Bu tlefa Paul tabancuım ça· 
kardı. Artık ıüplıeye mahal yok· 
tu. Babaıını &ldüren Kontu 
Dandvile .. yanı hayret ıurette 
benzeyen ıu adamdır. lfte ikrar 
ediyor, itiraf ediyor. 

Bemard yavatça eniıteainiD 
kulağına eğildi : 

- Karar verdin mi? Geber
telim mi? 

- lıaretimi bekle .. Fakat sen 
öteki casusa ates et ! 

NOteferrlk 
Yeni kadrolar 

Devairin kadroları peyderpey 
gelmektedir. Bu cümleden olarak 
dün defterdarlıkla maadin müdür
lüğü ve maarif kadrolara gelmiş· 
tir. Maadin müdürlüğü ve maarif 
eminliği memurlarına bugün ma· 
ao1an verilecektir. Defterdarlık 
kadrosu dün akşam geç vakta ka· 
dar kalemlere teblig edilmemişti. 
Bugün öğleye teblig edildiği tak· 
dirde memurların, akşama kadar 
maaıları verilecektir. 

~ N uf us tahriri 
1930 senesi zarfında yeniden 

umumi tahrir yapılacağından Hazi· 
randan itibaren Türkiyenin her 
yerinde umumi hazırlıklara başla· 
nacaktır. 

Bu dafaki tahrir, 1928 senesin· 
de yapılan tahrir ile netice itibarile 
mukayese edilecektir. 

Eveli. nufus taliriri yapılacak, 
müteakiben zirai, sınai tahrir icra 
edilecektir. 

Bu sefer geçen defaki tecrübe
den istifade edilerek daha ameli 
yollardan yürümek ve daha hatasız 
usüller takip etmek mümkün ola· 
caktır. 

iskan işleri 
Dahiliye vekaleti iskan işleri· 

nin azami sür'atle intacı hususun
da iskan işleriyle meşgul mülkiye 
müfettişlerine mühim bir tebliğde 
bulunmuotur. 

Bu tamime göre 929 senesi 
Eylülüne kadar iskan işleri bitmiş 
olacaktır. 

lskin işlerini Eylüle kadar 
intaçetmiyenler hakkında çok şe-
dit hareket edileceği de ilive 
edilmiıtir. 

Yeni Atina sefinimiz 
Atilaa ~etine tayin edileD 

Enis bey Temmuz bidayetinde ma· 
halli memuriyetinde bulunmak 
illere Haziranın 15 inde §ehrimize 
gelecektir. 

Ziraat kongreleri 
Bükreıteki ziraat kongresıne, 

· hükdmet namına iştirak edecek 
olan Mardin meb'usu Nuri bey 
dün Köstenceye hareket etmiştir. 
Romadaki ziraat sergisine memur 
edilen Muhlis bey Romaya hareket 
etmiştir. 

Efzayi§ Suat hanım 
Berlinde inikat edecek olan 

beynelmilel kadınlar koogresıne 
Türkiye kadınları namına iştirak 
etmek üzre intihap edilen E&ayış 
Suat hanım dün Berline hareket 
etmiştir. 

Prag sefareti 
Saffeti Ziza beyin Prag sefare

tine tayin edileçeği hakkındaki 
haber tekzip edilmektedir. 

Paul, her şeye rağmen Ber· 
nard ve ailesi ile bu binbaıı 
arasındaki gayrikabili ızah reva
bıb düşilnerek adaletia onun elile 
yerine gelmesini istemiyordu. 
Kendisi bile, ehemmiyeti ne ola
cağı keıtirilemeyen bir hareket 
karıııında imiş gibi tereddüt 
ediyordu. :su haydut kimdi ? 
Alman casus şebekesinin bqı r 
Prenı Konradla senli benli konu· 
ıan adam 1 Kadın kıy af etiae gi· 
ren erkek 1 

Elleribe baktı. Beyaz, küçük, 
ince eller. Bir kadın eli 1 

Ayaklar da öyle 1 Yüzünde 
bir tek sakal kılı yok 1 

Fakat bütün bu 'kadınlık za. 
vahiri, kaJın erkek sesinin içinde 
kayboluyor. 

