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UFUS SİYASETİ 
· etler için nufusun gerek ke

ve gerek keyfiyet noktai na
dan haiz olduğu büyük ehem-

Atinadan gönderilecek talimatın son şekli tesbit edildi 
t rnalümdur. Bir millet içinde 
<ak kollan, düşüneeek kafala TôrbJe-Yuoanislan TI~ konıresi 

k nufus denilen kuvvet men
ttmin etmek mtimkündür. 

ve iktisadi döğuş :ı:amanla

milli mevcudiyetin en büyük 
t noktı ı hiç fÜpbesiz nufus-

~illet!er hayatında büyük inki
;ancak nufus inkişafı ile miı

YÜrürler. Bugünkü medeniyet 
ının istinat noktalarından bi
n büyük sınaatın ilk ~artların

biri de nufus kesafetidir. 
let ve milkt hayatında bu ka 

llıühim olan nufus meselesi her 
kette büyük bir dikkat ve ali 
takip edilmektedir. Hayat ve 
iyetin zaruretlerine uymak v~ 
lnıilel cidal ve rakabet saha
kuvvetli bir mevki işgal et-

lıuıusunu ihmal etmiyenherdev 
bir nufus siyaseti vardır. Nu

llı•selesi haddi zatında çok muğ 
C ~ geniş bir muammadır. Bunun 

rnilletleri müştereken alAka
"1,n umumi safhaları olduğu gi 

ayyen bir milkte has ve onun 
iyetlerinden doğan ayrı safha-

d;ı meycuttur. ller millet bl'nla 
r birer tahlil ederek neticede 
· için en münasip ve kabili 
gördüğü tedbirleri alır. Bu 

ler içtimai siyasetin ana hat
teşkil eder. 
iye kadar en fa.zla artmakta 
ve hunun için bir nufus ıi
takibiııe lüzum hi-tmediji 

dilen milİetler bile son aman 
nnfus işini ehemmiyetle der-

tlıııeğe başlamışlardır. Bu me-
Almanlarla, İtalyanları söy

'leceğiz. Almanyada en son is 
'itlerden anlaşılmıştır ld, do
nispeti bilhassa büyük şehirler 

tİltikçe aaalmaktadır. Eğer nu-
htnüz bir tenakuı eseri bise
orııa, bunun sebebi daha ziya

nis~tinin azalmasından i· 
ttliyormuş .. Ölüm niıbeti şüp

nibayetsiz bir surette azala
~ .. nisbet durur ve doğum da 
~. azalırsa o vakıt felaket baş 
,llııiş olur. İşte Almanlar t fe 

Önünü almak için çare it 
lıtedirler. 

Atina sefiri
nin beyanatı 

Muallak işler son 
safhaya giriyor 

Atlnada bir dostluk 
misahı akdedilecek 

Allna sefiri Enis Beg 
Allna sefirimiz Enis Bey dün sabahki ekapresle 

Ankaradan şehrimize gelmiıllr. Enis Beg, bir muhar
rlrimlze ( Tilrk - Yunan ) meseleleri hakkında şu 
beyanatta bulunmuştur. 

- Ankara müzakeratı ne- lecek, yalnız mııhtelıt mubade/e 
ticesinde hazırlanan itila/na- komisyonu ifilôfnamenin tatbi
menin çok yakında inızalana-
cagını ümit ediyoruz. /tilôfna- kile meşgul olmak üzere daha 
me kafi/eşlikten sonra taktiri bir , bir buçuk sene kadar 
kıymet komisyon/an 16/!vedi- kalacaktır. 

M. Diyamandopulosun getirdiği talimat: 
Bütü.n es1>lardı mutabık kalındığı ecnebi gazetelerin, belki de ltrkacılılı: 

lçın M. Dlyımındopulosun tefer- gıyreti ve propoıı;andl mıksadile 
ruall ait getireceği tallmann, itlltfa mühtyyiç neşriyıt yapması, bu mü-
manl olacığır.ı zannetml~orum. nasebııı ihl!l edemez. Bu tarzda 

Doatlok ve hakenı misakı neşrlyııın mahiyeti malOm oldugıı 
Mubadelc komi>yonuna müteslllk için ehemmiyeti olmadıi!J kanaanndeylm. 

işlere alt itllMn.menin imzalanmasını Esucn bütün devlttler sulh ta: 
müteakip Yunan hükiımctlle dostluk rafdandır. 1 larp için hiç bir sebep 
ve hakem misalıı akdedilmck üzre yoktur. 
Atinada müzakerata başlanacaktır. A nkarı müzakcraıı binlkten sonra 

Bıı misakı müzakere için lazım Türkiıe ile Yudanistan ırasında 
,;elen 111imaıı aldım. fllr halta <onrı mühim bir mesele kalmamış olacak-
Atınaya hareket cdece~ım tır. 

Misak nasıl olacak Ticaret mııkavelesl 
Türk - Yunan misakı da di~er 

cll!\'fetlcrle ıktolıınan do•tluı. • 
hakem mi.aklannın muhı.vl bulun
du~ esaslar dahilinde yapılacaktır. 

Harp tehllkf'sl var mı? 
Bütün devletlerle' milnıscbatımız 

iyidir. Biz herkesle ve bilhassa komşu 
de,letlerle milna<eb•tı dostaneye 
taraldarız Ye ~-ok sulhperveriz. Razı 

Yunan hükOmetile akdedilecek 
tiı:;ıret muahedesinin müzakeresine 
yakında Ankarada başlanacaktır. Oi
j!;er devletlerle ticaret muahedeleri 
akdetmek üzre te~kil edilen heyet 
bu işle de me.gul olacaktır., 

Eııis Bey perşembe günü Atlna
ya hareket edecektir. O zamana ka
dar Ankara ttlllfname~lnin imzolın

ması muhtemeldir. 
.._- ülen çareler içinde nufu-
~ kemiyet ve hem de keyfi- Yunan ikinci murahhası ne diyor? 

taalluk edenleri vardır. Bir A nkarı müzakenıına ı~tirak eden giren muallak işler yakında 
ltlınan münevverlerince nufu Yunan ikinci murahhası .\1. Fo- halled//tctkfir. 
'-'f. · k · t• d n daha kas ve mtic;,a\ir 
' ıyetı emıye ın e Jstanbula hususi işlerim için 
ir. Onlara &öre asıl cinı Al- .\lanopulos da 

~lıil eden eeki şimal ve Cer- dün J\ nkaradan geldim. M. Rivaslo birlikte AR-
Pi bugün çok a:ı:almııtır. Yeni; gelmiştir. M. l<'o- karaya avdet tdeceı;m.,, 
ltr ve çarelerle bu tipin taam- kas demi~tlr ki; Murahhaalarımı2 gittiler 

çalışmak Jizımdır. Sıhhi ve - Vaziyet Miibıdele baş murahhasımız Tevfik 
i tedbirlerle arada hiç bir çok müsait ve KAmll bey, ikinci murıhbas 

til•etilmiyerek her sınıftan nu iyidir . Arlık Nebil, müşavir Mlthu ve Kerim 
Çoğalmaoına çalışmak mak1111- Türk _ Yunan beylerle birlikte dün akşam Ankarıya 
'ne kafi görülmemektedir. M. Fı k d harekeı etmlttlr. M. Rivas da Anka-

• o a& ost/uh"na hir · · · 
•iya..,tinde ıstıfanın da bü- 5 " ~ raya gıtmışıır. 

bir mani kalmadıJ!ı kanaatin- Atlnada son bir ı~llma 
rolü olduğunu takdir etme- "' 
hosiz kabil değildir. deyim.fakat itilôfnamenin ne Atına, 21 (Apoyevmatini) - M 

zaman imzalanacatını bilmi- divamandopulosun J\nkuaya göıüre-
siyasetinde de gene en ra- ' 

~ yorum ceği talimat için dün 1-iarlclye nazın 
şayanı dikkat tedbirleri a- · ' A ak cumartesı· ü - M M. Argı·ror•ulo un riyasetinde son bir 
İtalyadır. İtalyan Hükfi- ne g nu . 

llliı D. d losıın aet· ,lfl içtima yapılmış. Papaya gönderilecek Usun tezyidini istihdaf e- ıyaman OpU 6 lfeCC5• 
' kanun projesi ha:ı:ırlamış ve talimatı öf!rendikten sonra bu ıalimann nihai sekli tasvip edilmiştir. 
.._ b · M. diyamandopul ~ yann (hugün) 

-;ran meclisine takdim etmiş- hususta kafi ır şey söyleye- Ankaraya müteveccihen hareket edl-
~•ojenin en tipik ciheti Ro- bilirim. HPr halde iki tarafın yor. Jstanbulda hiç revckkul etmeyerek 

ratorluj!undan Auguste'nin hüsnü niyetile ~on safhaya doğruca Ankaraya gidecektir. 
~da ittihaz edilen tedbirler- 111._.,._~_.;.._!'"'-~!'"'---... ~-...... --~,;,;.,--"!'"...,....,!'!! 

'-~~~:~~~~ı::.f:~iı=~ lnkara~a at ~o,ularının sonuncusu 
tereı. devlet memuriyetlerin

~trck hususi işlerde bu üç sı
'ı ;ırni sıra ile hususi bir imti 
~· Uçhan kademesi ihdas et-
1'· Ayni iktidar ve ehliyette 
'-rtile bundan sonra bilfarz 
ı)c 

tc talip olan İtalyanlar 

•vveıa çocuk babaları,sonra "' .. . . ~i~ <n sonra da bekirlar ıntı-
\ı..ı tektir. Cemiyet içinde ço

'·ııt i ~•rına ve evlilere maddi ve 
\ı; ır faikıyet temin etmenin 

~ teıe vereceğine ıüphe yok-

"'" ) Çok milletler güneş altın-
ı rtı~ istiyorlar. Milletler ara
~ uvazeneye her an tesir ya

' "'•selesi yalnız dahili bir 
' ~)' . 
~I nı >amanda milletleri kar 

-'•k alakadar eden büyük 
dır, 

ZEKJ MESUT 

Gazi koşusunda Celal Beyin ali birinci 
ismet paşa Hz.nin Olgosu ikinci geldi 
Ankara, 2 1 (.\lilJiyet) - Bli

gün Şehrimizdeki .ıt koşularının 
sonuncu>U icra edildi Ko~u ma

halli çok kalahalık idi. Baş vekil 

ismet pa;a hazretlerilc. vekiller 
hazır bulunmu~lardır. 

Birinci koşu, iiç ve daha yu

karı ya~takl yerli ve arap at ve 
kısraklara mah>tıstu. lkramlycside 

(706) lira idi Yaver Fikret beyin 

karaca beyi blrlnci, Al ceylan ikin-

ci geldi. 
ikinci koşu, dört ve daha yu-

karı yaştaki yerıl ve arap at ve 

kısraklara mahsustu. Tevfik be

yin Geyiki birinci, Tayyar ikinci 
geld~ 

Üçuncu koşu ı;azi koşusu 

idi, iiç ve daha yukarı ya~taki 

haliskan lngiliz at ve kısraklara 
mahsustu. işbankasi mtidürli Ce-

1A1 beyin kapgrinesi birinci, ismet 

paşa hazretlerinin olgosu lkıncl, 

ilubehi paşanın hananı üçtincii 

geldi . 

Dördüncü koşu; çalı mamalı 

ve oniformalı zabitana mahsustu. 

lkramıyesi (500) lira idi, birinci~ 
mulazim Mustafa beyin bindiği 
Leyla geldi. 

Beşinci koşu; Karaca bey ha
ra~ı mahsulaundan Olan uç ve 

daha yukarı yaştaki kısraklara 
mahsustu. On hayvan girdi, 1 Ja

&im efendinin bindijl;I kır renkll 

yarım kan Arap aıı birind geldi. 

Hazırhklara 
başlandı 

Frengi ve kanser gibi 
afetler tetkik 

edilecek 

Eyliıldc toplanacak üçüncü Tıp 

kongreH idare heyeti k~tibi umu

misi Dr. Fahrtttin l\(:rim ,e >tznedu 

Dr. l\iyızi Jsmet htyler kongre 

hımlıklan bıkkındı Sıhhıye vek!le
•tle temas etmek üzere dün Anki

rayı gitmişlerdir. 

Fıbrettin Kerim Bey tU malOmııı 

vermiştir; 

- Kongrayı ait ilk hazırlıklar 

bitmiştir. Bu işle meşgul olan "Tür

kiye ııp encümeni, nin bazı lsılr

hamlannı VekAlete arzedeceğlz. 

Kongrad• tetkik edilecek frengi, 

kanser ve kızıl gibi mevzular hak

kındaki raporlar tobedllmektedlr. 

Bunlar, eu son tetkikatı ve mem

leketi alAksdar eden lbsal ve ilmi 

molumıtı mııbtevldlr. Oiger serbes 
mevzulara ait raporlar •Ausıos olbı

yetlne kadar lıabul tdilecelrtir. 

Ruznameye dohU meseleler için 

roportörlere 45 dalrlka diğerlerine 

onu dakika söz hakkı 
Kongranın bi

rinci günü frengi, 
ikinci günü frengi 
ve kanser, üçilncU 
günü kızıl ve ser
bes mevzuları 

tahsis edilecektir. 
Kongranm il

mi ıruıhi~elle ol• 
mısına binaen 
azasına, Avrupada 

vetllecelıtlr: 

olduğu gibi tes- Falırettin Kerim 8. 
hilAt gösterilmtsi lçln teşebbüsaıta 

bulunacai!Jz. 

Yllzde elli tenzilat 
En mühimi şimendifer ücretle

rinde yüzde yetmiş beş yahut yüzde 

elli nispetinde tenzil!t yapılmasıdır. 

Kongre müna~ebetlyle açılacak ser

giye rağbet geçen seneden fazlıdır. 

Doktorlar için kongreye kayt üc

reti 2 liradır. lşdralı edeceklerin SOOtt 
mütecaviz olmaaı mıılıtemeldir. Kon
gre B. M meclisi salonWMia topla
nacaktır. 

, nadoluda tellllllat 
Kongreyi müteakip Anadoludo 

bir sıbhi tetkik sayahatl yapılacaktır. 

Kongre Gızi hazreıluinin hlma

yalerinde olup Baş vekil Jlaşı haz· 

retleri fahri reis, Meclis relsl KAzım 

Paşa hazretleri ile Maarif , Nafia , 
Müdafaai milliye vekiller~ darülfünun 

emini ve Ankara şehremini; hezetl 
fablre ızasıdırlar. 

leni Ankara ıalisi ~u 
unu i,e ~aş1t1or 

Nevzal Bey 

Ankara, 20 (Milliyet) - An

kararun yeni vafoi NcvF.at Bey 

geldi. Cumartesi gunıi i~c baş
layacaktır. 

Milliyetin büyük anketi -' Gazinin en büyük eseri nedir? 

Ankarada bu/una11 M. DIJk/eziye 

DOyunu UIBUIDİJB 
idare meclisi mümes

sili temaslarına 
başlıyor 

Geçenlerde Ankaraya giden 

Düyunu umumiye idare meclisi 

mümessili J\ıl. " I)öklcziye ,, bu 

halta içinde Maliye vekili Saraç 

oğlu Şükrü beyle temaslarına 

başlamışur. 

Bu temaslarda, kuponlar itl

IAfnamesinin mevkü mer'iyete 

girmesi dolayısile Diiyunu umu

ınJye., borçlarımıza mukablI tah

sis edilecek Jstan bul gümrükleri 

varidan mcvzubah>olacaknr. 

Ticaret muabe~eleri 
·~-lngiltere ve Fransa 

ile müzakerat 
devam ediyor 

Yeni ticaret muahedeleri akti 

için Ankarada te~kil edilen heyet 

lnigliz ve FrasıF- miımc>>ilkl'i ile 

müzakeratta bulunmaktadır. 

Yakında İtalyanlarln da mi11.a

kereye ba~lanacakur. 

Aktedilecek itilMlar Meclisin 

ıasdiklle kat'iyet ke1ipedileccktir. 

Yeni gümruk tarifesinin tatbi

kinden sonra, bu yeni ticari 

itillfnameler ahkAmından istilade 

edenler, kabul edllen esaslar da

hilinde, tenzllAta mazhar olacak

lardır. 

Bu ıenzilAt, yalnız akıtlerin, 
menfaatlan oldukları maddelere 

miınhasır olacaktır. Dlğer eşya 

ise tarifedeki rı1'uma tabi tuıu

lacaktır. 

Edirneka pı-F atlh 
tramvayı 

Edimi.1rnpt-Fatih tramvay hattı 

arabaları dün 'abahtan itiharen 

halka i~knıc~e ba~lamışor. 

Dün arabalar çok kalabalık 

olmuştur. Civar mahallattan al

dığımız bazı m~knıplarda bu 

hatun işlcmep;e ba~lama,ından 

dolayı beyanı mcmmıniyeı ediyor. 

IJsküdar hadisesi "' 
Üsküdar vaka-. hakkındakJ 

tahkikat ncticelenmlştir. Bugiın 

Aliye Hanım ve M. Mannlğin lstin

tak hakimlij!;ine tlavctleri muh

temeldir. 

