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An~lo-~atson lesaoülü 
Yeni İngiliz Baıvekili Mac Do

llald'uı hari~i ıiyaaet programının 

baımda Amerika ile aaınimi bir uz-
1"ıına arzusu bulunmaktadır. Sovi

)et Ruayau ile de ıiyad münasebet
lerin iadesi iıçi fırkaaının ötedenbe

ti ileri ıürdüğtl bir umde idi. Fakat 
lıu fırka iktidar mevkline gelince, 

~uaya itinden evci Amerika doetlu

luna daha ziyade ehemmiyet verdi

lini göstermiş ve bütün siyasi faali
retini bu meeele etrafında temerküz 

•ttirmiıtir. İngiliz - Amerikan itila
lından sonra diğer harici meselelerin 
daha kolaylıkla hallolunabileceği 

tınniyetle tahmin edilmektedir. 

Türk-Yunan müzakeratı gene durdu. M. Venizelos 
müzakerata başlanmamasını Ankaraya bildirdi 

Baldwin"in riyaset ettiği muhafaza 

~r hükfunet de Amerika ile uyuş
llıak taraftan idi. Ancak İngiltere 

ile Amerika araaında en büyük ihti
laf sebebi tetkil eden denislerin 
ltrbestisi ve deniz kuvvetinin müaa
'tııtı hakkında her iki devletin teldk
~ileri başka başka olduğundan ara
ta bir türlli uyuşmak imkAnı bulun

lıuyordu. 1927 senesinde Cinevrede 
l,giltere, Amerika ve Japonya mu
'-lıhasıarmdan mürekkep olarak to
>ı.nan konferans bu yüzden akame· 

" uğramııtı. Bunun üzerine Bald
~ hükumeti hattı hareketini c!;
littırmiş ve deniz kuvvetlerinin tah-
4idıne dair yapılacak itilUa, lngiliz

~rikan uzlaşması ile değil.. Fran
llıı İtilafı ile vasıl olmak yolunu tut 
~§tu. Bu hattı hareketin gerek İn-
tilterede ve gerek Amerikada husu· 

~ getirdiği fena tesir ve memnuni
~ttıizlik malilındur. Mac Donald, 

•· ôlldwin kabinasına en ziyade bu 
'-'ktadan hücum etmi§tl. Şimdi u

~ını tahdidi teslihat itine, İngiliz 
1 ıııerikan uzlaşmau ile giri§ll'.lek 
~giliz ve Amerikan efkarı umumi· 
~~nin temayülüne uygun tabii bir 

•ce telakki edilmektedir. 

t· "' l· ~ ac Donald'in geçenlerde Ame· 
u.lıa •efiri ceneral Dave• ile vaki 

J1' "'iı 
n ınüliikatı, bu istikamette atıla-
~ •d l b" . . . l • t rm arın ırıncısı &ayı ma.11ta· 

11
• İngiliz Başvekilinin Amerikaya 

1 
r. giderek Hoover ile görüşmesi 

• ıhtimal dahilindedir. Anglo-

1 ~ııon aleminin iki büyük ba,ı tara
bQ"n gösterilen uzlaşma arzuları 
ba ne dereceye kadar tahakkuk 

bilecektir? İşte şimdi bütün dü-t' Pek haklı olarak çok yakından 
~ dar eden en mühim eual budur. 

•e kültür karabetleri samimiyet 
dostluğu artıran sebeplerden ol
u gibi, rakabet ve husumete da

Iİddetli ve ihtiraslı bir mahiyet 
•n atniller araaında da sayılahi-
. llu psikolojik hadiseye daha zi

lt IAtin aslına mensup milletler 
d" 1

1nd.a şahit olmaktayız. Amerika 
;r ngıltcre arasındaki gün geçtik
il' '•tan rakabet de ırkı, lisan ve 

r karabetinden hangi istika-
te n:ı·· • k ? B uteessır olaca tır unun 
i •urette Mac Donald te§Cbbüsle
n •asıı olacağı neticeden anlıya
t, 

Ciııa 
1; nşümul ve denizçi ·milletler 

~Jluşrnak haddi zatında pek lro
değildir. Deniz kuvvetlerinin 
•atı prensibini nazari olarak 

~tııeı, mümkünse de her milletin 
r; V:ıziyetine göre filiyat saha

'lıı bunun formülünü bulmak çok 

,:· lier iki taraftan biri diğeri
''· Sok ö.1ünde boyun eğmedikçe 
<ı b" 
1 ır uzlaşrnağa imkin yoktur. 

:••e •e Amerikadan hangiai bu 

1 
ferağati gôıterecektir? Mac 

~ 11.nglo-Sakaon te11anüdtl na
ngiliz emperyallzmlle denb: 

\~ ırasında ne dereceye kadar 
•1ı1r 

~ll yapabilecektir? Yakında 
· •re daha "h \. "ıı~a vazı cnııplar ver-

"'lır, nını bulacağımıq 98phe 
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Müzakerenin 
durmasına 
sebep ne'? 