Binbaıı iki elini yüzlerine g6· 
türdü, düşünmeğe başladı. Niha· 
yet dedi ki: 

- Ne olursa olsun. Yolumuz
daki h; i1'anil ri kaldırma ı . Ben 

Süt çocuklarında emzikle 
besleme hakkında nazan di
kka ta alınması icap eden şey
ler şunlardır: Bu iş için em· 
zik şişesi kullanıhr. En iyi 
emzik şişesi en basit ve en 
kolay temizlenendir. Sifon 
borulu emzik ıişelerinin kul· 
lamlmasını fransızlar yasak 
etmişlerdir. Çünkü bu boru
nun içerisinde süt pıhtılan 
toplanıp kalmakta ve sütü 
ekşiterek mide ve barıak bo
zukluklarına aebep olmakta
dır. Ucunda bir emzik bulu
nan 200 gramlık basit bir 
şiıe kafidir. En iyi tiıeler 
köşesiz olanlardır. Bu fişeler 
saplı küçük bir fırça ile tem
izlenir. Bu şiıeler taksimatla 
olmalıdır. Emziklerin en mu
vafığı kauçuktan vapılamdır. 
Kükürtlü kauçuktan ziyade 
kırmızı kauçuk iyidir. Emzik 
alel'ade eldiven parmağa tar
zında olmalıdır. Bunlar kolay
ca yıkanır. Emzitin ucunda 
Uç şubeli bir yıldız biçimind 
ayrılık vardır. Süt buradan 
gelir. Emziğin kaideainde 
bulunan diğer bir delikten 
de hava girer. Emziti şişeye 
tatbik ederken bununla kapa· 
nmamasına dikkat edilmelidir. 
Çocuğun dudatile kapanma· 
ması için de emziğin oldtk
ça uzun olması lazımdır. Em
me mihanikiyyetini yarin 
yazarız. 

Lokman Hakim 

Bulgar kıralının 
kız kardeşi geldi. 

Bulgar kırah Boris hazretleriniı 
hemşireleri Prenses Ôdoksiya ve 
Prense9 Nedya ile ..weeai frens 
Öjen seyahat maksadıyfa şehrimız 
gelmi~lerdir. Misafirleri hükumet 
namına vali beyle hariciye memurt 
İsmail Hakkı bey tarafından istik· 
bal edilmişlerdir. 

Prens ve Prensesler mütenel 
kiren seyahat etmekdedirler. 

Bir Alman sporcusu 
Alman zenginlerinden Ham 

burglu M. Blange 16 metre gt 
Dişliğinde, 2,S metre su kesimı 
olan uf ak bir tene üh yab ile 
Hamburgdan hareke le Holinda, 
Belçika, Fransa, İtalya, Mısır, 
Tarabulusgarp, Berut ve lzmire 
uğradıktan ıonra şehrimize gel· 
miştir. M. Blange şimdi, Galata· 
saray deniz kulübünün miıafiridir. 
Galatasaraylılarm imtihanı bittik
ten sora, bu kulüp denizcilerinin 
iştirakile Mudanya , Bandırma, 
Tekirdağına gidip lstanbula a'f .. 

det edecek ve gene yab ile Hin· 
diıtan ve Ameı-ikaya gidecek, 
oradan Almanyay dönerek devri 
alemi itmam eyliyecektir. 

babasım kaldınrım. Bir gün ııra 
oğlftlla gelecek, ondan evel kızın 
işini l>itirmeli 1 

- Bu iti üzerime alayım •• ? 
- Hayır, benim 18118 burada 

ihtiyacım var. İşler fena gidiyor. 
Kanunusani bidayetinde ben 
oraya giderim. Ayın onuncu la· 

babı ben Elberkurttayım , Kırk 
sekiz sa t sonra da işi hallederım. 