BUGÜN 
2 inci ııablfenılzde : 

ı- Tarihi telrllmnıı. TepedoleoJI .Ali 
Paşa ve V8'illkl 

2-- Atina mektubu 
3 Son habtı ltr 

3 ünc:U ııahlfcmlzde ı 

ı- Jıtanbol Cun1a ıun1eri na"iJI cJlc· 
nlyor 

2- 7.-abitanın tcrh1crint ait kanonun 
tat.hl edilen maddt!crf 

4 uncu sahifemizde: 
ı- llava raporu 
:.!-- Felek. l lahauıo yazısı 

ti- Roman, 

AKÇURAOGLU YUSU:f' BEYİ CEVABI 
'.' En büyük eseri kendisidir; büyilk eser
lerin hepsi o bilyllk eserden doğmuştur,, 

Gazinin hanıı;i eseri büytik değil
dir ki Y ~:n müterakki milletlerin 
en gllzıde a>kerlmni denize dilken 
dünyanın en kuvnıli donanmasını 

denizcilik tarihinde emsali bulunms:ı: 
zayiatla kaçıran \e bu suretle Tilr
kün, Osmanlı impcratorluğile İıirlikte 
hatup gitmesine mani olan "Çınak
kıle müdafaası "Kıhnmınını, milli 
tırıhte ve cihanın harp tarihinde 
l!yemutlaşıırmıya kAfi büyük bir eser 
değilmidir?- Umumi harbm sonların
da, ·müttefikleri yenilip ayrılmış, aza
sı parçalanup lıopınlmış, başı çürO
yüp kokmuş Osmanlı padi~ahlığı 
yokluğa doğru yuvarlanırken, mem
leketin sınırlarından muzaffer düş
manlann llerlememe.ine karşı dura
rak, Türk yurdunu lstil!dan, Türk 
milletin! düşman ayaf;ı alanda kılup 
ezilmekten kurtaran, mili! hududu 
Türk ordusunun kanlı ~ünğülerlyle 
çlzcn "Şark muharebeleri. Kuman
donına, Türk milletinin ebedi minne

tini kazandırabilecek pek bliyük bir 
eser dlğilmidlr?- Cihan harbi hitam 
bulupto Osmanlı 51Jtsnaunın pıdışıhı, 
hükumeti, rical ve ayını "mü•takil 
devlet melhumile telifi kobil olmıyan,, 
şanlın kabul ile sulh muahedesini 
imzaladıkları sırada, bafsız kalmış , 

tlrazesi gevşemiş Turk milletini 
dışandan ve içeriden çılı:anlan bin 
bir engele rağıııen, toplayıp ka vnya
rak, bu milletin ruh ve ldullnl ken
dinde cisimleştirerek, "Yok, bu ola
maz!. diye yalnız sozle değil , efal 
ile haykırmak ve sonra bu korkunç 
narayı susturmığa ~elen 1··ranc;1z , 
lngillz, Ermeni , Hilaftt ve Y nan 
kuvvetlerini açık vş sins~ askeri ve 
siyısl kııneılerini, darma dı~ııı 

ederek. dahil ve haricinde tema
men müstakil , hür, milli halıl -
miyetine oablp yeni bir Türk devleti 
kunnak; evvelkilerden daha büyük 
bir eser değilmidir~ 

Ukln Gazinin bundan daba bü-

"""!!!!!! __ 

Akçuraoğlu Yuauf Bey 
dıl!;ı milletini ya~atabilınck için, onu 
asnmızın medcnt mi11<·tleri ~e,·iycc:irıc 

yükseltmek istedi; O Türk mill~tini. 
cihan t:ırihlnin hayat yanf!nda )enil
miş şark medcniyctindençe~ip çıkara
ralc. p;arp medeniyetine doğru iler
letiyor. 

O. dirilik, çalışma, yanşma. 1\ -

dınlık, ·~'1.klık, ferahlık ve dür.eı;U 
serbestliğe dayanan garp medcııİ)~ 
tine Türkleri kavuştururken, haskı 
şul< milletleri de onı uyuyorlar, c;.,, 
yalnııt Türklere değil, lıüıün şarklı

lara hayat yolunun kılavuzudur. Bu 
~n, bütün şarklılar onun izinde yü

rüyorlar. Gazinin bu eseri milli nıllc
yıstan ~ar. heıeri mık ·aslı ar..:ak 
olçülehilir. Gazi. bu pek bıiı iık c e
rile, be<eriyerin tcklmülünde adam 
ogullınna a7.im hamleler yaptıran 

insaniı·eı kahramanlanndan biri ı •I· 
muştur, 

Bununla ht!rahcr, Ga:.-,inin en 
büyük C.'Cri şark inkilabının bÜH•k 
kahramanı olması da değildir: bence 
Gazinin en büyük eseri, kendisidir; 
zira saydığim büyük eserlerin hepsi, 
o en büyük c~erden doğmuştur-

yük bir eseri var. Öll'ımden kurtar

•*. 
Akçuraoğ/u Yusuf 

A YN1 ZADE TAHSİN BEYİN CEVABl 
Gazinin hepsi birbirinden büyük ı 

olan eserlerinin senacı büsbütün 
yeni bir devlet kurmaktır. Yeni mer
kezi, yeni müesse eleri, yeni ~anun
larlle pek mümtaz bir mevkı ·sahibi 
olan bu yeni devletin adı Türldya 
cumburiyetldlr ' 
Türldyı cumhuriyeti türk milletinin 

boynuna asılan !'dam kararnamesini 
bütün bir husumet dünyasına meydan 
okuyarak yınmık sor<tUe teşkil 
•dilmiştir. 

Türklya çumburlyetl türk mllle
letlne malJ, ikti .. d,1 adil, siyasi bütün 
hürriyetini ıeaıln eylemlftlr. 

•rurkhı cumhuriyeti temamiyctl 
milkiyesi~i \'C istiklalini artık büyük 
dC\ Jetlerin muşterck kel aletine değil 
yalnıı kendi hak ve kıı\"etlne istinat 
enirmistir. 

Tütkiya cumhuriyeti milli huduı
lan içinde biıtun anasın zindeğislni 

sulhun mulıafazı•ına ve milletinin 
tesli~ine uh is etmiş ve maziye 
degil en feyyaz prensiplere ıevhkan 
yüzünü temımen istikbale çevirmiş 

tam aıırf, !!yık bir devlettir. 

Nihayet Türkiya cumhuriyeti ci
han harbının parçalıdıği köhne sal
tanann, (Sevr) muıhedesiyle y1t1tıl
mak istenilen daha ıtelil ve hakir, ta
mamen esir bir hükumet heyul!sının 
yerine en mütekamil, en medeni bir 
devlet olarak kaim olmuştur. 

DariJl/linun Hukuk Fakültesi 
Mlidurisltrindtn 

Ayni zade 

H. Tahsin 
• * * 

TAHİR BJ<:YiN CEVABI 

ı siz bir vaziyete düştükten sonra -
milletin kabili istifade bütün kuvvet 

1 Jcrini toplayıp bu kuvvetlerin başı-
na geçmek suretiyle duımanları, ta
rihte misli görülmemiş bir tarzda, 

aziz topraklarımızdan kovmaaı ve 
milletimize tam bir istiklal kazandır 
masıdır. 

Harp devresinde bunu Gazinin en 
büyük eseri addettiğimin sebepleri
ni Büyük Gazi bizzat kendisi söyle
miştir: Filhakika, tarihi nutu'klarıa 
da, Türk Gençliğine kartı vaki Hi
tabelerinde tasvir buyurdukhırı vazl 
yet-ki dahili harici maniler, yok
luklar, hatta ihanetlerle doludur, iş
te bu vaziyet - içinde milletin asıl 

Tahir Bey kanındaki kuvvet ve kudrete iman 

Anketinizin mevzuunu teşkil eden ve bu kuvvet ve kudreti dahiyane bir 

••Gazinin en büyük CBC'rİ nedir ve 

ni~in ?" sualine verilecek cevabın, 

biribirinden farlılı olan, iki devreye 
taalluk etmesi muvafık olacağr fik
rindeyim: Harp devresi, Sulh dev-

resi. 

ıurette sevk ve idare ederek arıetti
ğim mca'ut neticeyi istihsale muvaf. 
fak olmuştur. 
Ha1aıUrımızın Sulh devresine ait 

en büyük eseri de Cumhuriyeti tesis 
etmesidir. 

Birincisinde, Gazinin en büyük e· Bu kanaatnnın esbabı mucibesini, 
aeri, itikadımca, mütarekeden sonra biJmcm ki, uzum uzadıya tcşrıha lü
-yani vatan en elim ve adeta limit- zum var nndır? Yalnız şu kadannı 
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A dındünyaya bir daha lFr-...... Türk-Yunan ~e:-•k••• 

y dönebilecek mi? Harp borçları .. k Görüşecekler 
·• .... •· . Başvekil mecliste muza eratı M. Macdonald ın 

KaranlıI:c kemerlerın al~b~~ın: izahat verdi Hükumete men- Amerika seyahatı 
dan bir ayak patırtJSl lŞldlldl Paris, 20 (A.A.) - (Havas) SUp bfrgazefeDfD Washington, 21 (A.A)- ln-

UilliJB\!R lelrikaıı: 41 AYHAN . M. Poincarenin şimdi parlamento mühim neşriyatı gillz baş vekilinin reisi cümhur 
huzurunda borçlar hakkında iti- M. Hooverle görüşmek üzre was-

Evet, basık kemerli karanlık yol gösteri Diyordu. · • Fehim lalnameleri müdafaa etmesi vu- Atina, 18 (;\!illiyet) - Bari- hingtona seyahat etmesi tasavvuru 
b·ır .. '1ahzendeydiler. Ali Paşa- yerde Taşlar üzerinde duran ko- k k dl . hak 1 · ti · 11 rl 1 n ·uatın en sıne verm ~ cıye nazare nın en e ge en karşısında M.Macdonalde ile jeneral 
nın u=g·ı Fehim yerdeki yosun- ca Fanusu alıp öne düşmüştü, ld k dl B" 1 hl k• d 1 d .,- o uğunu l pat etme te r. ı- sa a yettar er anı, ün top an L Dvesin mülfutı tali bir mııhi-
lu taşların üzerine koca bir Fa- Ali Paşa Elçilere onu takibet- B 

. h 1 . . . • . naenaleyh mumalleyhin noktai u lçtimaa yen! hariciye nazın yette kalm••nr. Eyi ma!Qmat alan r.us koymuştu, Mahzenin sıya ne ennı ışaret ettı. ., 
1 1 K d . k d ·ı ı· d na1.annı del>l,tirmi< oldulh•na M. Argiropulos riuaset etmktir. mahfeller bu zı"yaren· hemen hc-kemerlerinde birtakım gö ge er en ı ar a an ı er ıyor u, ,,,..., ' ı:.- ı ·---. 

oynaşıyordu. Zindana benziyen karanlık dair ~ayla a,ıJsızdır. Şimdi Fran- Diğer bir içtimada l\1. Yenizelosun men muhahhak addetmektedir . 
Mehmet Paşanın ferasetine Mahzenin alt başına geldiler. ,;anın daha nafi şerait elde ede- riyaseti alnnda aktedildi. Bu içti- Hariciye nazırı M. Stimson, lngi

hic diyecek yoktu, burası mut- İşte Mahzen burada bitiyor Ka bileceği değil, belki Young pla- malarda Türkiye- Yunanistan ara- ]iz sefiri Sör Esme Howard ile 
lak Ali Paşanın meşum Zinda- lm T~ duvarlı başka bir geçit rının elka.rı umumiyeyl tamamen sındat..l mcsailin halli için blta- Londra müzakeran hakkında gö
m olacaktı, Ah! .. Mehmet Pa- başlıyordu. tatmin etmekte olduğu mütalaası raflarca tespit edilmi~ olan rnad- rüşmüştür. Fakat her ikisi de 
0 a hangi akla uymuştu da bura- Hurşit Paşanın adanılan is- ileri sürülmektedir. Bu sebeple deleri tetkik etmişlerdir. Ankara matbuata beyanatta lıulunmak-
ya gelmişti? teristemez ilerliyorlardı. Fehim ta,tlk keyfiyetinin reye konul- sefiri '.\!. Papaya verilecek talimat tan imtina etmişlerdir. 

Ne yazık ne yazık! Kara zı·n- geçti başında durmuştu. İle- · ı·ı · · 
ma.>ınm tam ;-.amanı gelmiştir. tayın C( ı mı~tır. Mahpuslar kaçh 

danlara düştüğünü İstanbulda riye geçmiyordu. Meclis tatil edilecek Fakat bu talimatın ne ınahi- Houston,(Texsas) 20 [A,A] -
bırakmış olduğu kınalı panna-ı . A_li Paşa arkadan seslendi de- 1 Parb, 20 (A.A) - Parlamento ycttc ok uğu anla~ılamamı~tır. Bu Haph;ancde bulunan 150 mcv-
klı Hatuncuğu ile Boncuk göz- dı kı: M"l 

P d d ı·ıe- a7..a rncfan bir takımı istizahlardan müzakerat' ıı )adclc komisyonun- kaf dilf-cr 40 kadar mahpusla 1ü oğ ıa.'lcıklanna haber versey- - aşa ... ora a urun, 1 ,, 
l ·ı ba · · S')nra a,·an ve mcb'u:;an mcclb- daki Yunan. mürahhası 1\1. Diya- 3 gardi"anı beraberlerine alarak c ı er n. . . nye geçmeyın. , , 

Hem -bakalım bir daha aydın Elçiler durdular, korkuların- !erinir tatil edilmi~, borçlar ye nıandopulos da i~tirak etmiştir. kaçmiya muvaffak olmuşlardır. 
dür. aya dönerek ilik güneşe dan yürekleri kütlüyordu. "La- tamirat me·'eleleri hak.kında kat'! l\lübadcle kr,misyonu bitaraf Kayitlıırına tehlikeli i~areti ko
ı~avuşabilecekler miydi?. . . havle ye laku_vvete. · ·" gene ne t!tkikat ) apmak ve bir sureti reisi :\1. Rh ;ı;ı tarafından ;\l. \' c- nulmuş otan 40 firariden beşi 

F~h·r1 Elçilerin karşısında vardı? Şu Ali Pa~a d~ı;~n. ad~- hal bulmak için te~rii meclislerin niı.closa tenli edilmi~ ol::ı.n bir ele geçirilmi~tir. Gardiyanlar vak'a 
Put gibi duruyordu, Mehmet Pa rnın ne yapmak ıstedıgını • bır Ağusro, sonlarında içtimaa daYeti dosya ,-ardır. Hu dosyada bitaraf- yerine onbe~ kilometre mesafe
şa ile Hurşit Paşanın kaptancı- türlü. anlıy~~ordu vesseiam ! husnsunun hükumete bırakılma..;ı lann tahriren her iki hükumete de sa~ ye salim olarak bulun-
sı ve .:i"htarı korkularından bı· Ali Paşa ilerıye atılmış onla- ld "-· " 11 b' fi - "' imkanını derpiş etmektedirler. sormu~ O ugu .ba er ve ıtıır ann mu~lardır. 
ribir!erinin yüzlerine bakıyor- n geçit ağzında bırakıp içeriye Amerika ile ltlllJf noktai nazarları vardır. ;',l Papaya Amerika glimrük 
tardı. dalmışu, fakat kendi de ilerle-

verilecck talimat kati surette tarl'est arttı İşte, Ali Paşa da meydanlar- mi yordu ~aşile: . Paris, 20 (A.A.) - i\leb'usan /' 
da yoktu, ağalan öyle kurnaz- - Gelın ! İşare~ veriyordu, meclisi encümenlerinde te~riha- tespit ecUtmbitir. Bu talimat l\L 
lıkla faka düşürüp bastırmışlar sabah sabah_dertsız başı bela- tına devam eden ;',1.Poincare Diyamandopulos tarafından :\l. 
dl ki. deg·me gı'tsı"n!. . . tara. ça_ tıp o_ gnyan Mehmet Pa- , h 1 k h h . Papaya götürülecektir. Mamafl .. Jütte il ei Ameri ·anın er angı 

Bı·n·bınnı' · · ko'"pru··ı·ıyen karan- şa ılenye ~ır adım atmıştı: ( ) .\T. Oiyamaııdopulosun hareketi - bir sıyanet maddesi nin borçlar 
ilk kemerıen·n alt başından bı·r -. Anaa._. . .. . Cumartesiye kalm~tır. 

hakkındaki itildfların asli bir 
ayak patrrtısı işidiliyordu: Hur- . Diye _ge_nye kaçtı, ot~ki.ler e- Resmi mahafilde tahmin celil-

li d F - - k F h maddesi olmasını hiç bir 7.aman l 
şit Paşanın adamları o tarafa n e anus ç~ en e. ımın ar- diğne göre ıu içtimalarda tesbit 
baktılar, şimdi karanlığa iyice dına ~okutup ~-ıperlendiler. kabul etmemiş olduğunu söyle- ve tasvip olunan esa..;lara istlna-
alışmışlardı, Mahzenin alt başı- Alı Paşa gulerekten: miştir. ;\lumaileyh Millon-lkran- den tımıfeyn arasında bir neti-
m hayalmeyaı görebiliyorlardı: --Gel gel Paşa ... neden çeki- ger itilAflarının faiz nispetinin ceye vasıl olunacaktır. 