BaJal pa~alılıID ı Hayret! 
4 yaşındaki 
erkek öldü! 

Milliyetin büyük anketi ................................... 
Gazinin en büyük eseri nedir. 

•••••••• 
HALİDE NUSRA T HANIMIN CEVABI 

M. Venizelos harici-

Bar~leıı evel 945 ~uru~la 
~e~inilirken ~im~i 14,000 

kuru~ lazıın~ır Mehmedin lıalbi sağ
da, karacifjeri solda/ 

Bunu düşünürken, gözlerimin önü-ı 
ne bir şahikalar silsilesi geliyor ve 
hepsinin fevkinde, onun uiz ve gü
neg başını parlar görüyorum. Bu şa
hikalar, onun eserleridir: Hepsi de 
göklere yaşlanmıı gibi; başlan dön
düren, gözleri alan, akılları ıaıırtan 
bir yüksekliktt. Yanlarından uza
lı:la~tığmı niebette onlar büyüyorlar, 
hi-dlyorum iri ıenclerin ve asırla
rın adesesi arkasında onlar betcriye
te hayranlık veren mucizeli bir a.ca

ye encümeninde mu- i 

halef et gördüğünü 
Ankaradaki sefire 

bildirdi! 

M. Venlzelos 
Atina 27 (A.A:) - Havas Ajansı bildiriyor: Büyük ko

misyonun verece~ı kararlara lntiıaren Ankarada müzakereye 
yeniden başlanmal!ı /şan ahire kadar tehir etmesi için M. 
Papas a talimat veitlmiştir. 

letanbul Ticaret c sı, hayat pa
halılıkları hakkında hazırladığı ista
tistikleri dün neıretmietir. Bunlart 
naıaran Mayısta hay1 pahalılığı, 

1 
harp tan evelkine nispetle yüzde ( 14 
81) fazla olup para farkı nazarı iti
bara alınırsa pahalılık yüzde (148) 
nispedindedir. Oda iıtatistiklerinın 
doğru olduiu kanaatindedir. 

Mehmede birdcı. bire fena
lık gelmiş l'l! iJ/nıiiştiir. iln 

otopsi yapıldı! 

Atina 27 (Apoyev.)- M. Venize-ıpaya encümende tebellür edecek flk 
los d~n hariciye encümeninde Anka- re ve verilecek karara intizar etme-
ra muzakcratı ve Yunan murahhasJa · · tm" · 

Odanın grafiklerine göre, (1914) 
senesine nispetle ekmek okka hesa
bile bir kuru§tan (21) kuruşa, ıe

ker (3) kuruştan (55) kuruşa, kahve 
(12) den (180) kuruta, makama 
(3) den (43) kuruf8, patates (1) 
kuruştan (20) kuruşa, faaulya 4 ku
ruştan (62) kuruşa, zeytin yağı 8 
kuruştan (105) kuruşa çıkınııtır. . . . • sını emre ıştır. 

nna verılen dırektıfler hakkında i- y h""k"- · · b k . . . unan u umctının u ararı ver· 
zahat vermış, munakaşanm tevaiini . . . 
hatiplerin fikir ve miltalfialası müı- meaınde göaterılen umuıni tel!t ile 
pet aahada hükilıneti tenvir etmele- muhalefet amil olmuıtur. 
rini istemiştir. Nim resmi Estiya gazeteıinin M. 

Bunun üzerine müzakere büyü- Papa ile M. Diyamandopuloı ally
mUı bir çok hatipler söıalmıg fakat hindeki neşriyati muhtelif dcdıkodu 
müzakere intaç edilmemittir. EncU- !ara aehcbıyet vermekte ve sabık ha
menin vereceği kararlar mua114k riciye nazırı M. Mihalakopulosun 
meselelerin kat'i tasfiyesinde esas bunda parma"ı hulundug"u zannol 

1 - d • un o acagın an Yunan hükumeti M. Pa maktadır. 

lş bankası U. Müdürü Celal 
Bf.nin gazetemize beyanatı 

Y ~n~. açılaca~. şubeler ve t~yin olunan 
mudurler - Mukerrer sigorta meselesi - lş 
bankasının yeni hisse senetleri - İzmir 
belediy.esine i~az edilen 2 milyon 

lıra -Malı muvazenemiz 
M emlekctlmlzln bbtlln maır lhtlyaçlanoa cevap vermoğt istihdaf 

eden Türkiye it bankası, faaliyetini tevsi için yeniden mühim 
merkezlerde şnboler açmağa karar vermiştir. Şimdi (17) şubesi 
olan bu yegane maır mOes~esemlz, bn ıurctle yakında şnbelerloln 
mlkdannı (22) ye iblağ etmiş olacakbr. 

yeknl dşu1belerdln küşadı için ıazııngclea hazırlıklar yapılmıt ve 
a ro an a teıblt edilmiştir. 