Binbaşı sustu. Paul tabanca
sınııa namlusuna istikanıet vetdi. 
Daha bir dakika tereddüde ma· 
hal yoktu. Babuanın katiliai 11-
dürmek, yeni cillayetlerin &alae 
geçmek, EHaabethi ku~ak 
demekti. Bernard a: 

- Hazır mısın? dedi. 
- Evet, ipretini bekliyol!QID. 
Tain atet edeceklerdi. Fabt 

Kari bu sefer almanca bir ıeıt. 
söyledi. Dedi ki: 

- Rakib· nin kulubesi içhı bir 
teıebbUs var. 

- Ne gibi? 
f Bıtm ·dil 



Cüriimler 
Ankara, 5 l husU6i ] 

Ankara ve mülhakat miiddei 
umumilt!rinin adliye vekili Mahmut 
Esat beyin ıiyasetiıideki içtiblialan 

devam etmektedir Bu içtimua Ce24 
kanuııuaun tatbikatına ait mes'ele
ler tetkik ve ball olunmakta ve bu 
nıeyanda bilhassa inkılaba, Cüm· 
hunyete k&l'§l olin cürüaıler mev· 
ıuu bahıa olmaktadır. 

Kadriye H. lzmırde 
lzmir, 5 ( A.AJ 

Kadriye H. ve rüfebsı konya 
vapuıu ile hu giD tehrimize geti. 
rilmiıtir. 

Bir nahiye miidiri hopldu -
Tarsusa tabi Namun nahiyesi mudi· 
ri Rifat bey, son yağan yağmurlar· 
dan t&§ln Karadereden geçerken 

Hafiz, boca ve lıacı Rukıye ham , 
koca kan kıyafeti içinde endamı ~ 
boyu,. posu, cazibeli göm, pürüzsüz 

sesi ile cidden enfes bir kadın ... 
- Her hakkı mahfuzdur -

- F atmutn kocası 300 lira
hk. 

Ayşenı• nlfawı 2.80 lira-



Ah, bul 
...,. idllr. -.. a bel ki de hlr ... ~. - Sa · "8 Wt lijtJJP• ..ı.e-
.-U. 1 IMı Çt9k ....... 
A•aa .. liıı•• ohkldarııu 
Hrden bili,oılllD. 

- Gk ftl', lı'aıı var. Bir ba· 
ki .......... 

- Fakat Süfıeyla, Nadide ile 
....... o ...... u tayllyor. 

- Nadide ow ea•daa ar
btlatı •• Hiç Sülaeyilya yalaacı 
çıkanr mı ? Sema HD de blk
•llllD, herkeain, bilaaua koca· 
ıımn yanmda Vedat Mazlaa r be· 
yiD ele pç kaldıtmı slylly or-.... 

- Detra kanct119a, bu ince 
noktayı diitilneaellİftia 

V•dat Süreyya beyin eftıadea 
ıeae dawetlilerd• bir arbdatı 
ile çakıp ıitmifti. Arbclqı : 

- Tel.ile ec1.- Vedat • 4• 
dl, ..... ,. ahin.len Till'IDUI-· 
Dotruu Slhe)111 l>efeailaeye
eek, leVl)aeye* kadm tl41L. 

- Anlamadım. Ne demek iati· 
yorsun. 

- Camm, öyle arifane tecahll 
1&stenae1ene l Herkes anlMb • 
Evveli o pç pldi, arlcaMlilll ela 
sen.. ikiniz de Wr otomebil .._ 
, • ..,.ı.nl••. HMi ..... 
Silaeyliye y~ bir P11t 
deiiJIİIL Tebrik •ri• cWil8pl 

v•tMu•....-
- Vallahi ........ b9 ttY 

yok. Siz d• buluttu nem .... 
yors&IJNI. 

Riıa Naili bey d-. kan11 Si· 
lıeyll huı-1a eve döa•I••• 
elotnobilcI. hiç bir ter 16,Jopıi-

~du. v.ınız ··- •tı19r: 
- .. U.1;1• 

petladı ki, ben tah.nca attılar 
llDhttİ•· 

Ntil bey kılhnç ve plup 
albay,•t day-•dı: 

- y.... .;,lüyol'la? aectL 
..,.. A, ... 4eli ..... lttr 

in••,_... N.didtJe t1ar,. 