Evet o yanda daha dar bir niyorsun. İşte konuşacağımız azaltılması Ye taksitlerin sıralan- Gene btı mahafilde söylendi-
kemer vardı, Kemerin öte tara- yer burasıdır. dırılması sayesinde sermayenin ğine göre verilen talimat uzlaş
fında da bir başka ışık dalğala- Dedi, dertli Mehmet Paşa o- •;,50 nispetinde tenezzülünü in- mayı ko~~tıracak bir mahi
ruyordu, demek orada kendile- raya nasıl girııin? içerde krrmı- taç etmiş olduğunu beyan ve 
cinden başkalan vardı, belki de zı poturlar giyinmiş kütük gibi hali hazırda daha nafi şarait elde yettedlr. • • surette tevsi etmek ve tercih 
Ali Paşanın Zındanmda çürü- bir Arnavut vardı. Burada ~rek ,Ankaradaki Yu- esasından istifade etmiyen mil· 

Ottava, 20(A.A.) - Amerika 
gümrük tarifelerinin yeniden tet
kiki hususuna telmih eden Ka
nada ticaret nazın ile kabinenin 
diğer erkAnı müttehidei Amerika 
hükQmetinin bu kararının mu
kabeiei bil misil kabettirmediğinl 
beyan etmişlerdir. Bir çok ga7.e
teler aynı mes'ele hakkında tef
sirlerde bulunmakta ve Kanada 
kabinesinin önümüzdeki teşrii 
devre esnasında İngiliz malları 
lehindeki tercih esasını mahsus 

edilmesi mümk!in olamıyacağı b d ı k 
Yen artık adısanı unudulmuş Tepedelenli, Mehmet Paşayı h ı,.a nan se!iri, ~-erek mü a e e o- !etler hakkında •ı"mdl mevcut usu~uncla ısrar etmiştir. Baş,·e~ ~ 
adamlar! . . . kolundan tutup içeriye çekti, misyonundaki Yunan • hey'eti • "f . l .lk d yarın izahatına devam edecektir. umu mı tarı eyı n u' ve eğiş-

Hani Mehmet Paşa yanında- Ardından ötekiler de girmeğe M. Brlandın beganah alerhine çok ~eyler söyleniyor. mtnıi~ ·bir halde bırakmak fik-
kilerden utanıp sıkılmasaydi sa- mecbur oldular. Bunlar aleyhine söylenen şey-

- J>aris, 20 (A.A.) - :\1. Briand rinde olması fevka!Ade muhtemil 
sınıl>aşmı yolaraktan bangır Girdikleri Zindan gibi yer da terin buradaki muhacirler tara- 1 1 d , d 

M Ş ı ,., · l•k · 111 un uıtunu ya1,ma,;.ta ır. 
banğır ağlıyacaktı, bir "Mihnet ha karanlıkçaydı, burası büyük · trcseman a yapn,.,. mu a atın Iından çıkarıldığı söyleniyor. La-
Deryası" na düşmüşlerdi ki, ka- kemerli bir sahanlıktı, Keme- >onunda beyanatta bulunarak mü- kin hükumete mensup bir ga
yri kurtu1uş imkani yoktu, ken rinden küçük bir zeytin yağı teha ,ı<lar planının tatbikı için zetc ola.n l Ic ·tia şu rnn günlcr-
dilerini kimler arayıp kimler so- kandili sarkıyordu. mumaileyhle yapacakları mll;1.a- l' d 

de l\J. apa ile l\1. Diyanıan o-
racaktı? Hem arayıp soran olsa Daha ötede demir bir kapı keratın talıi· olacajtı en mükem-

k k "h · ali · dı' pulosun mutlaka geri çağrılma· 
ne 5ı ma ı tim en var · vardı, kapı ardına kadar açılıp mel şartların ne olabilet~~ni tet-
Bogazlar.m.ı yıı-ı:asıya kada_r_ f.e. r- dayatılmıştı, ı· ~te 0 heybetlı· kır- lan icap· ettigini ileri sürüyor ve ., kik etmiş olduklarını söylemiştir. 
,ad. edip ıkı_ yanlarına __ dovun- nuzı poturlu Arnavut bu kapı- hunların hala mevkileri•ıi mııha-
J _ ,1\ kademidc - Paris, 20 (A.A.) 
seıer seslen yene şu sagır Taş nın 0-·nu··nde duruyordu. faza etmeleri netice itibarile 

Fran,ız akademisi müteveffa 
Kemerler arasında boğulup gi- Herifin elinde hani harıl ya- memleketin zararına olacajtını 
d k - ı hı mare~al Fo'iun yerine mareşal u h 

ece tı, a 1 • a ·· • · narak etrafa siyah dumanlar yazıyor. " 11 .~'tlzetc da a ileri 
Neden sonra Me~et Paşa- saçan uzun saplı bir "Meşale': Peteni ittifakı ara ile intıhtıp et- giderek bu sefir ile murahha.;ın 

~- omuzuna ağı~ bır el basar vardı, Meşalenin şavkı açık De- mi~tir. yazifclerini i\'İ ifa etmeyerek 
gıb'.. olm~ştu, haııı boş _bulunan mir kapının iç tarafını aydınla- Bir Kongrn - Pari<, 20 ( \..\) Yunani-tan zararına olan hir 
dalgın bır ~dam ~asıl urker~k: tryor, içerde üstüste istiflenmiş lleyndınilel ilmi mesai heyetinin itilılfı kabtıl ettiklerini söylüyor. 
- hey.· dıye bagırıp kendını koca variller görünüyordu. ~ üncü kongnı. ı bu gun açılını~- 1 lcstia \L Yeni1.do<un bu oyunu 

~;:ers:y~e~~~~~et Paşa da _ Meh
1
met Paş:ı ~rtıkAh11e;şeyle- tır. l\ongrada otuz milletin mu- farkltti!!;ini YC huknmctin mu-

H d' "lk' . n an ayıvermıştı: a sın- rahh.ı-ları h:ızır bulunmaktadır. yafakati olmadan böyle bir iti-

d 
-bakmıey. · ·t ıye sı ınmış ar· dık [*l Yanya Kalesinin ucu- Mühim bir hilekllrlık l·'f 1 

ına ş ı: • b 
1 

ı. ı tanımaugını yazıyor. 

Bir de ne görse iyiydi? ~~cag~ ~ unı~a~ :a:;:\ ve cep- Paris, 20 [A.A] .\latcn ga- Hu ı,azctc komisyondaki lıi-
Efendim, ardından omuzu- ane. a zen enn e 1 ı er! zetc.i bir ~merikıın maden ~ir- tıırar aı.aya da hiicum etmekten 
b T d 1 1. Al" p Elınde Meşale tutan Arnavut ketinin e>hiımıııda hileli isPekü- k 1 . r 1 1 na asan epe e en ı ı aşa- T k .1 . Ad 1 ·ofü inı a amııor. luıı arın hita-
k d ... d. aş esı mış yapma am ara 1, 1 1 ld k r 

ııın en ısı ı ı. b . d lb' .1 .. . d asyon ar ıapı mış o uıı;u e~ c- ra[ olmadıklarını Ye \'anan kıı-
Ah Paşanın yüzüne vuran Fa- ~-~y~r :· le A~se~ı e yuzun e dil dip; .·i ) :v.makt:ıdır. l\tiçuk ta- kı'ımetinin lıu nıc-elc Ccnıılı! 

nus şavku korkunr ihtiyarı bird golz unl e ızıd ev er oynaşıp r d ·ı 
"' a ga anıyor u sarrıı san ıjtının on mı )Onlarca ,\merikat11 ıı ı:-dmiş bir lıitarıı[a 

kat daha heybetli gösteriyordu, · 
Ali Paşa; Ali Paşa ses verdi, sesi kemer- zi)ana ugramış olduP;u söylen- itimat ctmcklL ldandııtını, çiınk..ı 

-Korkma Paşa kardaş! Si- ler arasında d?laşıp ovulda~ı. mektedir. .\dliye hu hileli nıa· hu bitara1ın tıur-Jda olup lıitcn-
zinle işte urada açık açık gö-- - Bıre Selimi _orada elınde nevrenin amillerini takibe karar den haberdar olm~dı!!;ı•ıı iddia 
rüşmek ıazımgeldi. Tepedelenli Meşale neye beklı?'~rsun?I _ \'crmi~tir. ediyor. !amali ne olursa ol ıııı 
Alinin amanı altındasınız ar- - Yanya kalesının atılacagı aruk An'karndaki Yunan >ı:firinc 
kam sıra gelin! ' saatinça~:ısınıbekliyonıml. Çinde bi infilak gündctilecck talimat hazırdır. Ve 

Bıre Fehim. • . Fanusu tut· Allah bılır: Mehmet Paşa ıle Londra, 21 (.A.A) _ Gazete- nihayet for haftıı ı.arlında >elir !'""'------.... ----· öteki Elçiler iliklerine kadar ti- bu talimattan haberdar olacaktır. lcrin 1 long l\ongan istihlıanna 
ısoylemeklc iktifa edeyim ki, Cum- tr. e_mişlerdi, iht_iyar Tepedelen- · d h Şurası temenni edilir ki: bu 

li k ı k K 1 göre Kanton a a'tanede bir 
huriyet insanların en aziz. en mu- _nın a ın sesı te rar emer e- müddet zarfında yeni lıir hadise d ı tı infillk olmll!i ,-e bunu yangın 
kaddcs haklarını emniyet altında. n ° aş : olma>ın ve bir takım müfritler 
bulunduran.bütün hurriyctlerin men - Ya Kalenin atılacagı za- takip etmi~tir. otuzu hastalarda 

ki 1 k ' olmak ıızre \_·ıız kadar telef var- :'it \' enizclos üzerinde icrayi nü-baı olan, medeniyet sahasında her manne va t ge ece r 
H 'd" k . K . d Bı"na tamamen harap ol Iuz etmesinler ... cephede-engelleri kaldırarak- te- - . urşı ın as en aleye gı ır. muş-

rakkiyatın inkişafına muvaffakıyet rer gırmez! tur. M. Venizelosun 
bahşeden ve bir milleti refah ve sa- - Bıre budala sen de ölecek- Romanyada seyahatı 
adete isal eyleyen en mütekamil, en sin! . 

S nl b b 1 Atina, 21 (.\poyevmatini) -
demokratiJı: bir idare •eklı'dı"r. - enı e era er· Bir ca 0 us ıebeke I 

• C l"k k ·1 b " s ;',1cclisi meb'usan ve Ayan on tatiktal ve Cumhuriyet. Bir mil- -, epane ı te aç van arut 
!et için bunlardan büyük nimet olur varr . . . . Bükreşten gelen haberlere na· gün sonra fcaliyetinl tatil edc-
mu? Bizzat Biiyuk Gazimiz zikret· - Tam ıkibın vanl! ı.aran Be. aralıyada casu. iuk cektir. Bunu müteakip ;\L Veni-

. ı H" ' Ya sana şimdı" elı'ndekı· Me vabları çoıı-aJmaıı-a baslamıstır. zelos Avrupa"a gtldccektir. tigım vec z ıtalıclcrinde. yalnız bu -. • . ı-. ı; • ' ' 
iki nimetten bahsetmemi! midir? şalerı. at,. cephaneyı tutuştur :on "ıtnlcrdc bir çok kim eler Bu >cyahatın (20) /-'lln de-

Derin hormetlerimin kabul huyu- emnnı venrsem. ·· tevkil edilmiştir. vam etmesi muhtemeldir, M. 
Bitmedi Bir küçük zahit .cferlıcrliğe \'eniıciosun Fransaya gidece~ rulmasmı rica ederim Efendim. 

Hukuk Fa' ıl+,.c-· Reisı" Müderrİ.•.; [
0

] Allaha sığındık manasına kul- ait planları harica satmak tuh- sadece istirahat maksadile seya
h etmek istedi l söylcnivor. 

Müsademe/er 
Kıyam erbabı 
dağılmış ... 

Paris, 20 " A. ,\. ~ - Harbiye 
nezaretinin tebliğine na7.aran, Ait 
Yakup mevziinin ablukası tama
men kaldırılmı~tır. Atlas tarafla
rından gelen ve sekiz 1 lazirandan 
beri \it Yakup ünllnde toplan
mı~ bulunan kiyam erbabı da
ğıtılmıştır. 

- Rahat, 5 l (.\. \.) - Dlln .fene
ral . "ieı:-crin seyyar kolu Ait Ya
kııp me\ ziine \'<1rmı1 ve böyle
ce kıy:ını hareketinin >eın safhası 

kat'i surette halledilmiştir. Bu 
mıntakada ~imdi tam bir sükün 
Y.trdır Tayyareler, kıyam erbabı
nın son grL>plannın Toııniit ve 
Tazarin istikametine kaçmakta ol-
dııklaıını gôrmıı~lerdir. 

Yunanlstanda pirede 
yangın oldu 

Atina. 21 ( ı\.A ) - Pırede 
büyük bir yangın olmuştur. lla
sarat mühimdir. 

Jf- Ati na, 2 l ( A.A ) - sa
bık nazırlardan M. Beııakis vefat 
ctmi~tir. 

Jf- Atina, 2 1 (A.A) - Nazır

lar mec!L<i Yunan-Leh ticaret 
muahedesini tasdik etmiştir. 

1 •••••• 1 

Baronun düukli de 
nlz gezintisi 

Dün lstanbul barosu a7.aları 

tarafından bir deniz tenezzühü 
yapıimı~tır. 

Bu tenezzüh kalamı~ vapu
rlle yapılmı~ ö~le yemeği Ta
rabyada Tokatliyan otelinde yen
dikten sonra Bogaz haricine 
kadar bir ge1,int! yapılmı~nr. 

Vapur gece Adalara gitmiş \'e 
Murmarada bir gezinti yapılmı~tır. 

Galatasaray-Altay maçı 
Dün İzmirde yapılan maç çol< 
heycanlı olmuş ve iki takırıt 

berabere kalmıştır •. 
İzmir, 21 (Milliyet) - Ga- ı klka geçince Altay ikinci 51 

latasaray, Altay maçı çok yısınl yaptı. oyunun bltı11e1 • c·a , .. 
hezecanlı geçti. Jlk haftayım- ne bir dakika kalarak ' 

10 
da Galata saraylılar ilk sayı- tasaray beraberlik teıtl 
!arım yaptılar. Haftaymın nl- etti. 

11
. 

hayetlne doıru Altay bera- maç çok muntazam ye d• 
berlfk sayısını kaydetti. rlfeynln lncellklerl aıtıll 

ikinci haftaylmde yedi da- cereyan etmiştir. JJ 

Kibrit ''e çakmak varidatı 
Senede inhisarın varidatı 

2, 150,000 lira tahmin edili yo1~. Ankara, 21 ( Milliyet ) - l(lbrlt lnhlsarının bUtcesl tastlk edl i• 
Gellrat 3,415,100 liradır. Makine mubayaasına da 300,000 lira t•~5 

olunmuştur. .1ı 

l(ibrlt ve çakmaktan Maliye vekaletine vuku bulan tedl) 
2,150,000 lira tahmin edllmektedlr. ne 

Masraf blltçeAlnln nçuncn ifletme masranan faslının tetkik ed_11 
muhtelif maddeleri inhisar idaresinin 929 senesi zarfında tedı f' 
edeceği gUmrUk resminin 125,000 llra, harp maıruıerl için tefrik 
ita olunacak hissenin de 45.000 lira olduğu gllrlllmllştnr. 

Ankarada tik maçları 
Dünkü maç beraberlikle 

neticelenmiştir 
1 ıı:ılik Ankara, 2 1 ( A. A. ) - An- idman sahesı çok ka a . , 

kara mıntakası ilk maçlarına idi hariciye, nafıa, adliye, rııab~ı 
bügün de devam edilmiş ve vek.illerile büyük erkAn harbi. 

mıntaka birinciliğini kazanmak lklncl reisi Asim paşa da 

için mıısabaka yapan Muhafız bulunmuşlardır ıı1 
giiç!l, Geneler birliği birinci ta- Geçen hafta nihayet b 1 

kımlan ikişer sayı ile berabere ildncl takımlar musabakn>1~ 
fil~' kalmışlardır. Alnnordu idman yurdu ~· 

Ünümüzdeki halta müsabaka takımı mintaka birincUıgtol 
tekrar edilecektir. zanmışnr 

Divanı -Ali ilk lçtimaını akdetti dO~ 
Eskl~ehlr, 21 (milliyet) - Devlet ~urası azalar! ~ 

geldiler. ve iki içtima yapıldı. Dlvaa All riyasetine ııııı 
kemel temyiz birinci reis Ihsan bey seçildi. 

Ankaranın imarı Everek su altında 
Ankara, 21 ( Milliyet) - An

karanın imar planını yapan mu
tahassıs M. Jansen on gUno ka· 
dar burada kalacaktır. 

Zlrat vaziyetin tetkiki 
lzmir, 20 (AA) - iktisat vekA

leti tarafından memleketimizin zirai 
vaziyetini tetkike memur edilen Türk 
ve ecnebi mütehassıslardan mürekkep 
heyet bu akşam şehriınlze avdet ede
cektir. Naim palasta ihzar edilen 
hususi dairede ikamet edecek olan 
heyetin Cuma gilnU ziraat başmüdü
rünün de iştirakiyle bir içtima akte
deceği ve bu· içtimada mıntaksmızın 
zirai vaziyeti etrafında uzun ve mü
him müzakereler cereyan edeceği 

haber alınmıştır. 

Evcrek, (Milliyet) - ı~:oı 
Develu kazasının meıkezidlt· 1 
leket faciyaş dağının eteğinde 0

, k•· ğundan kasabava her sene ,..r . d•" ,,.. 
yağmur sulan gellr ve bu su 
fade edilir. ~ 

Onbeş gündür şiddetll rJP ' 
tar devam ediyor. Vığmur d 
pm çok şiddetlendL si< 

on dakika tarfında so~, ... 
geçilmez bir hal aldı. Hu ~idJ•ıerJ' 
ğış iki saat devam etti; der~,ıı 
seller ~tıı evJer, köprüler, ııııer Jıl 
yıkıldı. Ev !eri su ba>tı, 1>ahÇ• 
rabııldu. ilıfl~ 
_ Asıl facıa nüfu<ça olan. ı•Jırı. 
Üç. çocuğu su alıp g:ötürdU· 
cesedi bulunmuştur. 

lstan~ul ınıntakası ınea~in nıü~en~islilin~en: , ) 
Ordu vi!Ayctl dahilinde Bolaman nahiyesinde Keçili ~ re 

ve Çarmaşa ve Sarı \' akup kariyelerinde vaki olup ıııe .1~ 
hükömete ait bulunan simli kurşunla mahlQt bakır •e ~ . ·I 
madeni . t<~~ 

ı- Bir sene zarfında (200,000) lira sermaye jle -ir~eıi. 
edilecek 'l'ıirk anonim şirketine hukuku devredilmek l'e \erler 
teşekküliınden itil:ıaren bir sene zarfında eski inıst:lt 1jı; ~ 
açılmak ve ocaklar charının 1/5000 mikyasında topoğ1"3~ı11~1~ 
ritasile bııtün saha hududunun ihale haritaları talinı~tn _.,ıi~J 
tevfikan harita-ı ve mümkün oldu!\U kadar jeoloılk den el. 
gösterilmek ve sathı arzın \'e eski imal:ltın tctkJkın. ve D 

edilecek netayiç fennt bir rapor ile vekAlete bildirilrııek 
netayice göre imalAt projeleri tayin edilmek. fsc;.1 ~ 

2- Cçündi sene nihayetinde mezkQr madenden hlv 
Reşadiye ve ya Bolamana kadıtr nakliye yolu ve yah~c (IJoO 
hat inşa edilmek ve dörd!lncil seneden itibaren asgsr ıııt 11' 
ton cevher ihraç edilmek ve bu teahhildatı teminen rıııtt•k fi 
katardan birinin (5000) liralık_ teminat mektubu ita kılı; tsri~1~ 
tile talibine ihale edileccH-ınden taliplerin 29 haziran 91! ceı1' 1~ 

ı;• ve c' 
müsadiE cumartesi günü saat on beşte kapalı zarfl~ rııur' 
mektublle Ankarada maadin işleri umum müdürlü~unc 
eylemeleri 

Posta ve telgraf 
dürlüğünden : .... ~ n< 

1 

ı - Ankara telsiz istasyonları için "12,UOO" ~il~ 'f .,, • 
yatak yagt son bedel haddl !Ayık görilldüğü takdirde · t.lııınt11~'. 