Yeni şubelerin müdürleri 

•••••••• 

yommuz içinde işe b11flayacalı olan bu yeni tefekkOllerden Er-
zurum şubesi müdOrltlğtlne Samsun ikinci mlldürO Salt Hamit, 

Ord• fubeıl rnUdllrlUğOne lstanbul şubeıl emtia fefl Vehbi, Akbl
ıar fubeııl mUdllrltlğüne merkez ihtiyat mlldllrO izzet, Ödemlf 
ıt'ğteıl l:ü~UrltlğOne lzmlr lıtlbbarat şefi Bedri, Milas şubesi mlldür 

ne m r fUbeıl muhasebecisi Hu!Osl Beyler tayin edllml\llerdlr. 
Bu tene zarfında leparta,ı<onya, Utşak, Antalya ve Zllede de 

fUbe te,kJlah vücuda ıetırlte'cektlr. Bankanın umum1 mDdGrO 
Cclll Beyefendl,dOn bir mubarrlrlmlze aşağıya dercettltlmlıı: mOhlm 
beyaııatta bnlunmnştur: 

* * * 
CELAL BEYİN BEYANATI 

Anadol~.da açılacak yeni şubeler ve 
mukerrer sigorta işleri 

lsıihzaraunı bitirmiştir. Kadrosu ha
zırlanmış, ıqekkUlüne alı formalite 
ikmal olunmuştur. 

Bu şirketin ( ı 9 ) temmuzda işe 
bıtlayıcağını lı:uvveıle ıahmın edlyo. 
rum. Şirket için, lsııınbul şubemizin 
bulunduğu binanın Usı kaıında bir 
daire ihzar olunmoşıur. 

Mükerrer slgortı memleketimizde 
yeni yapılmış bir lfıiı ve her nokıal 
nazardan memlekıe lalde getirecektir. 

Bu ıeşekkW, Türk gençllgının ve 
Türk piyasasının slgorıacılığı yakın· 
dan a!Alcadar olmasını ıemln edecek
tir. 

Harptan evci (945) kuruşla geçi
nen bir ailenin timdi maişeti temin 
için (13999) kurut sarfetmeei Jlzmı 
gelmektedir. Ticaret odaBI kitibi u
mumioi Cemal Bey demiıtir ki: 

- Biz istatiıtiklerimizin doğru ol 
duğu kanaatindeyiz. 
Bunların tenkit ve mUnakaf8B1nı 

bekliyoruz. 

Çok feci bir 
kaza oldu 

Bir arozöz devrildi; 
J ölü, 3 ağır, 2 hafif 

yaralı var __ ....., __ 
D n >abah Şehremaneti itfsiye 

baş şofiiril Fahri efendinin ldaresln· 
deki 16 numaralı arozöz altıncı da· 
lrei belediyeden G.ıatıya inerken 
Galat• posıanesl önünde birdenbire 
freni kırılarak olanca stiratile baş 
aşağı inmeğe başlamış bir berber 
dükkAnına çarparak yıkmıf ıonrada 
kömUrcQ Avramın beynini tzerek 

4 yaşında ölen delikanlı: 
Mehmet 

Dört yaşındaki delikanlı Mehmet 
evelki gece sabaha kar§t Şi~li Etfal 
hastanesinde vefat etmiştir. 

Esasen Mehmet bir haftadan heri 
rahatsız bulunmakta ve hemen her 
gün baygınlıklar geçirmekte idi. 

Buna rağmen bir Musevi müteşeh 
his çocuğu Amerikaya götürmek i
çin uğra~makta ve bunun için Der
viş zade ile bu Musevi ~rasmda mü
zakerat cereyan etmekttdi. Bir haf
ta evci haetalananMehmet çocuk r:.;., 

tahasem Ali Şükrü Beye götürUJ
mÜ§tÜr. Ali Şükrü Bey çocuğu mu
ayene etmi~ ve ilaç vermiştir. 

1 Salı akşamı Mebmedin haıtahğı 
! fulal~şmış ve neticede çocuk bayıl
mııtır. 

Mehmet derhal Etfal hastanesine 
ı. "' -' kaldırılmıtsada o esnada temamile 

" .,. kendinden geçmiş bulunuyordu. 

I Mehmedln bu bayğınlığı devam et 
,.,- ıniş ve biçare delikanlı ıabaha karşı 

~--..-. "/ J:._ ,.-·, 1 bu dünyadan çekilip gitmiştir. 
(~ I ~ Yapılan fethi meyit neticesinde 

••••liı•mlilıı•liiiililiiiill ı .... .,hmedin bütün garibeleri üzerin

Mecruh şoför hastanede 
öldUrmü., Hısın Hüseyin, Hasan 
Süleyman ve Mlşon namında Uç bl· 
çareyi ağır, diğer iki kişiye de çar
parak hafif ıureıte yaraladıktan sonra 
Sahur hanı önünde devrilmiştir. 

Yaralılar Scnjorj ve Beyoğlu zü· 
kOr hastanelerine yaonlmışludır. 

Kaza hakkında şehremıneıi hey'ed 
fenniyesl de ayncs tahkikat yapma· 
ktadır.Frenln birden blremi bozulduğu, 
yoksa esasen mi buzuk oldu!u 
araşorılmakıadır. 