-ı.-. ......... 
1• delil •t? 

Artak o ıGQ4ea itlharea NaiU 
beJi• sarata ~ ._ 
w.ft• ite •••• ....,. bl
Jldi. Herk•-V~ Madıttr 
beyka Sfiieyli ••• kit 
ya~ bn.at .... ..._. 
Arbk da••tletcle bili... Od 
pncia tabablaruu ,.. y.- ko. 
yufOl'ı.rdı. 

Ôyl• Wr oldu ki, lt'eyll lial• 
riaclen, pyri ........ •••ı 
"-ti -~ Wr ..... ~ o 
•lıta ..... ......... ldt .. 

,..,... ........ d ... t 
oa altMla t•tl• .... i*> kik> 
ceUiılüa ••• _. itin all· 
kadar taeirı.. 6 ~ ...... 1*fu 
..-... verileli. Bua-. IOllra 
beti• ..., taalr ............ . 
--~ ........ içia ....... 
yeli 10,008 Ura .. bu •ıf ta-
ciri• lki)'9 taklim e.lilmSf. 6 bia
dea ıo bine kadar ..,...JIİ olaa· 
lar .&arclüncl, ısoo d• 500 o 
kadar 1er•yui olular betiaoi 
ıınıf ad4edilmittir . 

e..aaa ıcmra Wi l>ir celse 
y.,ıhmı, yeni aktedilen ı,ir mu· 
ahedenin ticcui lmuaları ıOril
tiilmlttlr. 
Döyuau muvalıhide için 

bir rapor 
Düyuau aavahhide ftatlanıua ...,.Ü iOin ittllauı icabeden 

tedabir baklanda bona aceıate
hlrinden bir zat hona komıer· 
lltine bir ra~ ve111iftir. Bu 
rapor eahatla •• tahvltM fabesl 
tanfiıadp tetldlc -1ilmektedir. 

Dtlakü muamele 
Düaa benacia dlyuau •uvab· 

lalde 198 aoal•t• 191.S k .... ......... ı.1uu .dahili ı.hvilltd 
ÜMilade mu•el• ıapalmıaa.,lır. 
Dona pUar günleri 

ı..tpab bl~k 
S.na ft 0-..lı baalıır 

ltoa....,nen: 
Vaı •l•ıe.bet11le t Hul• 

1929 ~rlhhldtn ~ı ~ 19!9 
tarihille bdar Pazar sa.ıetf 
1o ....... ıaı ..._.~ p.. 
pala ~ ....... 
ilan olunur. 

Be> 

; tt tt p 1 

rtca:ret Bor 1 
ss,,,...ı• M.. •"'1PA1 ınfAL8' 

~ ........... 
..... 1fl 

Se ri sef ain· 
ıtlekez AclQtell : Galatı 

ıca,.a ... hquıcia. Beyoilu ~ 
. ·- Şu1te Aeatatı: ll••'adıet 
illBı al•da -.,w 2740 

UDANYA POSTAS 
..... ~J.· .. puru Sab, 
~· j K~) vapmU 
Paar, Çatpnt.a 9 da idare 
nhbmmdan ......_.e Ma
dan1a ve Geallte ,ıdlp ge
lecektir. 

yelkenci vapurlan 

IZMIR StlRAT 
POSTASI 

LüU ve teri iSMET 
AŞAvapuru 9 hazitan 

Pazar a&no ta• uat J5de 
Cialata nht-.mdaa dotru 

llmire hareket edecektit. 

T.ı.illt W. ~· Y.ı
keaci Hariınu k'9a acentuı-
na ıailr ..... 'T& ~bul ısı 

Ve Galatada merkez rıhtım 
Mıauı4a Cellpidi w Stafi!opat 
oentalırı• ~ Te141oa 
Be ha 854. 