.. k ya vaı ,, ıı 
ihalesi icra olunmak üzere aleni surette muna asa kı.ırııs~ 

2 - Talipler bu baptaki şartnameyi görmek vek;rda ,.a~1 ~ 
. .. ak . tl k . . de .... ihi mez ·yed her g!ln ve mun asaya ış ra ıçın .... nıudiirJ 

dörtte Iatanbulda yeni postahanede levazım, t.ıeba ·1 

müteşekkil komisyona müracaatlart 
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Neşrolunan yeni kanunlar 

( MiLLİYETİN ŞEHİ~ HABERLERi ] 
lstanbul c·uma gilnlerl 11asıl eğleniyor ?. 

Zabitan hey'etine mahsus 
terfi kanunu 

Kalamış, Fenerbahçe 
sahillerinde banyolar 

'f'adil edilen 1, 4, 6, 10, 11, 16 
ve 18 inci maddeler 

Emanette 

Stadyum ~o~azi~i selerleri Müteferrik ~· Denize karpuz kabuğu 
Karade~ızdeı düşmesini kimse beklemedi 

Ordu zabıtan heyetıne mah· tin en az üçte biri kadar bilfiil 
us 863 ve 1252 numaralı terfi hizmet etmedikçe terfi edemez. 

ş· -anunlarrnm bazı maddeleri ta Bu müddetler Erkanı harbiye 
I• <l edilmiştir_ Buna dair kanun zabitleri için harpte hasrl ola

n ' gazetede neşredilmiştır cak ihtiyaca göre başkuman· 
1 

tarihinden muteber olan danlıkça lüzumu kadar azaltıla 
4 6 10 11 16 bilir. Sınıfında kadro mucibin

rnnunun l, , , , • 
~ 18 inci maddeleri aynen şu- ce rütbesinin mukabili kıt'a bu
lur. lunmayan zabitlerin terfileri 

• Madda l _ Türkiye Cümhu- mafevklerinden alacakları sicil-
~Yeti ordusu zabitan heyeti a- ler üzerine yapılır. Harp Akade 

Çukurbostanda bir 
stadyum yapılacak 

- -·- . 
Fatİh-l•Ailrnekapı traım ayının 

hitnıc>i üzerine ı·:manet o cıvar· 
daki çukur ho.,tantl' stadnım 

haline ifrap;ını dLi~tınmektedir 
Şehremini \luhiddin llcy h<ı,

tanı ıı;iirmu~tur. iki ıı;lın eve! de 
Emanet istimlak kombyonu rchi 
ile Beyazıt daire! heledil'e mii
düru bostanı ülçmlt~lerdir. 

Şehzadeha!/ı tiyatroları 

Yaz tarif esi 
başladı .. ------

Anadolu sahiline 
rağbet seneden seneye 

artmaktadır -··---
Bu >ene Ra~'ltziçine rn~hct ge

çen senelere ni,petlc çnk fazla
dır. 

~frketihayriye yeni yaz tarife
sini dundcn itibaren tathikıı ba~
lamıştır. 

Yeni tahlisiye 
teşkilatı yapılıyor _..._ __ 

Bu 'ene l\ııraden zde yeniden 
tahli-in: teski!.\tı ve kaz.ıların . ' 
en çok oldt gtı yerlerde de tah-
lbiyc i-cas)oıtl.ırı y.ıpı. ıol.u-. 

Bu nıc\ 1 ileri tayın ivin il ııan 
rei,lcrl tetkikat yapacuklıırdır. 

Dört yaşındaki 
Mehmet J 

tideki sınıflardan müteşekkil- misi tahsilinde bulunan zabit· 
1ir· !ere erkanıharbiye stajiyerleri 
A _ Muharip sınıflar (piya ve erkanı harp zabitlerinin aka-

,ic, süvari topçu, hava, istih· demiye girmezden evvel, tahsil 
'llın, muharebe.güverte çarkçı) esnasında ve tahsilden sonr-a 

R _ Muavin sınıflar (demir memur edilecekleri muhtelif 
f. r_olu, otomobil, nakliye, bayt~~ muharip kıt'a kumandanlıkla· 

!:'ehzadcha~ı tiyatroları !(Ccc 
onınlarını uzatıvorlar. Rcı·azit 
belediye mLidürÜ Kadri hey bu 
hu,u>t~ ~unları ,(iylcıııiştlr: 

Şirkctihayriyc mildunt Yıı>uf 

Ziya Rey bir muhırririmizl' şun

ları >üvlembtir: 

Dürt ya~ıııdıı hultıKa eren 
.\lehnıedln hir k11ı; ~üne kadar 
te~hir cdileccgi siiylcniyor. !lir 
ınuscvi tacir de çocup;u .\ıncrika
dıı te~hire razı olurlııı»a peşin 
olarak 20,000 lira ı erecegini ı c 
orada da 11yra:a hi-sc ayıracap;ıııı 

çocuğun ehcı ey nine hildlrmi.,tir. 

halanıı11 .,ahlllerlnden '1lr manzar• 

. ""c l azını harita, sanayıı rındaki hizmetleri dahi esas sı-
L' ' ev ' ıfl k ' h" 1 · d 'tarbiye)- .. n an ıt a ızemt erın en sa-

Madde 4 - Zabitanın rutbe yılır. 
1 ~c kıdemleri mezkl\r rütbeyi ih Alelumum muavin sınıflar 
c~ taz ettiklerini amir karan ili ~e~suplarınd~n harp akademi-
ltıctninde muharrer tarihtenbaı suu muvaffakiyetle ıtmam eden 

-Biz tiyatro ve >inemalardan 
oyunu l{eç hltlrdikkriııden mü
temadiı•cn cez:ı alıyoruz. Fakat 
ceza az oktup;undan onlar bu 
hale deı ıım ediyorlar. 

Kaza sigortası 
Otonıohlllerin kıua >igorta"ııa 

konulma>ı l'ikri ileri siırıilmu~t(i. 

l\u htNht;t tetkikat yapan 
l•:ınanct umuru hubıkive nıudü

riyeti men:ut ahklm ve kanun
larla bun:ı imk&n olnıadıp;ını 

: 'ar. Ayni rütbede olup müsavi !er piyade ~ınrfma nakledili_rler. 
'c muadil vazifede bulunan 1ıbu nakılden eve! muavın sı 
V<zife ve makamat eshabı bey- nrf kıt'alannda geçen hizmetler 
~İndeki kıdem memuriyet ve kıt'a müddetinden sayılır. An
,.<ıife tayin tarihine göre değil cak terfi için piyade sınıfında 
'iitbeye nasıp tarihine göre he- sicil müddeti olan altı ay bulu
'<p edilir. Ayni rütbede olup nup muvafık sicil almak meş-
"ııuhtelif makamatta asaleten ruttur_ ı·:mancte lıil<lirnıi~tir. 
1uıunmuş ve bulunmakta olan- . Mütehass~s tabip, baytar ve -··-----

·k arın h k dem sıralan hem kımyakerlenn hastanelerde bak Memlekette 
ı em 1 

• 1 ·· 1 ··h 1 d 
, 'İitbeleri arasında sıralanmayıp t~~Y0. OJt v~ sere ~Jı a~e er_ e 
'lıüsavi makamat eshabı arasın kı ı~tısas hızmetlerı . 1~tt a hız- Bir infihar 
iaki hem rütbeleri arasında sı· metı olarak kabul edılır. Sana-

r 'ılan yii harbiye ve harita sınıflarına 

. M:~de 6 _ Kıta veya mua- mensup z~b_itler sınıflarına _a'.t 
n lıti makamata kadrolarında kadro dahılınde alacakları sıcıl 

---·--Adanada feci bir 
vak'a oldu 

Cisterilen rütbelerden madun !eri üzerine terfi ederler. Ancak 
'İitbe ile hazarda asaleten kim- birinci fıkrada mezkur kıt'a za- Adana ı;azoıclerinde okunduğuna 

et•~ tayin edilemez. Bir kıt'a ku- bitle_ Tinden _gayri mezkur fıkra· Röre <\dan• taliıng,\h kumandanı 
'tı d k J 1 d 1 yür.hı~ı llur»iı <>tuz iki yaşında 

ı· ilndanlıgını asaleten ifa eden a ~ eınsa 1 nasıp ar an eve ('emil hey i,ınınde bir zabitimiT. 
ır bilahare kıt'a harici her han terfı edemezler_ dilıı ;abıhleyin taltnıg-Ahtıki odrnndo 
ti bir hizmete naklen tayin olu Madde 16 - Harp Akademi · saaı bc~i ceyrek ~eç• kendine mah. 
'~rlarsa ifa ettikleri mezkur si tahsilini muvaffakiyetle biti· sus ıabanca" ht\nine sıkına\. sure-

0 · 1 ·ı k 1 d.. tivle intihar etmi~ıir. Cemil hev bu 
}t'a kumandanlığı hak ve sa· ren ere ven me te 0 . an ~rt s~- ıİhlm yarıyı aldıktan aonu pek az 
•hiyetini muhafaza ederler. ne kıdem zammı atıde gosterı- ya;ımış. lıirkıç dakika içinde düııva· 

Madde 10 - Umum zabita- len şartlarla taksim olunur. \ yı ~özlerini kap:1mı~ttr. 
ltı terfie hak kazanmaları için A - Tahsilini muvaffakiyet :\lüntelılr sıhohleyin yıtaj!;ınd•n 

~~r rütbede filen asgari buluna le bitirerek çıkanlara bir sene kalktıktan sonrn emtrlıerlııe kahve· 
<_ltları mücldet atide gösteril- kıdem zammı, , sini haıırlıma,1111 ;tıylemiı. her ~l\n · 

· ~lŞtir. İşbu müddetler harpte AB - ~unlar~~n ~ıt ad~ ~e er kü Rihi hiç bir gayrı tıbi!lik eseri 
~_aşkumandanlığın göstereceği kanıharbıye ~azıfesın~e ıkı se- r;i>sterrniverek hftıesini içmiş sonra 

-~ u arfmda ıbrazı ehi ti dışarı çıkmış. bira/. Wt/.inmiı. tekrar •· lurn üzerine nrsfma tenzil e· ne z ıye e er· n 
1ilir. Harp takdirnamesile tal- kanıharbiye vazifesinde liyakat mlNna l(irmi,. tam hu sırada odadan 
'ıf 1 d"k 1 ı d h "ki işidileıı sillh sesine koşanlar ('emil beyi 
· edilenler ve on altıncı mad- an tas 1 0 unan ara a a 1 1 1 1 A h kınlar içinde 'ere ym·ar anmış o ı 
tdcki kıdemleri alanlar dahi iş sen~. erkanı arp kıdem zammı ral. hulınuşlırdır. Aynı odada yat· 

lıı tnüddetleri filen ikmaletmek verılır_ mal.ıı olan birinci ıniilhim Şakir 
flıtcburiyetindedirler. C - E~~ali a_rası~da fevka- n ınültzim ~ıim he~ !er 11 esnıd~ 

Zabit Vekili 6 ay lllde temayuz ettıklerı mütesel- uykuda hulunnııkıt imiıler Silfö 
•' },{Ü lazım 3 (Se silen tasdik olunanlar meyanın s«in• ilk defa Şıkir bey uvanmı; 
~ ne denizde 2 sene) da temayüz ettikleri Erkinıhar ve arkıdı,ını o halde ,;örünce icıı• 

~- l iııci Mülazm 3 « biyei Umumiye Riyasetince da eden mıkımıtı hemen keyfiyeııeıı 
't'üzbaşı 6 « hi tasvip edilenlere bir sene da haberdar eımı,tir. Kunıın üıırine 
&inbası 4 " ha kıdem zammı verilir_ müddei umumi mua\'inl Sabri. hü 

i~ l<aym~kam 3 « D -Kaymakam rütbesinden kılmeı d11ktonı 1 lıyrı. a;ktrl tıhilıi 
J.tiralay 3 « yukarı rütbede kıdem zammı ııperatür Abdu»d4m, merkez ku-
h ·ı mındtnı vüztıııı :\aci, yedinci fırka 
~'lirli va 3 « verı mcz. hukuk ıni.işıviri \'uri \ e ser mlistın -
l<'crik 3 « H - Tatbikat mekteplerin- tik .\,.m lıevler talım~Aha giderek 
&irinci ferik 3 « de tabip ve baytarların muavin mahallinde tahkikat yıpmıılarclır. 

, liıtrbiye mektebinden çıkan liie ayrılanlarından muvaffaki- <"emil heyin c-hahı intiharı. üze· 
,ı <hitana zabt vekili rütbesi veri yetle imtihan verip mütehassıs rinde zuhar eden hır nıektupıın 

~ " d. 1 J ki b" anlı,ılmııtır. ( enııl hev lııtrı de,ıile ·." <>unlar altı ay sonra göste- ıp oması a aca ara ır sene 
~tekleri liyakate nazaran ma· kıdem zammı verilir. Mevcut yazılmı, olan hu mel.ıupıı k•ndbine 
vı. 1 d tC\di edilen ı "'il"eyi hal.lıyle ifa 

·• ı<leri tarafından yapılacak mütehassıs ar an bu zammı al-
~r ed<mcılı~inden dol•11 kendi kcndı;ini 

' ıf münhal aramayarak mü- mamıs olanlara da bir sene kı-
~,- · . . oldurnıe~e k1rar \Cniı~inJeıı hah,. 
.. · 1 ttıliğe nasbolunurlar. Tıp fa dem zammı verılır. etmektedir. Ceı ·ı hcvin üzerinde 

rı ltltesi askeri kısmından ve as- V - Eczacılard:m tatbikat vır.ife.int dıkkat eune,ine dair mek-
' ~i baytar mektebinden çıkan- mekteplerinde kin:ıyaker yetişti tupiar zıılııır eıı"i>ıir 
c a a nıüliizimlik rütbesi, Tıp ve rilmek üzre muavın eczacılığa ~lllnıehirin cenıze,i ıaliıng~hrın 

0 ·0.Ytar Tatbikat mektep ve se· ayrılanlara, iki sene tahsili mu- merke• hNaııc,ine nakledilmiştir. 
c ~Yatlarından bir sen~yi b'.tir· vaffkiyetle bitirmek ş~r.tile, bir Orad'" lıirçok arkad•;larıııııı i>tirakile 

1 
len sonra ehliyetlen tastık e sene kıdem zammı verılır. hldırıl.rık kuşı y•ka kıhristınını 

ııJ 'l; 'rı 'Müliizim tabip ve baytar· Z - Yüksek levazım mekte- de!nolunmuııur. 
~-l da _1 _inci Mülazimlik rüt· bini n;ıuvaffakiyetle ikmal ede? ( 'tnıil im· ımkeı..-cuır '< flur,•-
t. Vcrılır. Bunlar Orduya gön !ere bır sene kıdm zammı ven- da \alnız bir •nne-i hulunnı:kt•dır. 
.tı lerek talimatı dairesinde i- lir. Yukardaki fıkralara tevfi- sinin ahkamı deniz zabitanı hak 
'b•&tne kıt'a ve hastanelerde kan kıdem zammı almış olanlar kında 1932 senesi nihayetine 

o· ~.Ytar kıt'a veya bakteriyolo- aldıkları zamlarile tahsil edilen kadar müddeti asgarilerinin 
f' ~ tıeJerınde) staj görddükten nasıp tarihlerin~ nazararı emsal dörtte biri olmak üzre tatbik o-

0c ~a. Y~zbaşılığa terfi ederler. led terf! etı;ıiş v_e kendileri de lunur. 

. . 
Sirketin YIZİ\"Cti hali tahH ' . 

dedir. \ olcularmız ı:;ittikçe art-
mııktadır. Hojtazın ,\nadrılu sahi
line her sene tezırüt eden bir 

ragbet rnrchr \"e bunun lı;in yeni .\1-

tınkum ı apunı .\nadolıı hattına 
tahsis edileli. 

Şirketin ~iındilik yeni hlr ı a
pur almak m.rt yoktur. Boğazda 
günden güne atclya hay~ıtı uyan

maga lıa~ladıp;ından amele pcı>

taları ihtas ediyoruz. l'skiidarla 
Be~lktaş arasında amelenin i~e 

başlama ı e !~ten çıknırt saatle
rinde hlfyccek olsn hu postaclan 
:ımelc nısıf tiı:rctlc seyahat ede 
cekttr." 

~ •• 
Uç mecruh 

Otomobil ile eğlenti
den dönerken ... ---Dun sabah • \ ı.: ara yda ı;ok 

feci hir ot .. mohil ırn'ı olmu~ 

ti;: ki,i agır >mette ı·aral:ııımı~tır. 

Vah ~öyle olmuştur. 
ı<Oı numaralı ı atman 1 !asan 

efendinin idare>indekı tranway 
dıin sahah saat ile~ buçukta :\k
sarayda mukabil tarafnın l{elccck 

olan tramvayı hcklcmck üzere 
clurmu~ ve o esnactı tekerlekler
den birini muayene etme!. için 
aşığı innıi,tir. L:lkin bu macla 
Cerrahpa~ı cihetinden suratle ı e 
gayri tabi! hir h:ıldc bir oto
mobilin p;eldig-ini glirerel.; ara
bayı atlamı~ ı·c her ihtimale 
kar~ı trıımı avı hirnz ~eri almak 
istcml~tir. 

l lıı>an efendi henuz hu hare
keti yap.nalda ınc;,!{UI iken oto
mobil hızla ıı;clıııi~ ve trnm' a
yın ün turalm• ~iddetlc çarpmı"tır. 
• \lLı>ackme netkeslnde otunıobilin 
ün b.ı,nıı parı;a par\a olmu~, 

içinde bulunan polis .'.\ail efendi 

ile ;,oliır \lu,talıı 'c mua11nı 
CclAI ınuhcclif ) erkrinden yara
lannıı~lardır 

Yaralılar İ\'.İndc en ajtırı ~of<lr 

:\1ustafa olup .~iil';'ll pan;ıılanmı~. 

keneli>! ha>tahaneyc k~ldırılmı~tır. 
Tahkikııt neticesinde hunlmn 

lılr cjtlcntiden diinmekte olduk
ları ve ~rı[iir :'lltNafııntn ı;nk 

>arho~ olup Ccrrahpa,a yoku
~unu inerken dird,,;iyonu kendi 

haline ccrkc) bliı';i anlıı,ılını~tır. 