Mektepliler 
Müsabakası 

9uncu hafta 
9 uncu haftanın en milhlm 

haberi nedir ? milsabakası 
~ hazirandan itibaren 
~ başlamıştır. 

de topladığı g8rillmüştür. 
Mehmcdin Kara ciğeri solda, kal

bi aağda olduğu anlaşılmıştır. BU
tün dahili clhadarı da bayle teratlr. 

Atlna sefirimiz 
Enis Bey dün Atinaya 

hareket etti 
Yeni Atinı 

sefiri Enis B. 
dün vapurla A

tinaya mütevec· 

cihen hareket 

etmiştir. Eniı 

Bey, Hariciye 

memuru Hakkı 

Bey ile diğer 

bazı zevat ta· 

rafından teşyi 
Bankanın yeni hisse senet/eri 
iş bankuının yeni çıkardığı hı

mlline alt bir milyon liralık hisse 
!eneılerlne, eski hlssedarlann a!A
l<adar olmaları kendlleri için lal

dıUdlr, Kendilerine bunlar~an istifade 
etmek üzere verilen lıaklc.ı rüçhan 
8 ığosıosta bltecetklr. 

Oelecek l'i>1 Temmuz Sa. 
cevapları ~ lı gana ak

tamıoa kadar kabul edece· 
tiz. 9uncu haftanın en ma

hlm haberi için alınacak netice 

olunmuştur. Enis Bey 

Borsaya ~i~e~ileceUer 
Gayri müslinılerin seyahan 

CelAI &ye/endi 
Anıdoluda yeni açılıcalc fU

be!erl tetkik için milsıiı zamanda 
bir !tyıhıt icra etmek tııavvurun
dıyım. 

Mllkerrer sigorta mest/esi ---------
Mükerrer sigorta işi için bir mil· 

yon ıermne ile ıesis olunan şirket, 

Bu müddetin hitamını kadar 
(11,20) lira üzerinden yeni hisse 
seneılerlnl ılıbileceklerdir. 

iş bankasının içinde bulunduğu 
emniyetli vo.zlyeıe nazaran hisse se
netlerinin şimdiki flaıile kalmıyıca
ğı gayet tabii bir keyfiyettir. Halı.lıı 

(Mabqdi 8 üncü sayfada) 

Pil Temmuz Çarpmba gU
~ nü llAn edllecektlr. 

Cevaplarınızı Mllllyet ma
sabaka memurlutuna &'Ön
deriniz. 
Not• Masabakamıza haftanın 

• en mUhlm haberinin ne 
oldutnnu bildirmek ve nlçtu o 
haberin tercih edildiğini izah 
etmekle lftlrak edllmeUdfr. 

Gayri müsllmlerln ~eyahatla· 

rı hakkında dün VllAyete yeni 

emir gelmiştir. 
Aldığımız ma!Omata göre gay

ri müslimler tencz.ziıh için Bursa 
ile diğer bazı me>ire yerlerine 
istizan edilmeden buradan yapı
lacak seyahat ve~ikalan ile gide
ceklerdir. 

met ve heybet alacaklar ... 
En bilytllı:leri hangisidir? ... Aziz 

vatanın ti göğıllnde tututan menfur 
ve mel'un yantmdan Türk istiklali
ni kurtarması mı? Bağrımızda kan
gren olmuş bir çiban gibi duran sul
tanları oradan söküp atması mı? O 
mütefeasih idare yerine yep yeni, 
canlı, aari bir Cumhuriyet idaresi 
kurması mı? Yoksa, ilim ve irfan işt
ğını, lı:byu bir cehalet gecesi içinde 
buDalmış olan asıl halk kitlesine ye
ni harfler vasitaaile yollaması mı? ... 
Yukarıda da •Öylediğim gibi, bunla-

Hailde Nuırat Hm. 

rın hepsi büyük, hepsi çok büyük v 
en büyük 1 Eğer birinden birini mut 
laka tercih etmek lazım gelirse, ben 
en baştakini ayıracağrm; çünkü o, 

bütün ondan sonrakilerin anasıdır 
Hayat ve istiklalimize saldıran men 
fur sürllnün, İzmir önlerinde denize 
dökülmesi, bence, şah eserler şah 
eseridir 1 ••• 

HALİDE NURRAT 
* • * 

MÜDERRİS FERİT BEYİN CEVABI 
Muhterem Beyefendi, j herin «en btiyUln sıfatını eserleri-

Gazinin tn büyilk ueri nedir diye mn yalnız birine tahsis etmek do
soruyorsuntız. Gazi namütenahi ~ir ğru olmasa gerektir. 
varlıktır; onun en büyük eseri ne- Bu sıfat bütün eserlerinin miişte
dir? demek, namütenahinin merkezi rek vasfıdır; 'u halde Gazinin bü-
nerdedir? demenin aynidir. tün eserleri, en büyüktür. 