Sadi zade 
Biraderler vapurlan 

KAUDRNJZ 
81tJNTilAll n ttın 

POITASJ 

FIR UZAN 

K•• ' . • SIJI-! 
clea: Bilmilzayede kira,a 

veriletefl evvelce ılin ecfd
mif alan kadıkly Hali deru
nundJ(d dükk8•'•rdan kah 
._.. ile &ter dükkanlann 
verilen bedeli icra haddi iti· 
dalde törülmedifiaden ihale
leri 10 ha~raa 929 pazertesi 
pnl uat 15 e talik edilmit
tir. Taliplerin yevmi mezk6rda 
daire encümeaiae müracaat
ları. 

ADLFR 
YAZI MAK1NAJMU 

1 Haziran huljll etti. 
Her muamele mecbıid olarak 

yeni harflerle yuılmalıd r! 
ADLER YAZI MAXlt,IASI 

Avrupada 1898 1ene.mde 
ilk imal eclllea bir yuı makJ .. 
na11dır. Şiadl)'e kadar lıiltiin 
ciiillyada 

380,000 ADLER 
MAKİN ASI 

Saııl.tpıp.r. Aaadolu,- lfi84 
'-kiu pdeıihnipir. 

ADAl:R 
~.au~AS~ HUSUSIYETl 
~iailYm~ 

iın!: .. ~::.:=.-v.ı~-
ıı-;dllea. iki..,... ,.. ~ 
1• OLkarmak mtıtftldlH • 

ADLI& M~ASI 
PF.K DAY ANIKLmlR. 

A L 11/f 



... r 
lllalun.naıl 

lerll• ~'lıorl•r· 
Y ann, Kachköyündeld F eaer· 

1-hçe kortlannda senenin en 
1Dlhia Tenis turnuvalarıadın bi
riae hqlaaacaktır. Fenerbabçe 
lculübi tarafından tertip edilmekte 
olaa IMa turnuvaya ıehrimizin en 
layaelli te•ilCileri iftirak etmek
te.lirler. Tunavaya yarın baıla. 
llacak ve pa r rfinü dôıni final 
.. çları icra ol1111arak netice tes
pit olunacaktır . 

Yapılacak maçlann progruu
IU ayaea neırediyoruz : 

Saat 9 da - A korbantla 
Obaneıyan - Rıtat; B. kortmada 
karakaı - Hilel. 

9, 46 de - Sedat - Jofrecli 
B kortunda C. B. 

ıo. 30 da Galip - YfllNlaaı 
8 kertuncla Ratyani - ş.av.ı. 

11, 1.S de A kortuada Suat
.&e.lat ekipi Kara'5af - Şirinyana 
lrıarwı. B kortuacla ... - ,._ 
ilk. 

12 de· SerY•· 
~ayan • Zeldy. ...... 

t4de-A.W•M11-..n. 
S.it elcipi D..t • 11fı*"re 

.. ~ortull41d: 
ekipı Gali; • ... _... 

... 

14,45 • 

Dünyanın 
enmepaur 

SAATLERi 
ki..hk klqlr bae ve tiükla 

Abdtillluddi l8llİ .,ak{ı m tevelli 
bJme •mhpdaa Bepttqta -.ıet· 
leı.ıe 5o numtolu lwae ile 1·3, 7,16, 
at namıol1' dlkk nlar bilm••1• 
icar eclilecetinden huinaiD bidııcİ 
~ &huabea ıtiltarea ıinai 
ll1n mudde&M alem •U1aa1ide1e vu 
edU.~ t8lip ollilllrlD ve dalla 
li7ade ... ır •• .... ., .... 
lal.iruua ymaı ikiaci cmuerteli 
llaU 1Ut • içe taQı mallaUi ... 
• da 54 ...,olu atıtevelll kayma 
... lı ....... 1m.tt .-klnm eut Oll 

1lçunden OB betiu kadu çemberli 
tatta itLuıMI evW mu.liri tiMe 
iclain eacUmeame m racat etaelen 