Buda ikinci kaza 

Anadoluda lktl&11dl tetkikat 
.\ıt iktisat meclisinin lhsal ko

misyonu bu sene il) ın 26 ,;ındc 
ilk içtiınıını yapacaktır. 

l\u lçtimadıı Aııadoluda yapı

lacak iktisadi tetkik için hareket 
günüde tc>ıllt edilecektir_ 

Dört çocuk birden 
Trabzondan lıildirilcli~inc Kiirc 

Pulatanc clnnııda l'ııı:ır mahııl

le>incle 1 hbcı in efendinin hir 
batın lki>i kız ikisi erkek olmak 
üzere dört çocuKu dunyaya !(cl
mi~tir çoculdıtr ve valdeleri 'llı

hattedir. 

Vapurcuların rekabeti 
Seyriscfalıılc nıi!U vapur ~lr

ketlcri arıı>1ntlııki rekabeti Tkıı
ret oda'1 tetkikc ha.~laıııı~tır_ 

Oda vııpurctılan huK·ün içti-

nıaa tL11 et etmi~tir 

Poli.9 orehlehlnde l01tlh11n 
l'olb nıcktcbiıı<leki imtihanlar 

ııcticc>indc hirindlip;i Denizli ko
miseri ~aklr l\cı kıtzanınt-;tır. 

!Jladen nıelıtebl mezunları 
llu ,,ene Zonı:ulcl~k maden 

mühendis nıcktehinden l 2cfcndi 
ıııc1.un olnıu~tur: 

l\u dendllcrdcn iki-! tah .. illnl 

il..ıııal için .\vrupara ı;ldC\.-ektir. 

l>it;cleri maden lcrde 'azifc ılmı~
lardır. ---··---ger ti m•lı gl11tlecek 

iT.mir. 20 (A .. \ ) \'erli mılla-

nn koruma Ct:ınl)-cti tt~ktliuot tt,·-.ic 
bı;lıını~ıır. 1 lınınılınn iıtirık edc
ce~i ıe her mahalde liıçük şuheler 

halinde çalı~ıcıtı 'e 0ubclerin mer
li:cT.e ha.tlı buluıııc•~l kararlıtmııtır. 
I\lrrkez riya~etini valinin refika1"01 ya
ıııcakur. 

-~~ ......... ~--
Kaçak tutuldu 

Gümrük ambarında 
cığara kağıdı 
yakalandı -·- -saravhurnu g·iınıriik amhıırıncla 

ı:ıg-ar;ı l...\jtıdı kaçakcılı(tı mey
dana ı;ıkmı~tir. ıo ,wthk olan 
hıı cıjtara kal';ıtl:ırınııı ı.:c1.ası 

.'i00.000 liı<t tutıııııkt:ıdır. 

lltıııd:ın hir hafta ı:1 el l>keıı
deri) eden ı;elcıı 20 sanclık pudra 
lııı antrepolar" konulnıu~ F<1kat 
malların glın1rlıkte11 ı;ıkarıln11~1 

lıl.1.ım Kddip;i zaman hir kı>nıınııı 
da kaçak ciıı;ıırn k:\ıtıclı olduı(u 
nıenlana ı;ıknıı~tır. 

Hu nrnllarııı komi-yoııı:usu be 
bu malları inkar etmekte ve 
hunların kendilerine ait olmadı 
jtıııı ,öylemcktcdir!cr. 

TahkikaLa de\'<ım olunmak
tadır. 

Dun ak~anı uzcri kızıltoprakta 
lhlamur caddc,indcn ,ıı;cçen ~" 

füt Yervantm iclıre,indeki oco
nıobil . .\.hdullah Zeki efendi i'
nıindc bir ;ata ~·arparak tehlikeli 
~Ur\."lt~· yaral;ttnı::tır. 'oz tı\·Jc 

mej!;c nıuktcdır PlnıHan mecruh 
ha,ıahancyı· kaldırılnıı~tır 

1ı ·~t &ltcrı tthhiyeden çıkan Ec- rutb.elen mudde~ı _asgarisini fi. A _ 1927 senesinde deniz 

31 '\ Ve Dişçi talebeye mektep- len _ıkına! eyl~n~ış ıseler derhal, talebesi olanların 1 Kiinunue- Taha11c11 lemlzlerkerı 
~ Çıktıkları zaman Mülazim- degılseler bu ıkı şartın itmamın vel 1929 tarihinde zabit vekili Bcyazıtta tııi"ek taıııircbl Dur 
\k"e aske~i Tababet Tatbikat da terfi ettirilirler. Bu gibilerin ve 1 Teşrinisani 1930 da müla- Şoföriin nıarifeti mu~ efendinin dukkAnıııda 
·~ lebinde bir sene mümarese almış oldukları kıdem zammı ziın rütbelerine terfileri icra 0 • _\luzalfcr hey isminde hir zat 

ttir haftadan beri. lıuratıı buram 
ter dokUp burcu hurcu kokuyoruz. 

Dun biri•i ile sokaktı konıııur

ken ~anımızdan şitmın~-. hir adım 
geçti 1-lt:rif. ~anki tıevyar ıtr1yat 

mı~a:1.1.;1 1 idi. .\ilah ,:;üründlirmcı.;in. 

üylc sürünmü~ ki adtra burnumuzu 
tıkom•ğ• '.mecbur olduk. '.r\adı~ım 
dayanamadı: 

- Yahu, hu no koku1 
Se yap>ın, dedim, ,;örnıü

yorınu<un, kın ter içinde z111llı._ 

Kendi hoş ko\.,u<unu U 1 gl demek 
için ~irılık koku almıı. 

Ya. bu sıcak p;unlerde ne kadar 
dondurma yencli~ıııe dikkat edh·nr
mu~unuz.~ 

Yokıl. ö~le. Kir dondurmacı ı.l<lk· 
kanındayım. \ •nınıda kırmm suratlı. 
he; on sene ;onrı mutlakı tıkınıp 

ö1meğc nın11t:t, iri yarı - iri de s01. 
mü - adeta &\":{tr misali bir zat var. 

Ark• ırka.a uç \ ljneli. iki kırı;ık 

dondurma ~ ı.:<likıen ''•nnı. alttncı 
bardağı ı>marlarken arkıdışı kolun
dan çekti; 

1 lı~ ... n~ yıpıyorsun bl\_ çat-
l:ır.:ıtn! 

C:üldü; 
- Zatı sı~•ı.t,n ı·atlıyorum. Rıri 

bırak ta dondurmıdan çatlıyım! 
Sc~ ~·ar ştrhctçllerln bini bir 

pırıyı: 

- Ho~di buuuu •. -,!.. nnız iki di,e 
tlraınper çaldıırıyor lhtivır bir 
adım \aklaştı. hir hırd•k ~erbeti. bir 
hamlede yuvarladıktan ,.ınra dı~<iz 

a~7.tnı aça.r:tk' 
Evladım. dedi. 1& bllyle benim 

ı:ıbi a~11nda dl; k>lmıvan hiri olur<o?. 
Trampeti nerde çıldırıc•k<ınY 

Şcrl•ttçl, ihtiyınn ar~ı .. ınt sı\'adı. 

\ 1. hekle, dedi, nerdey>e 
kırnmd• çılmı~a b&$1ar. 

~ .. * 
lıl$te kakışı !il.elenin demir pır·· 

mıklıf;ı onüne )ıt;ıldık. \ opur, çok
un r;elmi~. yolcularını çıkırmı~. lal.at 
biz hali bekllyoruı \"olcular aruındı 
mırıltılar hı;ladı ' 

'\e dir bu rcıalct canım. 

Şu kapıyı ıç,ılar kıvamet ıni kı>par"' 

- Keenne. in ın deıtili, de ıne7. · 
babı klpısı"ndı bekleşen okiızleriz .. 

Bir sc~; 

('!i,,_ .. Okür. sen•in. Siidedı~i 
itfa hık be ... lllemur, ~nk ı;eçmeden 
yeti~ti: 

Rirhirimi,in üstüne binnıiyelinı!. 
Azıcık ,ahırlı 11lıhm. dolıı hir l><ıı•uk 
dakika \ar. ı·:ıral'tın ,.,ıeı~ 

Kir huçu!( dakika \ ınnı". S\n· 
ki şu kapl\·ı aç.ılır kı!ımeı kopar 

- llakil.alrnn ne kadardı ~ı.me

tini bilirir. 
1 felc 111.:)"'C p.ırınak'ık . ırıl<1ndı. 

ve ~üz k.ıdJr ~ oh:u hu d:arıcık Jte
çicrcn birbirlerinı tlmuzlı' ıp durtcrck 
dtli ~ibı 'e~ırııikr. Kendimi ırka 
güııtcrtc kı~mınd:1 hlr :tır•t rniııderınde 

bulunt.:a: 

- ( )h • dedim • dünya vırmı$ . 

~iıııdi rahıtç.ı ctrıfımdakılcri '"~re
dtlıilirim. Onl1r da bari .eyre deı(er 
hir ~ey olsalar ne\ ~e .. durnııdın 

fıstık yi)ip kıhukl•rını "'ucunda bi
riktiren altmışlık l:ıir Beni israil acu· 
ze:-:i, ;>urıu çilli. hoyn11 sargılı yine 

•)ili fasileden bir kıdın ve lüfer 
ıvcılıJlından hıh,eJen ıki e<kl latan 
bul tipi, durmadın. anl;ımoı: 

- !~fendim lüfer. hıHların en 
kumazıdır. Kı muhal.bk. llır tarihi< 
San yerde) im • gcı.:e .. :.1h:th:ı kar~ı 

sandalla dola~ıynnım. \f:ılııın ı serde 
gL·nçlik \&r ı 7.1. anl:ır \ L'llt ın·ı 

halle Clnünt.lı.: d ıh anlat' \ ıt:·dı hilıncrn 
hatırlarmı~ınıı. 

... \~t! muhR\·l!re hı•vıt' dt>vım~di· t·i~ndtktan ve ehliyetini ispat müddetlerinin fazlası yeni rüt- lunur. E 1 dkı ,!.!;L l" Fatih rnıııii iinı.nde talıaııcasını ~ıkarırkc·ıı tııhanc8 
"len . b 1 · d 1 o~ nanıaktı. olan dıirt ya~l:r- 1 1) 

• t(j sonra ı ınci Müliizim- e erıne evro unur. , B _ 1334 senesi nihayetine - pat aıııı" ve urmu, efendi ba yor. 
t 11:1ıe~i _verilir. T __ a_bip, Bay- ~adde_ı~-1erfid~ _esas ol_a~ eh 

1 
kadar yüzbaşı nasıplardan ka- rındıı ~ulcıına" isnl'ıde lıir ço- ~ından yarıılanmı~tır 1 lıvdJ Kıd•kiıy, Kadıköy!., 

• E ı ı d 1 t ile teayyuncder il cu:!n ~nfor \Titali 111
, idarc;-;irdt.:ki \ rdan ıJaiını e · • • ·~ ezacı mu azım er en ıye sıcı ,sıcı er nunun nesri tarihinden evci kı- .. apu K ç çı.ma,ı 

~1<ffakiyetle imtihan veremi- de talimatnamei mahsusuna demli yüz.bası hulunanlann ter otomobil ~il· parak clıcmnıiıctli Kn(·ırılan /uz Adeı eımiınndır. Ku defa da ov!• 
.. ı:tın kıt'alarda ve hastane- tevfikan tanzim olunur_ Bunda filerinde hu ·rütbe deki kıdem- surette yaralaıııı-ur. yaptım. (,kefeye en •on" ayık ,;.n 

.ı ' 'terfı" 1· k . ·ıı· 1 b 1 hl k ·ı Tııpkapıdn ll~~ıı1.ıtafta n.ıahal- .cılcu olmak ~ecelini mulııfuıeıunı. 
'i" '~ac e. ıya. at .. sıc_ı ı _a ın.:a esas et enen. a a an ve ı men !eri ınuteberclir. ı · ı ı ı ' · 1 u 
01' lar L ı· ı k ·r · ı hl" f k Hamal ile ('aııı11•ırcı "-'111

'" '
11 apcı 'anının ' Fokaı bir ,\e h•kıyıın kı meydanda 

itı ıncı mu azım ı r it· vazı esme e e ıyet ve ma ev Madde z _ Bu kanun ncs_ri " i ' · • \ ı · , '· c terf"I · "f 1. 1 . H ıa-ıtll a'ı '"!.~ • nt nııı·K nı;J,i bir tane 11tohu· kalmamı,. ;'liiyetim 
·~ ı en yaı:-lmaz. vazı eye ıya ·attır. tarı'lıı.nden n1Lıteberclı"r. a):~larpa~:ıd:ı hamal Keı~ı ile \ · 1 1 i.dd b I h gün iı·azı namım .t ıirl tar:ı -So' aramızda ucuT. ııi;un dive 
~'Lıp e 

1
11 H ıt bu; zabit Deniz za it eri ey etine mah- Madcle 3 - Bu kanunun ah- Uckudardıı ı;:tnı:ı~ıı·ı:ı Faııııa fıııdan . l..ıı;ırılnıı, ı c zahn,ıca Kahmıı• kad;ır ot•>hü,fe Kilmckti. 

ti 0 dıı .ı ınıfın kıt'asın- &us muvllkkat madde kamını icraya Milli Müdafaa hanını ara·ında kaı·v;a ı·ıı..oııı~ ha\ıer aiırarak ku t.ırılJıkt ııı lı.encli kcndıme; 
t'"ı~fr1e ıit • ·nri Mudrle-1 Te-fı" kanunL111 11 ı"ncı· maclde Vel'ı·ıı· metnuı·cltır. •· · · ı· 1 ı ·· • .., _____ . ___________________ ...:,, __ • ______________ "_c~.;.!.-1,_·_ıı_tn_ı_a_ı_:u_ıı_ıı_ıı_t_ı ..:.ıp,-·ıı_"_"_r_u_.__:_'_''_"_"_"_' _.ı_·ı_ı :_ı_ı_L' .... _'_"_"_".:_·,_ıı_ıı_ıı_i·_:t_;r_ . ...!..... __ Hu i~ t.: de ) tyt .. ,r~Ln 1111 

tatar ıtuı •. dıyc söyleume~e hııı .. 
dım. Siivlenmek pırı eder mi! lk
hemehal bir .a;ıtı hulmık lhım_ 

O sırıdı ü ıeri tenteli tek beygirlı 

bir muhacir arıhı,ı \'lcı gelme& mi! 
Hemen yıklııtıın ve iki laf hir 

pazarlık. ıtbdıııı. 

Kılamıt sahilleri, l\fodıdan iılhır"" 
binlerce insanla dolmu1ıu. (İvle kl • adeta bana yer katmı!acık din 
korktum. Aman Kılamıştın f<"tner 
bahçenin ~rünüıii. Acaba dünyıeıo 
hangi yerinde bu hdır münesııı 

güTellikler bir acıya tortlınmıfıır? 

1,keleniıı önünde çep çevce aahill 
kıpıtrnı~ her renkte tenteli ince, 
oynak. se\'imli h!r çok saııdal ... Arımı 
bir müşteri yıkl.,arık etıle bir it.ret 
yapıvor ve nereye gidece~inı ınvle 
meden sandalı kuruluyor. Fcn<r nrım 
ıda>ı da ~nün bu 'uıindc a<l•:ı 
uykuda. L yanık olan yaln11. Kılı 
mış tarafı , l\ura·1• t.k:ltden b•~I•· 
) ıp deniz ham;mları lısmında nihıı~ı 
bulan bir sohll (l&r\'U' \arki. fıkırdı& 
bir kadın kadar caziptir. 

Karpuı kabuA"u düşmeden denl1.e 
girilme1.ıni?. Şimdi lıu mı<ala lınıso 
kulak ı,mıyor. Denizin ü•tü - :;ıuc 

üstü değil - batıp çıkınlan da he,.bı 
dahil e•.l<rsek.Altl ve il~tti kumralın<bn 

esmerine.balık etinden şlımınını bdı· 
her renkte, her tııı·iını.lc Ademin 
oğullan \c 1111 \·anın kıT.lariJe dolu, 
Kumsal üzerinde serplliı> ynrııınbk 

alınlar dı hııka L. 
Oılgılırlı tıotu,mıktın bitap 

düşenler '"hile dbner dônmer yu· 
!anıcık bir kadın h11ı huiuvorl.r. 
llavattık! çetin mücıdeltlcri biu 
unutturan dı bu se\'dılı bıjl..
del;il miJlrı 

l<kclenhı önlinı.le hic •ınd2lı da 
ben atladım; 

ı;·ek. dedım, ~"cnerbıhı·e~e-

Yosun ye~illip;inde suıun ıi tiın
den knaraı.. ilerli!oruı ll7ılr.t•n 

deni' U<tiınde çırrınınlann ><>feri 
gclivor. . 

Fenerin arkt,ında hir sı~lıta n· 
nıttılr.. Vay.. l\uradı da ban!•• m• 
ral.lılın urmıı. Ft.kıt hunlar sade 
banyoya •eraklı dttll . 

l>enf/.in !~inde >eviııae(ı tercih 
edenler. hep burıVI ıoplııımıılır. 

Anıdan do~mı hir erkek beni 
görii ncc iri hir !(Öl kurh•.t••ı ~ibi 
cunburlop... Kendini •ura attı . 

1 !emen oracıktan dl)flmek narl
kAne hir hareket olıcı\.ıı. ben de 
ll)·fe yaptım. L\ııı ~:krem merhuma 
l•ıc• bir roman yazdırın l'entrbıhçı 

me<ir« ı. o imdi ihıh ar hir kaç al•~ 
ır~...;ınJı !!,Üne~~ kar~t ""\rıbı sev· 
dı,ı. kahramanı Kihru1 beıin nc.lini 
v~ o neslin, ka<lın ~cm.;.i,clerl içine 
mektup atm:ı~ eu huvük mU\'lf

fakıyet 'ayın '"·allı trktklerinl du
şiınüyıır gihı ıdi. 

JJI. S. 