Müd,,rrıs 
Gazinin her eseri, mümasili olan 

eserlerin; 2:aferi, zaferlerin. inkıla
bı, inkılapların en büyüğüdür. Bina-: 

FERİ'J' 
/Ankele cel'apların dtvamı .5 inci 
!ayfamızdadıt] 

Tabancalı kadın! 
Aliye Hm. dün dinlendi 

Berger Aliye haaım hakkında ağır ve 
nıühim ittihamlarda bulunuyor 

•••••••• 
M. Manniğin Kocası da : Aliye hanım ter
kedilmiştl; ondan ve talebesinden lntik11m 

almak istiyordu, bu intikam silllhını 
zevceme tevcih etmiştir... diyor 

Herant beyin kızı Mm. Man-

niğe tabanca ile ateş rder_ek 

M Manoiğl cerhetmekle ma;rnun 
1 

Şakir Pa~anın kızı Allye hanım ' 

hakkındaki tahkikat dün çok mu

hlm pir safhaya dahil olmuş ve 

dün isticvap edilen Aliye hanımla 
M. Kegork tahkikatın seyrini de

~tirecek şayanı dikkat ifaddr • 

vermişlerdir. 

, Aliye hanım dUn ailesi ~rk:1 · 

nından bazı hanımlar ve zevatla 

beraber ÜskUdara l(Cçerek Adli

yeye gelmiştir. Aliye hanım Js

tlntak hakimi Cemal Beyin nez

dinde üçbuçuk saat kalmıştır. 
istintak haklmlnln odasına girer

ken çok as4bl bulunan Aliye ha

nım da adliyeden çıkarken daha 

mahsus bir asabiyet görünüyor

du. Allye hanımın rengi hadisenin 

ilk günlerinden dahı solgun ve 

gözlerinin çevresi daha mosmor· 

du. Şişlide deveran eden şayıa

lara inanmak !Azım gelirse Aliye 
hanım bir buhran neticesinde 
yaptığı bu hadiseden dolayı çok 
muztarlptir. 

Aliye H. ın ifadesi 
Aliye hanım isticvabı esna

sında istintak hakiminin sordnğıı 
suallere inkA.r ve tevilli ifade

lerle cevap vermiştir. Aliye ha

nım bütün bu cerh hadisesinin 

kasda makrun olmadığını bir 

kaza eseri oldu~unu be~·an et

mektedir. Fakat istintak hakimi 

tarafından Irat edilen mantıki 
sualleri reddetmekte, bunları ma· 

kul ve mantıki şekilde izah ede-

meınekıedir. -

Hadise kahramanı adliyede 

M. Berrerln dahli var mı? 
Aliye hanım lstintakı esna'Jll. 

da Macar artisti Bergerle alA.k.ıd:ır 

olmadıgımı, Cskiidara :\im . .\lan

nlğe piyano dersi almak iizcre 

gittiğini söylemiştir. Fakat ta
banca taşıması ve tabanca atma· 

sı esbabını çok mübhem >ıırette 

tevil ve nah ile dolu izaha kal

kışmıştır. 
Aliye hanım dünkü ifadesi ile 

pollste verdiği ifadenin bir ı.ı, 

mını nah ve inkAr etmiştir, 

Başka bir H. ınde ismi 

Maznun hanım isticvabı e>na

sında şimdi Viyanada bulunan 

bir hanımın da ismi geçmektt·dir 

(Mabadı beşinci ~ayfada] 
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Gel Kethüda Bey! Yaz bakalım! 

Elime hazneler geçtiği gün sana beşyüz 
kese vereceğim Mehmet.. 

~illiltliı \tiri ası: 47 AYHAN 

Harfli Paşa h.ethUda Beye: 
-Y•z1 dedL 

Ben ;ıimdi emir vereceğim, adamı ortağı gibi birşeydi. Ver
Diş Kaleyi boşaltacağım. Var- gi salgın diye ele ne geçirirse 
sı.-ı Ali bir kaç gün daha orada Hfilet efendi ile yarıya bölüşü
kııpalı kalsın. • yorlardı, elbet şu Tepedelenli 

Bire Kaftancı. . . bana Ket- isinde de aynca Halet efendiye 
hüdayı çağır, siz de gayri işinize cİaruşmak yaraşıklı olacaktı. 
bakın, benim Mehmetle görüşe- Hurşit Paşa Kethüda beye: 

· - Yaz! - Dedi - "Benim :cklenm var ... 
Kaftancı ile slahtar Hurşit devletli inayetli Mürüvvetli sul

Paşanm huzurundan çıkmışlar- tanım efendim!" 
dı: Doğru seraskerin kethüda- "itte Ali Habisi Kaleyi tes· 

limetmek iıtiyor, sultanımın 
sını aramaya gittiler. kutsi himmetlerile kendi dahi 

Hurşit Paşa ile eski kethü-
1 hazne ve evlad ve ayalile ele ge-dası ehmet Paşa başbaşa ya_-

nu kaldılar. İkisinin de biribı- çecek. 
f kt Benim Mürüvvetli Kerametli 

~:~~~ ~;;;~cek tara 
1 

yo u. efendim ıultanım, hod bilirsi-

- H zneler elime geçtiği gün niz ki Ali bir inatcı ve müte-
- · merrit adamın biridir, fU hazne Z<' 'l:l bo:§yÜ". kese verecegım 