G :ie:ırıı~~ be~== 
tekili ıw.mi efendi tarafından ven· 
lea 11tıda4a kara lil'ao meurl k mev• 
kliıade ..-. Huua efeadl vereleli 
llrbea N.n bey ve molla Slleymu 
otha Meluaet ~ tarik ceauben 
keekla ... .,. .... ile maWu&-1 
clöaaa lıir -lek mkauıadaki tarla· 
11 pnk •8*k.._ ve ıerek 
•enaalerı kırk 11aıdAbon ma 
llfatile~ fuılu111 e a-..ıa ~ ...... ...._.._,..UI_ h ueJerm 
-..~-~._ ....... 
JIDa ı.wJi .... 'fe Hdel 
\a,.ıe aboea n,dı el 111-. ohhJludaa mea.Gr taıf& a 
-.ılttk 'fe altka i•......_ W-
larm karar itaat 1 .. tayİll kdl88D 
18-7.929 tarilHne adar G puan 
"'1la Dialıkemeaiu mttracapt etme
Jeri abi taktirde amtedilerm W.
-.. İllbet eden m ktar DID .. 

-.1ar na tescil ettirileceAi illa oloııur 

1 etanbal icrunıtim: - deJia .... 
ktm Mlaia temin il1ifali ıımmında 
~ ve t.Utu ..-.. e1melsllı 
,,.. tenai •iltelÜit ..... .-un do 
.... • if p.. 

E kal m.udürİiigiiııden: 
KiLO clNSI 
t 7 500 ICcwıua eü 
4500 ...... eti 
40150 Ekmek =r 

Guraba u••tai• lfıap 
... beiMÇhı .,. ..... 
szak kap,ıt urf illluiyle •-.. 
.....,. vaı edilerek Tem•aan 
birlad paarteli paü uat on
lleft* ilaale.l icra ........ 
tallp Olanlana praiti anliıtmt 
Dzere lıer pn leftZlm iclareline 
ve il.ıe günüde teklif mektupla. 
noı aıüstallübea iclare 2adim .. 
Diao mürac:atlan. 

...... RUJ gayet müntehap 
ıkh kostumler. 

Kiralık arsalar 
2l - 'Olkttdarda bacı hema llatwı mahalleainde vapur iakeleaiatle ana 
22 - "ımpapda pıi hwD ,... ...ıı.ııe1iade ttırabi itaba aoblmda 

ıs.nana 

· alık arsa ve kahvehane 
28 - ~- ..... Hl pheövar Def mabıJletiJlde karuftl ..... D .. 8'6 ....... " ...... . 

kiralık l maa oda 
.. - ., ... lllMp ......... cuu eobiıada -9 o .. 

.-J ..... 
kiralık llodrum. 

25 - Be;rolhmda BlllJiD ... maWhefacle caddei kebirde apartman 
tabtuıda bodram 

kayıkhane 
26 - Kulıcada ~"9 Ol....- N11klıwı 
~'1cl{leti mlllaf 8' aaayıa 929 tmhiaclea ~ ..._ 92' cwurteei 
~ ... t Qll dl&t ~ b4ar 

.............. ldııaJI ndlı11 ... •• ......... 1111·....... ,.... ... , .......................... Mılar-=-..... 
" ...... ...... .... .....,...,. .... ille 1 w 
aüi'1rllılln•• ftkıf ~ mMlrlQ\bll 911r1Wtlan illa oblaar. 

Eftlf ve mucuml .... M1ckUMia ....... almak .,..._ ba ddtlet mfJndı 
mtlla1ifi odw .. ,._. edenık ..ı ilWI ......... liJnblllrltı 

Aslteri mana
ltasa ilanları: 

········r;;.i:ii::i~·ii: ·ii:~:itiı:;i·:;;~~i=:. ······ı 
komisyonundan: 

T eahhtidaau ifa edeme,en ın teabhidı nam ve betabma 4500 kilo Jb ,......, 
ah.na ır ihal 8 Huiran C marteai gtlııll wt 14 te apılacakbr. Ta1fphde 

IUtDame ve aumuneauıı lr.omia onumuzda g rmelerı ve ihale gttnlnde ,_...._. 
18uracatları. 