Maarifte 

Terbiyei bede
niye dersleri 

Hu sene l<tınhuld.t Ter'>ivd 
bcdcrıivc mi.ı(eui~l yttişurmek u1.r~ 

bir kur~ ıçılıcıktır. 
Kuru 100 mu•llim do\.1m e.1o-

ccktir -·---Çekmecede 5 dül 
kan 3 ev yandı 
l·:vclki gun •k:anı uzer H·l· 

yuk .,:~kmcc·edc hir yan){ın ı·ık

mı' ı·c yanl{ın btituı gayretlere 
ra~nıcn tcı e--il etmiştir. Y•n•nn 
kiipru ba~ı denilen yerde bir 
dlikkılndan çıkmı~tır 

Hu c.'nıda ı,tanbul ıtfı!vesin-, 
den btimdat edilmi ve 1 ıaıı 

huldan bir itfaiye ıı:ruhu lıir 

. aatta yanıı:ın mahalline } etı~ 
ıni~tir 

Yan~ ııı n•tkc,indıı l\iiprülıa 

,ıııdnn çar~!\ H dol).ru .i dükldn 
.ı c,·, 1 ,a,,..anlıkl.< heledlve 

j.. ı . Ht 
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~~;;c~·r;~~r.ı~,~~'en\, 1 Heykeltraş öpüyor 
it OL llu~m rüzgar P''""' .... , .'\\üellifi : Trilüssa 

J • ıır. 1 
lna 1-uluılndur Trilüssa 1875 de Romad• I Bir kac gün sonra, Margüta so-

l 1 
doğnıu~ıur lıalyamn M kağından geçerken, arkadaşı- Bugünkü ) eni 
büyüle ı.:ıizahmu~arriridi~. mm ka~~sı .?nünde, mükellefbir bilmecemiz 

Haftanın yazısı Bir gece, Trinta deı Montı- araba gordum. . . Soldan 
58

ga: 
nın yıldızları altında,heykeltraş Rahat rahat gazetesını o~u- 1 \ki· 1-.)ını.!a olnıavan 'hl 

ANKET! ! ! C. bana kalbinin dertlerini dök- makta olan, genç, güzel şofore L ,,.ı.; ni<fo•ı '!!) 

Evveıa dünyanın hangi mem tü. Petrogradın en güzel kızı, yaklaştım ve_s~rdum: ::! Zaman {'..! u ;\Öli~ ·'11uz 
;eketinde icat edildiğini bilmi- Çarın yeğeni bir rus prensesine - Affede.rsınız. : . Acaba hey- , er (2) 
yorum ama şu (anket) ismi al gönül vermişti. Bu esrarengiz keltraşta kımse mı var? · J- C:ol~e ııırmak ·4ı 
tında gant~cilerin. okuyuct~~a- t~v_urlu kızm, ~atlı ~ir iç çekm~- ~en~ ~dam baş~ı .. k~?ırdı, 4 Yodigdr (6 'ota 1'1' 
rına açtıkları sorgu sual sını andıran bır sesı vardı :Sofı: benı gorunce uzu~ bır A ! çek- 5 1-:rkck (2' lli· n•hir ı·n 
her halde hiıim memleketin fakat aile ismi de, bir kekemeye ti. Tanıyor~u benı: Sant' Ange~o tı- Riri iki v;örcn (4) 

mahsulü deg· ildir. Fakat miiba- egzersiz yaptıracak kadar karı- sokağındak·ı· otelcı Zag~rtesın 7· Rahr edatı {~) fleı·az (:.!) 

1 
· ı -' D d b ren 8 Kan ı:ı C "•nı ~ rck "e•·i ker,climize o kadar ma- şıktı: Krataklastof. og uy.,u. crt sene en en P ~ - <ı· 

" , f d Z:tlr 7 

Dünkü bllmccemlzln 
halledllmlş şekil 

Yulı:arden aşajl:ı: 

1 Bo,ı dıinen tı) 

::! ll.>1 un ahi 12) ilk aJam (!J 
.l Dli'llı~u }<•İ 11kan (4) 

\ota ':.? ) 
4 l\ııpuk (.'i) 
5 - Kumanda (4, l;ltmck (.l) 
tı Aralık (6) ,\Jawı p;ıırmek (2) 

7- Celtcek zaman (.l) 
8 l\tipeklerin hm nıına tıkılaıı(.'i) 

Pi,lik '3) 

!ettik ki bir müddet sonra ismi- Heykeltraş, gayet mahrem o- ses Krataklasto un yanın a şo-
ne de bir kulp tak 2 rak biisbü- !arak, üç haftadan beri, Margü- förliık etti.ğ~ni anlattı. . l•-------:;.:----------·

1
·ı--------• 

tün yerli ,ekline sokrnanuz pek ta sokağındaki atelyesinde bu- - Çok ıyı kadındır. Benı çok F... ltt•ı had 1 M ,. "ı 
muhtemeldir. Anket, bana ka- luştuklarım söyledi. sever. ' 

9 ! !icap (2) \ t'mtk (,!) 

lırsa gazetelere yazacak şey bu Dedim ki: Bana kardeş gibi muamele. e- •• • • • 
lurunadığı zaman ortaya atılan - Üç haftadır buluşuyorsun der. Filvaki be~ de ona fedak_ar- 1 . T urk s:gorta şırketı 
bir raredir I:i bazı ikraz ve istik da, maksadına nail olamadın Irk ettim. Parıste bulundngu- ı . .. • . l 'H 

" mı? muz sıralarda bir otomobil ka-1 arık Ye ha\.' t uzerıne sı.l~'>rta ınuaı,1e es.ı raz müesseseıeıi nasıl halkten ı 

~IGı,ğı parayı halka faizle ödünç - Bir dereceye kadar oldum. zası g.e~.irdik. C:ım kırıldı, pren-ı İcra eyleriz. Sigortalan halk için n1üsaıt 
venyorsa gazetecı e arı en gunu, en ısıne arşı o an . . 'k şeraıtı avı ır · · d k 'd İlk .... k d' · k 1 ses yuzunden yaranlandı. He-ı .. h 'd' 

2 aldığı fikri yiı:ıe karie vermek- muhabbetim~ izhar edince, pren- men bır hastaneye. gıt~ '. . j . U" d d 
teclir. ses dedi ki: - Aziz dostum, su- ··~oktor: Ehemmıyetlı bır ~ey. ı\lerkczı da re ı: Galatada nyon Hanın a ır 

Bu usul «Kahtı efkar.o oldu- nu iyice kafamza koyunuz ·ki, değıl, fakat yer kalmasın ~ıye) .\c·nl<'sl 11t111111111n~ıuı ~l'lıiı•l••rdı• nc•ı·ııh• ar:ıııınaklaılu· 
g!ıt zamanl;;ırcidden i}•i netice b almz ye yalnız ko~~mı se- derhal aşı yapmalıyız! dedı. · · I l,llıı- Telefon: Beyoğlu - 2003 

en. Y · c.' .u • Biı i etinden bir lokma kopan!- -·"7;;-;---~~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~~~~-ıııİİİı:ıl. verebilen bir çaredir. Yalmz iti verım, on::ı sa .ıkım. Mahaza sı-
1 

h \,4,,l\1 \"APl'RLARl il 
rnf ctnıeliyi.t ki bizim gazeteler ze karşı sempatim olılugunu da masına raz~.0 ursa, aşıyı emen • \1 e y r 1 • e f ı ı· n 1 
-pek ender istisnasiyle- kari'le- inkar etmem. Ama işte buka- yaP,~rım. · · ld . t d·;;· lzffi!f pOStaSI U 1 Q 
re soracakları süali katiyen iyi dar, fazla bir şey beklemeyiniz . en derhal atbı 1

;· ~e 1 "'ıı- Seri, lüks ve muntazam ola• 
intihap edememektedirler. Yalmz, sol yanağımdan öpme- nız et parcasını _en en ınız. ADNAN upuru 

Ef 1 · . .. d d · 1· "Derhal amelıyat oldum, e- llazlranın endim! Bir süali e !erme nıze musııa e e erım. xte Şllra . . k d'l C İ 
dolayorlar önlerine gelene onu dan (Parmağının uciyle öpecc- tımden bır parça opar ı ar. a- 24 üncü PAZARTES 

ı d b. k .. · ·· t !') .. d" nnn çok acıdı ama, buna muka- h soruyor. . şte •e e ıyat an e- gım yen gos en ı ... gor u- . _ d . kal günı\ 16 da Galaıa n tımından h.ue-
tİ» işte •çıplak nedir».. . . nüz ya? bil, prensesın yanagm a ız - ketle ( lzmire) 'e (,'ar~ımbı günü 

B .. il ·ı 1 T b"' 1 J ·· matlı. l · d 1 b lı hareket .. der u sua ere ven en cevap ar - a ıı 1emen o yere en op- D d' 1'. zmır en •ran u ' . 
arasında •enteresan» olanları müşsündiir? e ~m _ı. . • l;aııta Cümrük karıısında !:>ite 
Yok df'g" ildir amma iş uzayınca Derhal ı Yavaş yavaş - u pre~sesın yanagına a- Fraıı,ez hının da 12 numarada L'mıı-

- .. · · , • ~ıladıkları etı neren.en rıkardı- · ·ı· ı f h ık b k k ~ ' mi ıcıntalıgına muıôCOL t r on <ı ı a.r .ve o um·a· 7... öpebileceg· im muntakayı, geniş !ar'. 
On be b ki l!c"ıj!;lu: 1041 

un ıc;ın n utun a. ımı letebilirim sanıyordum. Bu gün _ Buramdan. • •••u••• .. • •• .. 
ve m~ntrgı:ru toplaya~ak bır an on beş gün oldu, hep aynı nok- (Orasını göstermek ıçın, şo- Daima yalnız 
ket ı.ıstemı tertıp ettım. Vakıa tadayım. Sol yanağından bir ke- för oturduğu yerden kalkmak K o DA K 
bu sureti~ hareket eu:ıekle pe~ re öpüyorum ... ve okadar. meı;buriyetinde kaldı). 
makbul bır şey yaptıgıma kaıl - O seni öpmüyor mu? Üç haftadan beri, öptüğü şe-
değilim, lakin eski bir itiyat be - Hayır. yin ne olduğunu, dostum hey-
hİ hala akılla harekete icbar et- B b' kad t t 'k k ı ·· ı d" u ıçare ar aş an eşvı e traşa soy eme ım. 
me tedir d b" 'k' k 1· d ' Nakleden 

B · · k · · d" .. d" e en ır ı ı e ıme en sonra, 
_ .. en~m an .etd ıçınM uşun u- ayrıldım. SELAMİ İZZET 
gum sıstern u ur. uayyen ve - - - -- · 
maruf zevata kendi hususiyetle - İki kere iki ne eder? 1 değilsiniz? 
riyle kabili telif yahut gayri ka - Bir oğlunuz olsa ısınım -- İkdamın basgısı ne zaman 
bili telif ayn ayrı süaller sor- Haşim koyar mısınız.? «Taymis» i geçecek? 
mak. A. Daver B. ye. - Stadyum ne kelime olur? 

Her gün bir zatın verdiği ce- - Hiç kiirek cektiniz mi? Abdullah Cev<let B. ye: 
vap neşredilir ve halk hep ayni - Kürei arzın büyük deniz- - El açıklığı m:sıl teda,·i o-
sü..Jin daima tekerriir etmesi !eri hangisidir? lunmalıd!r? 
muhtemel olan cevaplarından - Erkek güzeli müsabakası - Ne zaman doktor, ne za-
bıkmış olmaz. Mesela: na neden ıştirak etmediniz? man edip, ne zama!l ikt' satcı ve 

İzzet Melih beye üç süal: Hlit Ziya B. efendiye: ne z2ma.1 iratcı sınız: 
- S<ırmısak sever misiniz ve - Hayatınızda lıic küfür et- - Hayatta para ~arfetmek-

ne zamanlar yeme~ini tercih e- tiniz mi? ten daha elim ne tanırsınız? 
dersfoiz? - 1 nsan k<ıç ya~ına kadar Etem İzzete: 

- Yaş mefhumu hakkındaki genç sayılır? - Evde tavan süpürgesine 
fikriniz? - Biz de kac; ncslı e<lehi sağ ihtiyaç hisseder mir.iniz? 

- Çok terler m;siniz? dır? - Uykuda horlar mısııırz? 
Eu üç ~ualin pek orijinal ola Halil Nihat B. ye: - Heyecansız yazı yaza bilir 

cağını nnnederim. - Şu anda nazın yapzamz misiniz? 
Nizamettin Nazife sorulcıcak bir hicviye mi, yoksa bir ·metlı.i- CeHil Nuri B. ye: 

seylcr: ye mi yazarsınız? - Bilmed ğiniz lisanlar ne-
- Bir nutuk neye mal olur? - Şirket vapurlarından köp- dir' 
- Bakır Köyüne hiç gitti- rüye çıkarken kac defa ba~ınızı - Bir kayık m\ yok~a bi:- ga 

ni7 mi! giiğertenir kenarına çarptınız? zete mi daha hazi:ı bat;ır? 
- Kimden hoşlanırsınız? - Kemençeyi mi Viyolonse - Amali erbaaC:::ın harı:;:isini 
Peyamiye sorma 1 ı: li mi seversiniz? sevmezsiniz? 
- Gece lamabasız rahatlık Ali Naci beye: Seiiimi İzzete: 

yerine gitmeye korl.maz mısı- - Senenin hangi aylarında -- Frenkçe eserıu·n Türkiye 
nı2? Fenerlisiniz hangi aylannda ye i•hali ınenediliree ne yaparsı 

fotoğraf: n1akinala
rıvle tiln1lerini kul
h;nn1:ık nıenfaatiniz 
icab~tındandır. 

Alamiııııt fotojtralhr için 

Minoteros 
kart!arın? kullanınız. 

Her yerde satılır. 

Be ı.>t,h. orman muamelat mc· 
1nurl:1 und3~: 

lkşikıa;ta maıhııt 73 çeki yaş 
me,t c.Junumın beher çekisi ~25 

hroş bede;; muhammen ile müza· 
ı edtde olup ınliplerin ıhale gün olan 
6 ;.29 ınıihindc Beyo lu h.ayma
kaMlı~ınlla miaeşekkıl muza} ede 
kı.nıi.,yı,ntınoı muraca.ırl:tn. 

nız? 

- Hüseyin Rahmi beyle ya
taklı vagonda bir 1-.:ımpartima
m. dü seniz he yap.ırsını.t? 

- Ayaklarınız terıer mi? 
İ~-te nlim'fınclerini yazdnn. 

Akıllı bir g;ızeteci bu sis temi 
tatbika b:ı·larsa derhal fayda- 1 

sını görür, Şu şartla ki bütün 
bu zevat cevap veımek lütfun
da bulunsunlar! 

FELEK 

.\ferkez Acenll!~ Galatı köprü 
başında . Beyoğlu 2362 Şube 

ıcentesı: .\lıhmudlye Hanı alntda 
lstınbul 274-0 

Antalya postası 
(.~ nafarıa) 'apuru 23 Haziran 

Pazar ı O da Galara rıhrımından 
hareketle lzmir Küllük Bodrum 

Rados Ferhlye Finike Anralyaya 
~idecek ve dönü~te mezkôr 
i<kelelerle birlikte Dalyan. \lnr-
nı3r's !'akız, ('anakkRlc, Celi-
bnlu,·a ııl(ra.yarak ~clcccktır. 

ızıuir - Merıiı ıür'ıl poslası 
('.\lahmut~cvuctp:ı;:ı) vapuru 

2,'i Haziran Salı i \! de GAiata 
rıhtımından kalkarak çar~an ba 
sabahı lzınire vurncak 'c o 
günün akşamı lzmirdcn kalkara 

Antalya, Al~iye, '.\lcr:.ine A"idecck 
Taşucu, Anamor, !dil.iye, Antal
va,'lzmire ugr:ıynrak gelecektir. 

VAPURLARI 
hm~ satıl poslası 

ı.~.~~ ve İsmetpaşa ••pur 

23 Pazar gunu saa 
llaziran tam 1 5 tc 

G 1 t nhtımın· J • a a adan doğru zmır 
hartket edecektir. 

TalsilAt için Slrhcidc )'elken
ci hanında kain accntasına mü
rncaaL Tel. lstanbul 15 1 !i 
ı e GnlRtada '.\lcrkcz rıhtım 

hanında Cclipidi 'c Stafilopati 
ııcancalıp;ın:ı müracaat telefon 
Beyoıı;lu 854 

1 ,\LE\ID.\lt ZAl>ELJ·:H 

Y.\ Pi 'HL.\ llT 

il KEFELIZADE HAMDI 
VAPORLARI 

Kara f)eniz Postası 
Seri, luks karadeniz postası 

HİLAL 
M. il t YaJl01'11 '23 ı e 1 la1.iran 

Pazar ı:ıiıııı ak~:ıını 
~:ıat 18 ıl r; 

,·ar·ırıı p 
~.J ı l~ı.ıran azar 

!'irkcci rıhırınından harekctll· 
L Zonl\"ııldak. İnchılu, .Sinop, 

..ı ~an'sun, l ·ıwc, Ordu. Girc>ıın, 
Tr:ıhizıın, Rize ] re azıınet YC 

(Sormcııc, \'aklıkcbir, (;orclc) 
bkdderinc de oı;rayarak aı det 
edecektir. 