Mehmet, de<li. itine ( !) ziyade!ile ehemmiyet 

1 veriniz. Eğer kendine aman ve-Dogrusu aranacak o ursa 
He'ımet Paşanın Hurş;t Paşa- rilmez5e, Kaleyi atacağım! diye 
dan alacag· ını düşünüp hesaba bildirmit. · • 

Kaleyi Varsın atsın! Sayeniz~<İtaba kattığı yoktu. 
o, daha yağlıca tarafı düşü- de yüz kale yeniden yapılır. Al-

a! • !ahın inlyeti ve sİ7 sultanımın "1 Cö7ordu: Ali Paşadan acagı 
' · . k al"' 1 h tl'k çe duılsı bereketile... illi ... be-

şı ..... r şı rr .. n ara asre 1 
- nim efendim, Kaled~n ziyılde 

kiyordu, fazla birşey konuşama-
bunca zamandır iğtinamma ça

tlılar, içeriye Hurşit Paşanın Iııılan Hazneye. ya..:ık olmaz 
Kethüdası girmişti. mı? Ve bunca emekler hep bo-

Hursit Paşa: Ja gitmez mi? 
- Gel Kethüda bey, r*l di- Aman sultanım, asla vakit ve 

viti kalemi ele al İstanbula Tel-
zaman geçirilmeyip biı· af fer

l• s yazmak lazımgeldi, yaz ba- manı gönderin. Hazneleri ele 
l:.:!l'Ill I geçirelim. 

F mrini verc.li, Kethüda bey Ali yi Anadoluya geçirilmek 
P· ~anın yuztıne bakıyordu: üzre elbet "Asitane" ye gönde
H • rşit Pa~a Ali Paşanın affı i- ririz. Yani bayatı gene siz e
çin r icada bulunmak istiyordu. fendimin bağı§lamasına kalır. 
Maksadını Kethüdaya anlattı, Amma rey sizindir; dilerseniz 

J li P;;;,şanın Cephanelik üstün- boynunu vurdururaunuz ! ... 

~mea-Ikada 

Yeni tarife 
Billün devletlergüm

rüh tarifelerini 
protesto ettiler 
ı ew- York, 26 (A.A.) - Yeni 

gliııırtik urifeleri aleyhinde bir çok 
devletlerin protestoda bulunma;ı, 
h1.ttı bunlardan bazılannın mukabele 
bilmi il tedbirleri almığı dü~ünmesi 
mc ut m1.hıfili endişcre düşünnck· 
tedir 

Rusya-Amerika 
Washington, 26 / A.A) - Tlyötcr 

Ajan ının muhabiri Amcrikıı hükO
metioin M. J\·lacdonald ın teşebbüsü 

ne imtisal etmlreccKini ve So' jet 
bUkiımctini tınımamık iyıswndc 

dcvım edeceğini zannettiren bazı 

emareler mevcut olduğunu bUdlr
melı:tedir. 

En bllgük tayyare teşklliUı 
'ew,ork, 27 (A. A.) \\"right 

ıcronıutieal corporaılon, Curtlss 
aenıplınc ınd motor company, Kcy· 
stone dircraft compıny ve şubele· 

rinln dünnnın en büyük tayyare 
tefkilttı b;ı!ndc blrleteccldcrinl bil· 
dlrmcktcd!r. Bu tevhit Curtlss W rigbt 
corporatlon namı ılımda hisse sene
dau çıkaracak olan bir ıirket teşkili 
suretiyle icra edilecek ve bu ~lrkct 
70 milyon dolar sermayeye sahip 
olıı:ak:tır. 

s ....... ., ........ 
HUDUT HADİSESİ 
Mesel ebüyümek isti
dadını gösteriyor 

Belgrat, 21> ( A.A.) - Bulgar -
Yugoslavya hududu cıvanııc.la lıir 

Sırp hudut muhafızı kuruşunla öldü
rülmü~ti.ir~ 

Hadise bllyüdü 
Belgrat, 26 ( A.A. ) - Politika 

gazetesi, 20, 21 gecesinde Bulg&r · 
Yuı;oslav hududunda rnku bulan 
hadi.eler hakk.ında tafsilat ı· ererek 

hududu gcçmcğe teşebbüs eden 3 
firarinin hudut mubsfızlan tarafından 
lt!Jf edildiğini yazarak diyor ki; 
~ S.ın znmanlırda Yugoslav erızisi· 

nde vaki olan müteaddit sui kasıtlar· 
dan sonra hilkOmet memurlan hudut 
mmtakalarında emniyet ve •sıylşin 

muhafazası için şiddetli tedbirler 
almıştır. Diğer taraftan hudut yakının· 
da Yugoslav llulgar ropraklanna 
halkı teıhiı etmcğe amade birçok 
sillhlı eşhasın meYcut olduğu ınla