T eablaGdad11 ifa edeme eo miltaahhit nam ve hilabına Suikamitdelü 1atatua 
ibtl)'ad oJaa 190589 Uo ot eya l&lllUl kapalı wi1a mil abla a toaaaaema 

lWelf 17-6.929 puarteaı gUnll uat 15 de Sarikamitde ubri eatııı alma k...-,. 
•anda Japıkcelrtır taliplerin Suilr.amitdelr.ı m r lr.omıa7cıu muracuderi illa 
ohuı11J'. 

E dremit, Kınık- ve Berpmedalr.ı kıtutın ihti acı olu kura ot ve S.- bJlla 
marfla ID aakau,a konmuttut• ihaleleri 20 •IJuinn. 929 pel18Dbe .... 11i1 

14 de Edremitte uten atın .ıma komıs cıaunda a ımktır. r...,._ - ... 
:!.ekomia •amuda gönıbilörler m ukala a qtink etmek i1teJta1eria ......, 

Ecir.itteki meıkOr komiayopa muncutlarr. ••• ı - '1.~a.p diplomuı J ilk.tek mimar " a mllhODdil mektebiaden --.) a -
8 

m eueaeler e himıet eUillllfl dair veaik. 
- _. dıi!1'1 •teri IDIHbD k.pfname prOJO ve hilabatı femaiJlliııd ,.., .. 

mukteılır oldutuna dair veeaılr. 
4 -d~~-1~ır memur içuı llziJD gelen enaf ve -1•1• flmil ve Cimi llo 

... - - bllan bal YaıÜal. 
5 - ~~erlikce bir i1itlii olmadıtı ve biç bir IUllt1e mallkGm ft lllitbllnt • 

hibiacleıı olmıdliJm ine eclea v.aik. 
e.ıtdfti teraid i8i& ve 150 ila 200 lira ııc:retle bmir mu•tem mnki 
..m..biaD~ İltillcluDa talip mimarlarıa. ICıtWa mu•"• ...ki ...
kODUIJonu nyuetme manıcutJan. 

RusyayaCe 
talip olanlar. 

Ticaret ve saııayi odasından: 
Ruyaya üt bia kilo cehri 1eftine talip 

Peqenbe .... ,. bclar odaya miracatlan • 

racın 



8 inci deCa yaptlaia MON1'E-KARLO a Cihan otomobil 
1arı1.larında 6' rakipten alnız 24 ü mahallı u a 
vasıl olmUftar. Bu yan a i 'rak eden e ine SITROF:N 
otemobili Bölaet • Montellerlo ar sındaki 2,939 kılometro-

luk mesafe i hiç bir n rm ve 

iNTiZAM KUP ASINr 
KAZANMIŞTIR 

Bir C. 6. tarafından kazanılan 
bumuvaffjaJciyet C. 6. lerin 

sağlamlık intiıam, 
hareket ve mükem
mel yürüyüşünü 

bari sur tte 
teyit e er. 

L ~ . .. .. • . , '°ı . .. " !' . • . •''-. ', .. • ~ • ~ . <;>, • 

Himayei fahimanelerinde 

CUllCll lllLLi T 
iP GR S 
A.rıkara. Eylül 1929 

88§vekil ismet Paşa hazretlerinin fahri riyasetlerinde 
VE 

Sıhhat ve içtimaı mua 
E>r. Refik beye n 

KoJlll'• idare heyeti: 

k·ı müderri 
asetıerınde 

lkinoi reisler: Müderris Ziya Nu.i. Muallim Refik Mü 'ir. Ur trni k·t"p. MU 
ıetNiıı Kerim. Hususı katip. Dr. Hasan Va ıf. Veznedar. Mual im ~ } i l met. 
llİİlin Mehmet • 

1 _. Üçüncü Milli Türk tıp kongrası 1929 ene · c lül .. nrl k ve uç li d 
ed«ektir. Ağusto iç ri · n n n !!iin a' rıca an ed 

2 - Koa ra mevzuları: r n ·, K r, K ıl. 

S- Bunlardan b bum hi t t l i t ' 
Bu tebligatın azami A ıkın ha olar e d uh 

(lstanbul AnkaLa ca in e 7 nu ıeroda k 
m.aderris muavini Dr. Fahreddin Kerim) 

t umumi ka ·hi 

namına gönderilmesi lazımdır.. 