\Jıırac:ı ıt ın:ılıaii: ı~ıaubl 
\Ieymenct hanı dnııdaki yızr. 

h<ınc. Telefon l<.taıı!.ıııl J 154 

g-ıır . aK>anıı 'ırkC"ei rırum dan 

hıır<ktt!c Zoıı l'ldn 1
• fpdınl '· 

(;ı.,;rzc, "\;,• ı-..: n, ()rdu, <;irl nn, 

Tirdıolu, l:urelL, \' .. ;. fıh'ıır, 

Trabzon, Rize iskddcri. c :ı111ııd 
ve FaNı \C l'n~T)l" ol(r.ıı;ır,,k 
avdet edecektir. \ ıık ve ) oku 
lçiı:ı Sirkecide yeni hand:ı 1 

n:ımrolo acentesine mura< ""' · 
Telefon: l<tanbul .l 10.'i 

Ü ercını araDJ}Or den: (Ha:zır elbise terziler) ilıı M t • • ı l&tanbul Ticaret Müdüriyetin 

Anbrnd:ı ·\nadolu ajansı mcr- (Istanbul Türk terzi v~ kumaş· 
kezinde ı;alı>mak iizw lnı;iliz~c, çı ve elbiseci ve müstahdemini) 

esnafı birleşerek vücuda 0.,etir· Fraıısız~a Ye Alırıanı.:adan t~rcü-
mcı c ırıııkrnlir kll\ ntli iki mii- dikleri (İstanbul terziler ve kil· 

rcr.:iım: ihtiyaç Vftnlır. Kendilı:- maşçıları cemiyeti) nin idare 
hey' eti intihabı, 22, 6t 929 Cıırinc yliksck maa~ ı crilccekir. 
martesi günü Sultan H'amamııı: 

Tnlipkrin :'alı ak~amına kadar da Tuhafiyeci Hanında blrincı 
mu,ahaka ~ar:ıitini anlamak İ\·in katta bir ~umerolu dairede icra 
Ankara caddesinde Orhan he - ve saat ıo dan ıs e kadar reY 
l lmıında .\ nadolu ajansı is tan- kabul edileceği alakad.<ırana ilaıl 
bul mümc.--iHijtine mtiracaatl~rı. olunur. · 

Galata ithalat günuüğü n1üdiirlüJ~iinden: 
Cinsi Kap .\evi Kilo ı:. - -Demir c~c 

B'J~ ~i~e 
Kırtasiye 

\ dospir ak,:ıım 

Pamuk nıcn<11cat 

Kiimiir kA!tıtlı 

.\ lu-::ımba ka>ker 

1 

4 
2 

1 

10 
48 

Sandık 

., 

bağ 

>andık 

adet 
Boş şişe sandık 

Oyuncak 1 " 

Deri cldiver 3-0 çift 

.\laklne>i~ oyuncak sandık 

Por>clen elektrik aksamı ~ 

Bu dahi " • l • 
\' elospit abamı 3 ,, 
\latbaa mlırekkebi l ., 
Boş teneke patlak 2 adet 
Por:;clen :n aPl 1 sandık 

Katran 1 ., 

Eo.alı p:ımuk 1 -. 
Durnr kağıdı 1 paket 
Kuru fa,ulye 3 torba 
Lastik ve k ur~un kalem l pakat 
E~yayi zatiye 4 sandık 

Butlahi 1 bavul 
Kiığır rckhlm 1 paket 

J.1 
:J(,l) 

28•1 

40 
13 

320 
1 1 

8 
147 

4 

8 
57 

38 
433 

27 
17 
34 
4 

51 

6 

.500 

800 
500 

030 

300 

J(IO 

llal!da cins \ c mıktan muharrer eşya 19-5·929 tarihinden 
itibaren miizayedeyc 'a;eedilcceğinden taliplerin 8-6-929 tarlhJııc 

kadar satı") komiS\ onuna mlinıcııatları Utm olunur. 

Istanbul limanı sahil sıhhıye 
merkezi sertebabetinden: 

12 Tıkım kışlık kaptan ve Makinist elbisesi 
69 • • Muhalız ve odacı elbisesi 
60 .., ., Gemici elbisesi 
J 2 • yulılı. kıpıan ve makinist elbisesi 
69 " muhafız ve odacı elbi<r•i 
56 • • Gemici elbisesi 

ı 46 adet Kaput 
70 , Laciverı gemici fanilcsi (yün) 
64 Tıkım işçi elbisesi 
3 adet Yeldirme 

Ba!Ada cins va mikıarlan muharrer on llkım melbusat kapalı zari u•~11~ 
\C bunlardan mıda 131 çile siyah fotin ne 12 çift beyaz iskarpin de • t 
münakasa ı>ureıile mc\ lli münılı.a<ıJlı vaz ve yevmö münakasa JO ııa.ıır:~ 
929 tarihine müsadif Pazar günü olarak tespit edilmiştir. Talipler şaıtn•111 

ııı<" teri gönnek üzere her gün Galıtada Karı .\1us~afa paşa. sokağında ktin 
14

,, 
kezimiz le,·azım şubesine \'C aleni münakı•a içın ycvmu mezkılrda saat .. 
komisyona, kapalı zarf münakasa<ını iştirak edecek taliplerin tanzim <1 "r 

. ·•P ıecekltıi teklif mcktuplannı Ie\'l?IÜ mczkurda münakasa nkıl olarak 1~· 
10 

edılen ıaat ı .5 ten mukaddem komisyona ıevdl eylemeleri ve saari mezkU'~0 huliılünde münakasara i>rirak eılcmek üzere komiıpına miiracaoılan ıl 
olunur: 

~ - ----
1 
zel.Hu şaka> a gücenmedinizya. j ~ bir lira uçurarak ilerl doğru ı tına oldu-, İ~san müthiş, feci b~r j guru~un:ı ~ahip ol~u. V ~ n~h~-ı yadı.. _ . .. .. bir şi 

- Bilaks te~ekkür etlerim. sürdü. Bakkalın önünde duran alay etmıştı, Hayret beyle nı- yet bır ıstıhzanın ?ve~dıresı o- Evın ıçınden gorunıne! ere· 

1 N K 1 Z Heyecan:!ll hissettinnemeğe bir köylü gülümsiyerek: şanlı olduklarını söylemek ~e nünde Ha:ret beyın nışan hal- fa kuvvetinin, manevi_ ~ır riııe• 

__ ,__.---. 

çalışarak kalktı. Dost olrak söz - Paşacığm bugün keyfi demekti? İhsan gibi tertemız, kası~a dogru. y~var~anmak. . . yanın damarlarına, sınırl~leıli, 
---·-~-- 'IJ. IJ. leştiler. Arabaya atladı. Kam- var. dedi. BaL<:kal da gülerek: yipyiğit bir adam için bu, ma- Elinden dızgınlen attığı za- varlığı~a boşalmasını be 

Yazan .. : ~K4 G ND Z çı bir kaç defa şakladı. Mada- - Yarım şişe biraya bir lira nevi bir sukuttu. man at durdu. .. . bekledı... . riııJihİ' 
- İhsan beyin annesi ne ki- - Ben gordum matmazel. mırı p·er.c kızı verenin keyfi hiç eksilmesin. de ı - Hayır! Bu kadar fena ol- Karşısında gordliğii şey onu Taşın, mermerın se ·;ı;· 

b r bir madamdı. - ? .. · '.. . . - Yaşa Ayrancı amazonu! di. Cigara saran genç jandarma mamalı, ben de tezatlarla dolu şaşırttı. Bu aşı boyalı, kapısı ki boş evin içinden sızan i~ce ~; 
~ Şüphesiz madam, kendisi- - Çok guzel degıl, fakat pek 

1 

Ayrancı amazonu bir buhran söze karıştı: bir mahlfikum. Kuvvetli taraf- !itli, pencere kepengi sarkmış gar derisinden içine dogrtı 
ne cok hormetim vardır. ço~ sen patik bir Türk mat?1a- külçesi halinde çiğ gibi hafif _ Hey kuzum! Paşacığın a- ]ar ve zayif _taraflar rı;eselesidir bir kö~tktü. İki eli_Yle ş~kakla- sıza dolmağa başladı. f ağ· 

- O da sizi 5ok severdi. Za_n z~lı. Madamı da ~hsan_beyı de meyilden aşağıya uçuyordu. Kü ta bir binişi var, bir binişi vas bu, başka bır şey değıl. Buka- rındaki saçları gerıye durterek Ve Çapkın kız, ilk de 3 ' yıl· 
n:dersem. va~tı.ıe bozulmuş bır bır k~ç defa .tebrık ettık. Affı- çük seyis arabanın kenarına sıkı ki görmeğe layık. Aşkolsun yi- darcık bir i•:ihza ile ıztırabını, mınldandı: lamamn lezzetini, Dikrnell 
n !2n vazıyetı.n~ te~rar ~alle~- nızı n~a ederım matmazel, ko- sıkı tutunmuş korku ve hayret- ğit Türk kızına! benim verdiğim ıztırabı tedavi - Dikmen yıldızının köşkü .. drzının kapı eşiğinde tattı· 
mısler. Onun ıçın bırdenbıre gıt cam ~ı~~ .f::zıa .şakacıdır, bu le küçük hanımının profiline ba Çapkın kız İhsanın bu ansı- etmek istemiş. Çok mu? Bu bir sevki tabii, bir otosü- , "' • 
tı1er. . h_a~c~ ~şıtt~gı vakıt: arala~da kıyordu. zın gidişini önce bir darba telak Fakat şık, acı olmakla bera- jestiyon, yahut telepatik bir şey Güneş sola kaymış. - 1 ı.ıetİ Bu ı<Öz yine kapandı. Pans- sızın u;ı~ ~>r şaka bıle geçtı. Bir hamlede kızıl yokuşun al ki etti, sonra hak verdi. İhsanla ber şık bir istihza: beyaz sakallı miydi? Hangi kuvvet onu şuur- Ankara kalesinin rrıor sı 3rıı· 
ten Dovildeıı, isten konuştu- - Ne gıb~ mad~~?.. .. tına geldiler. Ve bir hamlede alınıp verilmiş hiç bir sözleri Hayret beyle Ayrancı Amazo- suz bir halde buraya kadar ge- ile yayvan bir toz bulut~ 
lar. Likör geldi. Bir kadeh sul- Ça~kın kız, gogsunu çatla- Dikmen bağlarının şose üstün- yoktu. Kat'iyete benzer, dahıo nunun nişanlanmaları... tirmişti? Acaba bir gün gelecek smda camlar yangın aJevı. 01<tıı 
aato suyu actlığile içtiğini his- tan bır heyecana kapıldı. . deki bakkal önünde durdular. doğrusu kat'i bir ayrılıştan son Bunu hiç aklından geçirmemiş Dikmen yıldızının köşkü ıztırap Çizgi çizgi kavaklarda 11 

setti. - Kocam, İhsan bey! Dedı. Genç hayvan köpük içinde ra kendisi nasıl serbes ise İhsan ti. Bunun aklına gelmesi ihtima Iıların türbesi mi olacak? Acaba nokta kargalar. .. ıışı)'li,, 
Aceba bu havadis sahi miydi? ~urada Ayrancı amazo.m~ ~u- ı kalmıştı. da öylece serbes idi. y anlnız lini de akıl etmemişti. ilk kırılmış zair kendisi mi? Saçaktan saçağa çop t 

'3unu nasıl öğrenmeliydi? Ma- rurken uzaklara ~e.l'.e gıttınız? / Çapkın kızın boğazı kuru- kendisinin verdiği bir karardan İlk fırsatta bunu Hayret beye İçeriye girmek ar~usun~. ko.~a bir çift yabani .~~~rcgı~derı lı r 
damın onuç ondört yaşındaki İhsan bey de dedı kı Ayrancı a- muştu. Süratin verdiği riizgara ihsanın ne haberi olabilirdi? söylemeğe karar verdi. kilit müsaade etmeyınce koşkun Bacasına siızu up 
kın bir tesacliif olarak sordu: mazonu Hayret B. namında bir rağmen yanakları tutuşuyordu. Olduktan sonra bunu yapsay Rıdvan vaz geçti. !':alim Ke- sağından, önündeki verandaya leylek. . . . darıttıı· 
- Niş:ınlısının re~m· ni görme- centilmenle ni. anlanınıştırda o- Bakkaldan bir şişe bira açtır- dı o başka. . . mal boynunu bükerek .;ekildi. indi. Kapının yanındaki mermer Bağlar arasında ıkı Jart la, kO-
lin.iz mi matmazel? nun için.·· dı ve bir öğiinde yansından faz- Bu cepheden İhsana kızmak Falan şöyle oldu, falan böyle .. iskemleye oturdu, köşke dayan Serin önünde bah · aıı 

- Hayır görem.,.dım. - H_ayret bey mi madam? tasını içti, şişeyi olduğu gibi ye- hakknn kendinde bulmadı. Sonra İhsan kaçtı, Cevat her ta. dı, ellerini iki yanına sarkıttı, nu Cemil bey. BılJJJedi 
Anrre~i soz kan'<tı: - Bız t;'nımıyoruz matma-

1 
re atıverdi. Havada bakkala doğ öteki cephe kafasında bir frr- rafından yralandı. Köy çocuğu j başını arkadaki duvar taşına da-
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WOODSTOCK YAZI MAKİNELERİ 
Bir yazı makinesi aln1ak ihtiyacında isenİIE ucuz bir makine alıp daima tamir ihtiyacı liarşısında 
kalınaktan ise yirn1i otuz sene bila arıza hizmet edebilecek sağlaın ve çelikten ınamul bir nıakine 
al:nalısını:ı. 
WOOl)STOCK yazı makineleri kamilen çelikten mamuldur. Hcnı Türkçe henı ecnebi lisaı !arını 
yazmak için beynelmilel klavyeli makinelerin fiatı 220 liradır. izahatlı Türkçe kataloğlanınızı 
talebediniz. 

Veklll umumi: TUrkl11e Otomobil Lastllı ue Tı1r1tt1Jr Şirketi, Beyoğlu fstlk/AI caddesi 168 

NAKLiYE İHTIY ACINIZ 

= 

NE OLURSA OLSUN 

BUNU TATMiN EDECEK BiR 

1 ç KA o u 
MUTLAKA VARDIR 

, 

DOÇ kanıyonları 
n1en1!eketin1izin 
heı· tarafında 
kuvvet ve sağ-
lanılıklariyle 
tanınınıştır. 

Daha ağır yükler için vücuda 
~etirilen bu kamyonlar aynı 

zamanda daha sür'atlidirler. 

tıııın vt ıaganı lllmal olan f1u ~·amyon. t>ugün altı ılllnıl.lr/I molörii 

Yeslnde htr zamandan ılyade ltlerlnlıln inkişafını temin edtr. 

~ t~It ve rdareıl huıuıl bir ara"' kı· ettıft &llrii!Or. Bu kamyonun temin ede· 
6aı kolay olan bıı kamyoalar, t1m41· bllectitl levkallde hlzmeUerdeıı ııtllade 

~ kadar Jtlerın tevuaOüae bıa derece için gecılrmeylniz, 

ltı~~~ .. =~~ o:~~klb!:r:~ed:: :::: Biual /ıuıtll iıl•riniııl! bir l~rılbt 
••• 11•pınıı 
...,tlldtrıer. 'üt" 
?ıc.ırttın heı ıllbeılnde Ulccarlar, bu ŞnroltJI lıllmal elmlt ve bu Myed• 

lt.ııoıe ue cıeler yapılablleceitlnl, onun teralrkl clmlt olan pelr çok müesseaatm 
Yttlr.de ne suretle dıhı bOyük ııpı- ttcrübelerı ıozünOıün önündedir. Şlm· 

'1tr lemin Yt kamyon ile nakliyat itle· dl de bizzat ıahsf tecrQbede bulununuz. 
~~I~ naııl daha bQyQk bir aür'illt ıcra e· Mıntıkanızclakl tn yatıın Sevrole acen
~ılt~nl ırOmıOııer ve takdir etınııterdlr. tası; mallarınızı bermutat takip eltlflnlı 

Ftokalddt 61r lkllıal yollardı meccanen nıkll huıuıunu lıah-

ŞEVROLE 

KAMYONU 

Tiirklye için umumt veklll: 

KEMAL HALİL, MEHMET RİFAT ve ŞÜREKASI 

İdareharıe ve satış yeri: 
Beyotlu lstlkl!l caddesi No 168 

Telefo11 Beyoğ"lu 2124-Telgraf: Tatko 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayazpaşa jandarma karakolu başında 

'Telefon Beyoğlu 1755 

TAŞRA ACENTALIKLARI: 

S3rk Malt hüiasat:ı • 

lştiha, kunet ve sihlıat için 
~n mtiessir de' adır. llilumum 
eczanelerde bulunur. l'muml 
depoları flomonri fabrıka;ı. 'J'ekf 
on:Beyoı;lu 583, Ye lsııbuldsa · 
Ekr(m Nn:;p ecza dqıo;u. Tele· 
fon: lstanlıul 78. 

FARlNAL 
Dünya· · e~ sıhhi ve en 

nefis ~uk gıduıdır. 

YA BiR 

DOKSA 
almalı ya hiç 
saat kullanma
malı. Zira DOK
SA katlyen bo
zulmaz, dakika 
fAfmaz ve te
minatlı ıaattlr. 

Flatlar ehven
dir. 

1 

Başlıca saat dtikkAnlarıııdan 
arayınız. Toptan satış: 
RIKARDO LEVI "e BiRADERi 

Istanbul, Havuzlu han 9·14 
Her cin~ s? at deposu. 

, DOKTOR " 

iZZET KAMiL °'l'tk tıuvvetıntn ve ırerek ıiir'allnln büt etmekle bahtiyar olacak, ndtll ve 
~Yiidilne raıtmen yeni Şevrolenıa tah· taksitli tedlya~ hususundaki Otneral 
~ kabıllyetl nazarı ıtıbare ıhndıfı tık· Motor1t1n plaıı ve preııslpl hakkında 
."it, er.kı modelden daha u benzin urt izahat ve tafsilat verecekllr. 

Generai Motors 

mamuldtı 
Ankara; Zabıtçı zade vı 11nreklsı Dlyarbeldr ; Plrlnççlzada Sıtkı Ntdj!J vo 

Yeni \'e e ki lıeboıtukluğu, cm 
razı cildiye 'c f, cngi elektrik Ye sair 
en son vesaiti fenniye ileıcJıvi de~ 
Bahçekapı şekerci 1 lacı Bekir 
karş1>1ndaki apartmanda I • l 1 dan 
6 1 !2 ya kadar 

İzınir , Pari~, Liyej sergilerinde altın madalyalar kazanan 

BAküS rakısı 
yeni etiketlerle piyasaya çıktı 

BAKÜS en temiz ve en sıhhi rakıdır. Tereddüt etmeden BakOs 1 iniz. 

tzmlr; Mahmut Cılalettln Bey 
l{aysorl; Mubadlllszade Alim Bey 
Adana; Muharrem Hilmi Boy 
Oazlayıntap; GOzel beyzade Hasan bey 
Trabzon; Hacı Abbas vo mahtumları 

Edip Beyler 
Bursa Nesnhl Esat Be) 
Samsun Esat efeadl zade Seyit Bllll Bey 
oıre~oıı; lsmall zade Vahit ve şürekası 
Isparta intibah ,ırketl 
Malatya: Badılı zade Tahir Bey 

-------

Taksitle satıs 
. ' 

Naumann makineleri satış Türk Lin1tet şirketi 
lstanbul, Agopyan Han, Tel. Beyoğlu: 3898 

11 
ı I 

~evlet ~BUIİf JOlları YU lioıaoları UDIUUlİ IDÜ~ürlü~D~BD : 
~)lı~tndik-Tuzla arasında vaki (içme ~ namile ~ar.uf su m.e~baına gidi.p gelecek yolııulara bir lı;o
'1 . olmak üzre bu sene de 21 ha.ııran 929 tarı~nden ıtıbaren ve iş' arı ahire değin htr gün 
~ tkı katarların mahalli mezkiıre kadar devam ettlrıleccğl ve isca~yonlara talik edllmı. olan tenzi· 
~ lıir tarife mucibince azimet ve avdet biletlerinin köprli ve mUoavir istasyonların k1şelerlnde 

~ t ca~ı ve Adapazar-Tuzla arasındaki istasyonlardan içmelere gidecek yolculara bir suhııl~t olmak 
~9, 1 O No. katarların (Adapazar katarları) mınba'da birer _dakika tevakkuf et:tiftlece~ ve bundan 
. l: e etmek isteyen yolcuların azlmette Pendik biletini hamı! olmaları ve avdvttıfl Pendlkten itJtlp· 

~ lızlaya kadar bilet farkı ita eylemeleri ve Tuzlada yeniden bilet almaları IAzımgelece~ ilin 
~r. 