şılmış~r. 
l\lezkıir gazete hadisenin Yugos

lav erazi•lnde vuku bulduııunu. bina· 
enal~yh hadiseyi yalnız Yugoslavya 
makam atının teıklka sal!hiı eıtar ol
dugunu lllvc edlyor. 

d: c ttrnrak sıkıya kalınca A- Bu kere dahi Tatar ağası ile 
k 'U' r Mustafa Paşa gibi barut Mürüvvetli ıultarum "Subları· 
ın 1

1 ·enini atacağını anlattı, e- na" yüzbin kuruş gönderild· 
ğ r T ep edelenliye aman verile- Ayrıca ganimet malı olarak bir 

' c'ursa A n a dolu ımn bir ka- sürü "koyun" d ahi i rş a l kılın. Sigortacılar içtimaı 
:ı~ma çekilerek ömrlinü dua- mak mukarrerdir ." Vi ·ana, 26 A.A. ) - 1 'akliyat 

; a vereceğini de yazdırdı. Mektup yazılıp bittikten son- sigortacıları, beynelmilel birliği ura· 
Asıl mühim olan Kethüda ra Hurşit Paşa Kethüda beye tından Yiyanada 15 eylulden 26 ey 

1 · b d • !Ole kadar bir kongre akdedilecektir. ey n un an sonra yazacagı Halet efendi namına yüz bin 
t "d" b kt İ t lıtirak cdceek olanlar bir pasa· ıne • up ı ı : u me up s an- kuruş ta gönde~ilmek laznngel-

b uld a meshur "Halet" Efendiye diğini söyledi. portu ve namlarını muharrer bir 
y 7ılacaktı. Fakat bu para katırların sır- davetnameyi hamil olduUan halde 

H · p B b "lid · • Ayu,ıurya toprağına girmek için urşıt aşa . a ıa en zıya- tına vurulup yiikledilerek yolla- 1-26 cylule kadar vize muamelC!in-
dc Halet Efendıye kıymet ve- nacak değildi. Y oo ... öyle şey den muaf tutul caktır. 
riyordu. Herşeylcrde söz Halet mi olur? Pasanın İstanbulda Yunanls/allda komünistler 
c'endinindi, eğer efendi Tepe- sarrafı vardı, "zaten her devlet- Sclinik, 27 (A.A.) lltikômet 
de!enliye karşı beslediği kini 1.izıin Istanbulda hususi sarrafı- memurları komüni ı ıcşkillDıu bir 
unutmak isteyip de: - Geçrni- bulunuyordu. Bu sarraflar Rum Aıtısto.ıa kargaşalıklar çıkarmat;a 
şe mazi! ... Derse mesele kal- Ermeni ve Yahudi çelebilerden davet maksadiı" le üçüneü entemas
mıyacak Ali Pa a hemen affe- idiler. Paşaların hesaplarına ö- yona! tar•fınd;n gönderilmiş birkaç 
dilccekti. teye beriye para verirler sonra tamim ele gcçinnlştir. 

Hurşit Paşa Hfilet efendinin da bir yerine beş on alırlar- Jtatyan şairinin hastalığı 
c•ı Sakın: Kethüda masraf Ufağı dı. ( • ) bitmedi Gırdonc ·Riyiera. 27 (A,A.) -

6antlo:ıasın. Müşavir, sır ~tibi de- [•] Tepcdelcnli Ali Pa:;anın bile D'Annunzio hakkında n~rcdilen 
mck olur. Hatta evciden Dahiliye Istanbulda sarrafı vardı . adı: Kaspar bir raporda ha.talığın mevzıl ı· e 
ll:ızırlığı itlerini aadrazam Kethüda- dı, Halet efendi bu adamı ve oğlu- umumi şeraitlnln nıemnuıııvetl calip 
1 rı görürlerdi. nu birer gün ara ile astırmıştı oldujtu bildirilmekıedlr. 

Politika HAFTJLIK l~MJL • * • 
· 2- Eksperler bu mikyası -tayi~ et
tikten sonra diplomatlar meaeieyc 
vazıyet ederek ve daima eksperlerle 
temasta bulunarak bu mikyasın diğer 

Yeni İngiliz bükllmetinin iktıdar Bir kaç sene eve tamirat meselesi devletlere teşmili. 
mevkiinc geçmesilc Amerikan - ln- Avrupa dcvlctle rı ' n mutekab"l mü- 3- üçüncü ve son aafba olarak ta 
giliz münascb.:ıtı günün en mühim nasebctlerini çığı ından çıkardığı yalnız diplomatların iştrakilc bir 
siya i me&el si oldu. İki devlet :ıra- bir sırada Dawes imdada y ti mit mukavele akti. İşte Ceneral Dawca 
sındaki en Mü'lim ihtilaf noktası bu çok mütkül meseleye bir hal ça- bahri tahdidi tcalihat itinde anlaş
bahri rakabct meselesi idi. Şimdi İn· resi bulmıııtu. Binaenaleyh her tut· mağa engel addettiği eskapcrlcri mü 
gi'iz ve Amerikan devlet adamla rı- tuğunu koparır bır it adamı şöhreti- zakcratın muhtelif aafhalarında ted
nın faaliyeti bu noktada bir anlaş- ni bihakkin k •anmııtır, Bununla ricen bir tarafa atarak gayeye vasıl 
l'"ll bu.=k g ycsi etrııfında temer- beraber aglcbi ihtimal mesele Mac- olmak proğramını ileri ıünnektedir. 
-.uz etmıştir. donald. Hoovcr ve Ccncral Dawcs"in Çünkü yükarıki izahattan anlatılaca-