4 - Konpaya iftirak edec k her Türk tab bi iki ra kayt ücre'i ıl i i kıta kü iı 
bıllJ caddeeinde Sıhhi apartmanda Mu ilim Dr. Niy i 1 me ,. namına gönd ri mel dir. 

·5 - Kongn azasının hüviyet varaka) rıile temin ed d takdird v ti naklile t n ilat karnP) r 
ndı1anna göikderil ktir. 

6 - Kongranm d vamı müdf!letince Ankarada yerli ve alit e e e-vatı tıhbıye ile ispenci· 
yari mlstabzarat ve tıbbi eserlerin te biri için bir sc, gi açılacaktır. 

7 - Bu sergide yerli alit ve ed vat tıhbıyeniıı, i penciyan m tabzarat ve tıbbi eserlerin teşhiri 
ücrete tabi değildir. 

8 - Ecnebi mü tahzar t, Alat ve edevatı tıbbı ile eser1er·n·n t · i için muayyen bir ücret ah· 
oacaktır. Ba hus lar içın uallim 'yazi 1 m t be e müracaat edilm r. 

9 - Sergide Mulaj, Pı es, Grafikler, Kollek iyonlar te hir edıl ktır. Bunların i gal e<leceklerı 
erler bakkmda Agustos bidayetine kadar Muallim i azi 1 met b ye h verilmehdı . 

Bilcümle mamulatının nefasetiyle bütün dünyada pek 
ş hret kazanmıt olan 

HACI BEKİR ZADE 
ALI MUHiTTiN M0E.SSESEI TICARimS 

bu kere fevkilede meyveli nup " ciddeıa ne& çikolata ima
ine başlamıştır. İSTANBULDA BAHÇE KAPISINDA 
MERKEZSA'l1ŞMAGAZASIYLE Galatacla, Beyot· 
lunda ve Kadıkoyunde şubelerinde ve ANKARADA ADLİ-
YE SARAYI KARŞISINDAKi MAGAZASINDA 

sablmakta oklutu tebfir olunur. 

1 tanhul ıcra daı ınden: Unkapeaında 
Haraççi kara Mehmet JMhaHeainuı U.. 

k pi Caddeıııo ati 34 cedit 62 ve 6 
. hane Ahmet Rahmı efeadinip bor u 

dan dolayı otuz gün m ddetle m za ede 
olunarak bin lira bedeUe mü teri i uhde
suıde isede huı eebabe mehni miwlyede
nin 15 n tekrarına 1 Um görUlmü tir. 

Hududu: bir tarafı bahriye yuabqıJa. 
rm an Abbas efead ve hemtiresi Huene 
H. hanes b r tarafı bazen Haraççi camii 
terifve kabristanı bir tarafı nisalara mah· 

mekt p arsaaı ve tarafı r&bü ülk p 
1 cad ı ve fu k a o ağ ile mahdut 

l 'm b r bap ban dir. Umum 
m hıı ı rahti e i a11ındır. Hane 
ıki kı ım olarak k il lmaktadır. C k p
IU cadd inıle 62 N . hane kapıdan içe
ri > e girildikte zemini çiııı kısmen toprak 
bir aralık malta d ~li bı aralık bir oda bar 
abdeshane yanında bir kapı ile bah~ye 
çıktlrr bahçede iki kapı ve semini malta 
d geli bir mutbah bir ocak bir merdmıo 
altı kömürl k ahpp merdivenJe yukanya 

kıldıkta bir koridor Uzerinde iki oda 
hır abteaııe 7ıne abpp merdivenle 
çıkıldıkta b r koddur tızerinde bir oda 
bil' tahtabot derwıunde Kktm efendi 
ma'aile l&kmd r. Fükara eokatı 6 N. 
JLapıdan içeri e girildıktc zemiai malta 
d eli bir mahal odualuk ve kömUrlUk 
bil' heli bir arabk berinde bir oda an
ı ktan ba çe e kapı ile çıkılır bir merd1-
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