!\atar !\o. su Köprü Har. Haydarp~ Har. içme Muv. Har Köprü Muv 
14 'l I 7.05 7.S!5 8.5i 9.- 10.50 
ısı23 7.55 8.30 9.4-7 9.52 11.30 
22125 , 9.55 I0.24 11.37 11.45 13.25 
26131 13.05 18,30 14.40 16.iS 
:ıo 35 

1 15.40 

MlZOT M~T~HtlHI 
Kullanı~ı suhhuletll, masrah nispet kabul etmeyecek 

derecede az, uzun seneler tamiri ihtiyacından vareste, gerek 
deniz ve gerek knrn ı:ıotorlarının en mükemmeli hiç ~üphesiz 

«Nöyf eld Könke» motorlarıdır. 
Tek ve çi!t silindirli her talep edilecek kuvvetre motor 

t slim olunabilir. 
ekili Umumi: Türkiye Otomobil !Astik ve traktör irkPtl 

1 Beyoj1;lu istiklal caddesi 168 1 ----
Darüllttnun e~e~iJat lakOllesi reisli~in~ee: 
Fakültemizde münhal bulunan Türk lisanı tarihi müderris mua· 

vinllği için müsabaka imtfhanı açılmıştır. imtihan eylül zarhnda 
yapılacaktır. Bu husustaki şartları öğrenmek ve daha fula malQ
mat almak üzre J;tanbulda bulunan talipler pazartesi ve pwşembe 
günleri sabııh saat 1 o dan 12 ye kadar bi2zat ve dış~a bulunan· 
lar bir mektupla fakülte başkıltipliğine müracaat eylemeler! ilAn 
olunur. 

Det~l ~emir JOlları ve limanları Umoınt i~aresln~en 

En sağlam 11 ,ıı :u .ııct 
a7ı ''"ı1'1nclcrl 

E!ı sağlaııı t 
( Cern1·\nya) bisi {· . 

' let n1akinesi \ 

aumaıııı 
tıı ::.a~ıa.ıı oılcş naı·aş 

makinesi 

••• 
Bu makineleri 
görmeden n1a
kine almayınız 

Daktilo mektebi; l\laari[ yektletinin ruhsaıını haiz olup ikincı Jc\TC 

için talebe kaydedilmeğe başlanmışrır. Galata, Büyük Tünel 1 lanı altında 

8 numero, Nauaıaon m•ğaıası. 
...................... .:m ......... ını 

TUZLA i~MELERi a~ırnı 
SaJ>.b11n akt1ma kadar müsait trenler, doktorlar ve sıhhi bil· 
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AZİZ ÇİPÇİ KARDEŞLERİMİZE: 

Ml~lR ZIH!lT MlKINEtEHI FllHlli~I 
HOFJIERR SCHRANTZ CLA YTON SIIUTTLEVVORTH 

ANONİM ŞİRKETİ TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ 
lstanbul Ankara caddesi No 17-24 Telgraf adresi: lstanbul Hoferlon 

MamuUlbmız: ZUrraın her 
fUrlU ihtiyaç ve nevakısı
nı ikmal ettlOlnden TUrkl
yede hemen her çitçi bi
zim pulluğumuzla sUrer. 

Bizim traktörUmUzU kullanır ve bizim harman maklnelerlmlzde 
doğduğu zahiresini gene bizim deöfrmenlerimlzde öAUtUr. 
Yapılacak her türlü kolaylığı müşterilerimize yapmaktayız. 

Satıalarımızda diter müesseselerin göstermiyeceği fedaklrlıtı ancak biz yapabiliriz. 

UZl N VADELERLE SA TlŞ - Ji'İATLAR REKABET 
KABUL ETMEZ DERECEDE UCUZDUR. 

BUyUk yedek dairemiz size en mU,kUI zamanınızda lstedlllnlz 
parçayı der hal gönderir. MUfferllerlmize arzu ettlklerl 
mUtehasaıs maklnlstler motörler göndeririz. 

Kendi n1enfi:ıatınız için bihl
mum şube ve acentalarımıza 
n1üracaat ediniz. Oralardan 
tatsiltıt Ye malumat alınız. 
Makinelerimizi yakından gö

rüp anlayınız. Katal~ isteyip okuyunuz. 
Şubelerimiz: inana, Adapazarı, lzınir, BandırBıa, Uffak. 

'f ürkiyenin hemen her şehrinde acentamız vardır. 

cıııefl 
ıvı ece ~·ddet 

0 
bir ın ... 

,.. it )tıs. .. 41 ! 
01\C,,. ıc,U•• 

Bir Tüp 

"VALET" 
Tıraş Sabunu Alana 

190 Kuruş .Kıymetinde 
bir hakiki 

"-VALET" 
Takımı: 

Tıraş Makinesi, Bileme Kayışı, 

ve Bıçağile beraber 
nefis bir mahfaza içinde 

bedava verilir! 

En çabulc, en tatli ve en serin 

surette tıra~ olabilmek ıçın 

yegane sabundur, 

~ .. 
Ankanı, lzmlr, f;.skl~·:nir, l{onya, A.dana ve Mer"in şv ır cnrıde aynı şeraitle bulunmaktadır 
Urnoml acema!l: LEOPOLO GRUNBERr. lstanbul po ta kutusu 501 Tahta kala Cedit l lan Numara 34 

Istanbul emvali metruke n1üdiriyetinden: 
· emti Mabıllesi $oka~ ı o Nevı hazineye ıit nısıf hissenin 

kıymeıımuhammenc•i 
atik cedit yıldız namlle lira 

llevor~ katıp lusıafa c:ıddci lcbır 83· ı J 5 1 3 5 91 maruf sinema :!5000 sekiz taksiıte 
çekbı kuçu< parmak kapı 9.J.ıJ> 38000 mefsuh bedeli mukarrl 

luştem.'.: K.1gır \'c iki kattan ihareı olup caddeye nazir olan kısmında iki odası vardır f f locayı uz 
ıeoiş muze~ıcn "neına salonuııu ve ayrıca anıircyi havidir \e iki hal:b vardır. 

llalAda evsafı muharrer stnemanın nısıf hi·sc;inin38000 l'ra mel<uh bedelJ mukarrer iletı/7/929 tcrihinc mii .elif 
cumarıc ı giınü > at J 5 de pazarlık rnrctilc icra)ı muzayedesı mukarrerdir. T•liplcrin ıemuıaı makbuzu •ev• 
mutt' e, b•nka "1cktupla:ile emvali m nıkc o•tr' kom<iyonuna müracaat e\·lemelcrL 

BİN SÖZ 
BlRRESiM 

\'>imdiden recllllyet asnrı gll'1' 
mekte olan 4 .'aşındaki M~ 

• 

uun Beyoğlu Halk fırkasında yapılan güleş müsallaKasına iştirak eden gote~çller. 
BALIKI_JI ş· 

RUM HASTAt'Et.C~ ~· 

Rn•ı:~~~.!:.!! .. ~~.~ ,.!.•!!~;] 
sri Türk Mobilya deposunda 

BIUlmum yatvk odaları üzerinde mühim bir tenzlUU yapılmalıtadır. 

~ll .. 4XMXMXMX~ll~~XMX~~IMA~hm·e~Fevzi ~Il ... 

Hacı Bekir ticarethanelerinde 

-ÇİLEK-
•• 

-cuL-
-·KAYisı--

Bu senenin taze meyvalarından reçeller! yapıldı. 

• • •••••••••••• 
Enıla~ ve Eytam bankası lstanbul ,ubesin~en 

-----

J< OLINOS dlf •Qn· 
'larfna, dltlınııı cO· 

ıl\_mealne n dlf <11\111~ 
n l 11 baıtalınmuınıı 
~ •tf' 1-.M• ııll&bllr. 
~""' "lılı 6ıçıı .... 

."'a& .-oaıılacü lw. 

.a.111111-ıı • <111kUırdı 
1'oU.... -.ın• dlJ 
uılanııddı rm•l 
ll1lklerıııı d"ltrdt 

l\ICDIRI\ l~TI L ".Jl ,\11\ ı>f\I 'l'u 
Yedikulc H:ılıklı l{um h•'',,ı 

!erinin ihtiyacı bulunan 800 • 1 u 
ton maden komıirü, (,'amlı, \I 
lave ve Sülevman Sırn olmak :Si 
kapalı zari u~ulü veçbile münak•" 
konulmuştur. i 

Ba!Ma muharre'. ~~zkur il'. ( 
l 000 ton maden kom uru ısıaııb , ,. , ~ oı:ıt 

olan depolardan olmivacak, ... . .,, .o 
maden ocaklanndan ambarları " 1 ) 

edilmiş buluMcak husu,ı ,.,r 1 
nakl olunacaktır. 

1 
ıa 

Tc:slimi \C \·czini. i:;c I~ 
Ha<tahanckriniıı d•hihnde mu~•' r . 
narn\;nin tarihi imzasından ;tib'" ley 

bir aydan nıhayet bir buçıık a) 

lında vuku hulacakur. 
Müna~aıaya talip olınlarıo fo~ 

lan aynca her cins hakkındı ki 
?.arf içinde ve ylizdc beş oispt~~ ' 
teminatı muvakkate akçesini tt ~ 
siyle 26 Haziran 1929 tarihine ı 
sadif çarşamba günü saat -4 d< 
dar kabul olunacaktır, 

l\lcvkü &:deli icarı ı;enevisl llra ' 

. lllpltıııll ~ tlb
rı. n ıı.ı,ı.n ~ı\ıeo 
aılkroıllıırl tll~ •• 
ltnu .dıH·. 

ihaleyi katiyede son mun•~:ırı 
zammen züzde beı nispetinde 1

10, ty 
naı akçesi dahi tediyeye ınecl'.'~,~ i 

lkşikta~ta Cihannuma mahal- 145 
lcoiııdc Yıldız caddesi bostan 
'ok;ığında 1, 2, 3, 4 ve 1 1 
No lu bostan 

Emlak ye ~:ytam Banka~ına ait balada muharrer emvalin birer 
~cnclik bedeli icarı ~craiti atiye ile miizaycdcyc çıkarılmıştır: 

ı - Muzaytde muddcti 4/7 /929 Per~cmbc guniine kadar olup 
ihale muam~ksi yevmi mczkt'ırda saat on altıda icra olunncaktır. 

2 - Bedeli icar ilk taksici ihaleyi miıteakip verilmek üzere 
iiçer aylık m~avi taksitte tediye olun:!caktır. 

3 - Müzayedeye iştirak etmek arzıısıında bulunanlar bahçe 
kapuda J<:mMk ve l~ycam banka~ı lstanbul ~ubesine müracaat 
etmelldlrler. 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAJJARE PiYANGOSU 
6 inci keşide J J Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
20(),000 liradır 

Ayrıca 60,000 40,000 80,000 20,000 16, 
10,000 llralıh ihram/yeler ve 100,000 L. mukA/a 

Bu keşldede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

~111~ Türkiyada ilk Avrupa seyahatleri~lll~ 
_ Pake vapurları § = Pake vapur acentası Tiirkiye muhterem halkını seyahatlere := 
§§ alıştırabilmek iizre lstattbul- Paris ve lstanbul - Parls- Londra § 
:E arasında seyahat seferleri açmıştır. Bir familya dahi olsa her:= 

§zaman •eyahatc çıkabilir. vapur,tren, oto, otel, tercıirııan, iaşe 5 
:= bilet ıicrctine dahildir. ;\lüddtti seyahat 34 gündür. Fazla := - -
iıı ııııli'illiiılfllıılliffıllı)illıllılıii,r,jlılilııllliilıiilıiıfllll1111111.i 
_..,. NAZARI DİKKATE! ~ 

Beyoıtluoda lstlklAI caddesinde 216 numerolu 

STHONGıLO BİRADERLER MAGZASININ 

Her evde bulunması elzem cibanşumul 
bir şöhreti haiz Klarfeld Alpaka Bıçak , 
çatal ve kaşık sofra takımıd" KLARl'ELD 
ALPAKA, dayaoıklıjtı ve parlaklığı iti
barile gUmU\I takıınlan yerine kaim 
olunur. Güzel modelleri her sofra için 
bir zlneıtir • 

Ov ,ıııı Kollooıo le> 
u11J>e odlnlıı ,., •azı 
uızın ıır lı.ador ıatnl· 
~iOUU n saallrrcı· 
,.._., eden aeıtpllğe 
•'Uı.kıı ıd5cekılnlı. 

KOLYNOS 
04NTAL CRlAM 
"l"CUtiYe tchı ,11ıoıtttrlı 

1'A blllCll 4RAGGI 
~ Veuadlkaokail. 

b blm ...... ıpartıman 

Ziyade tafsilat ve izahat h1\
0

,v ~t 
it.aya taliplerin Calaıada • 1 ..:.! it 
Millet hanında, 69 numaralı d•~, en 
bulunan Balıklı Rum flaH•h.• ,1 ~I 
müdlriyeti umumiyesine ınilfS • ı;; 
eylemeleri. ,A 
Gayet mühin1 bir 1 ~ '1ı 

fll' ~ I~ 
Elyevm gayet iyi hl~ 

0 1~ 
olup pek çok ınii~terifcrı \' ııı ' 
F ANNY BENBAs51 ~t 

ı=~~~!!!""... . . ııı'. li}> 

KAR
!! AL Şapka evi satılacaktır.f',VJıl. r~ oı 

tahdimini işe tamamen vs~ıV 11 
lar. Kaçınlmiyacak bir fır f <! 

EN EHVEN Kuloğlu .<okağında J\fadafll >o1 
ny Benbnssata mu_racaut A 

lkrazat idarehanesi ~ 
Mütekaidin, Eytam ve eramil- BAl(TERIVOLOO ~l t 

den yüksek maaş sahiplerine bu- Dr. IHSAN SA ~ıı 
su.ı bir muavenet olmak üzere cıı'''1 

gayet ehvm faizle par3 verildi- akteriyoloji labora 
ğiııden arzu edenlerin Vezneciler- Pek dakik lıan tab1Jl•~1~,ı de uamvaz cadkesinde 94 numa- (Vasemıın teamülü) kU;klıl' 
rao:b KARTAL ikrazat ıdırehane- ı.adad,ı tifo ve uıtm• bası ıah' 
eine müracaatlan ı .. his~ idrar, balgam, cu~''ıı<~~ı 

• 
KUIK 

düdüklü tencereleri 

15 Dakikada 81 
SoaklkadaSebze 

pişirmek istemezmisiniz? 
O halde ,;z de bir tane alın 

Yemeğin plşıij!;ini tencere dil· 
dük çalarak haber verir. 

"Ku j k ıcnc.ereleri asnmızın 
" hankasıdır ...... . 

L'mıımi acentılan: Bahçe kıpı 
CeW Bey ilan , 'o. 32 

lil1tı, Ülıra mikroskop• U• 
taharrisi. hırıı'' 

Divanyolunda Sultan 114• Q81 
türbesi karşısında Tlefon ı~. 

SATILIK ff1'' 
Lüks ve gayet ınilkelfl 

tenezzüh ınotiiril ,,.,ı 
Hem açık hem kapalı !obıli 
mükemmel Bulk oto "'vts' 
Hasan seza deposun• _ 

1 
ı 

Telefon : 1'tantıul ' · 1 . jçJI 
Mutbak ve sofrı.ı ğl 

Margarinf~,r, 
1Nterev•!'hhl ,, 

MARGAR ıı~•;. 5
' f, ı 1 

besleyici MA R (71\ }l 0c 
bir gıdadır. • ...,01ao'11 

, 
sıhhiye vck~letl\·lc Şch. ıııılO ' 

1 ·ctı a,11 ·d 
tahlil olunarak ne "' .,;ıJm 1 • 
ve imaline müs;ıaJc t: nıı.Jr 

ı Nsofra ,e ~f 
MARGAR ı y•~~iı!t•' . 

Hir , 111 
yağlardan kurrnrır. ıı~t. \ '
kA!idir. 1 ler vcrde ,\ ' 
kasına dikkat edinfı. ARl/ı 

ı--SÜNNET-·ı• 
TÜRK MARG ;ract' . 
y3p;ları ı,;oııt.<l ~ .~zp:ı:~ 

Jstanlıul Tak<1"" ı,,2JJ • l .>ftı • 
amclıyesi için 

Doktor M.Talip Bey . 
5·b gün evvd haber verilme•l 
Sirkecide Nemli Zade 1 !anında 
Numara J Telefon ; 15tınbul 

14$6 ---.... ~~-· EGZAMA 
Eski ka~ıntı ve yaralar 

en iyi deva 

Adanalı Dr. Şiikrii Beyin 

D ~: R U Z merhemidir 

Telefon: 1 eyoo 
1
, 

M Jısber ' 
Der.~ ve 11

. 'J\ırk•" 
ıe•• • ~ ı:ranı-;ı.tca der~ 'fc ı,:LJ 

h Jıe•e • k 
Fransızca mu a p• t• 
MükAJemc ı-ııınbul, •e ı 

L" •ı rıunı 
tusu, ı 7 lı "· ·' · 

t 
• 