Vaziyct tc bu sıralarda gayri mü- de kıvıramayacağı kadar büyük ve ğı üzre, konferanı aırf bir eksper 
ıit degildir. Anıerikada ve İngilte- dallı budaklıdır. Ceneral Dawcı gc- konfcran11 olarak baflıyor ve cka

rede yeni adamlar, yeni hükumetler çen hafta irat ettiği bir nutukta ga- pcrlcrin hiç bir dahli olmıyan aiya
iktidar mcvkıine geçmiştir. Kendi- yeye şu yoldan gidilmesini tavsiye at konferanı olarak neticeleniyor. 
terin i eski Ji.,!om.ui kayıtlarilc mu- etmiştir: Bahri tahdidi tcıllhat meacleoi 
kayyet addet . yen yeni rical birer 1 - Amerika ile İngiltere arasın- hakkında her vakıt ııöyleditimizl bu 
es r gö term k is rlcr. da mü6avat esası kabul edildiğine rada tekrar edcccği1<. Bu öyle bir 

Sonra Amerikamn T"'°ndra scfare- göre, nisbctlerin hakikaten müsavi meseledir ki ne kadar uzaktan tet
;ine t>yin ed"I n Cer.cr .. ı Dawes, çok olmaları için bir mikyas tayini. Bu kik edilirse halli okadar kolay zan
ı=li b.r a..ı m ohua' t•:ıınmıştır j eksperlerin bir konferansı olacaktır. ncdilir. Mcıeltye yakınla9tıkça müJ 

Fran•ada Iu.g!!-.e.rede 

Kuraklık Har~in tasliJesi 
Ren ~avzasını la~liJe ~tmeli Baz~:=~~~~:::dişe 

Londra, 26 ( \ . .'\.) - lngıltcrede 
yağmurların az ra;tmış olm•sı mem
leketin bazı nokt•lannd• endişe 
tevUc etmektedir. Oralarda menbı

lann sularının tükenmesinden korku· 
luyor. Çünkü bu takdirde nehirler 
kurıı.-acak \"e neticede mahsul:\t 
ta.ma~en dep;ilse bile b•men mıh ' · 
olacaktır. 

Thdik•I fır· 

kasının wmuml içtimaında sii"' ıl•n 

;\I. Daladier, borçlar hakkındaki iti
rnnarın mdil<l meıoele ·ini tc~rih ede· 
rek fırkanın, r•rl•mentonun reyine 
müracaat edilmcJne.~ine müntehi ola· 
eak hiçbir usulü kabul ctmiyeceğini 
soylemiş \"e Frtn<ız - .\iman muka· 
ren eti için .ıırurl olan Ren ha\'&· 
li;lnin tahliyesi lehınde ıJırci 1.:ellm 
etmiştir. Fırkarnn icra konıhe :oi i rey· 
!erin ittifakiylc ~u ı1okt>ian havi bir 
takriri kabul etmiştir. 

1-Vransı hiç bir zaman aldıp;ın 

dın fazlasını vermek mccbuıivetinde 
olınadığmdan Frınsanın ıcdiyaıı Yo
ung planının Alın:ınyı tarafından 

kabul ntatblk edilmesine baglı tutul· 
malıdır. 

2 - Hükılmetlcrin kontr.>lu 
haricinde beynelmilel bir tcdiyıt 

banka•ı ihdası kabili kabul dc~ldlr. 

3 - Harbin ta;!iyesi buna mer
but bütün meselcleıin, bilhassa iş~! 
mes'elesinln hallini icap etmelidir. 

Bir gazetenin fikri 
P•ris. 27 (A, A.) Le Joumıl 

gazetesi yazıyor: Gerek Ren ve ge 
rek tamirat meselesinde başlıca ali· 
kadar olan devlet, Fransa olmak iri 
barivle bu husu;lsrı nlt müzakcra · 
tın "idaresi hukuken Fransayı ait 
olduğundan önümüzdeki konferans• 
riyaset etmek hakkı !\I. PoincarE 
nlndJr. J-:ss~en, bu meselelere derin 
bir vukufu olan ve mes'uliyetlerini 
müdrik bulunon bir z ı tın hu husus 
lann idaresinden UZök kaldığını gör
mekten kim memnun olabilir. 

• .ı.sıl mes'elc, M. PoincarE nin 
telefon ba;ında kalmrnnın mı, yok•a 
riyaset kQrsüsOnü işgal etme<inin mi, 
tercih edllece)tlni btlmektk 

Başvehilin nutku 
Paris, 26 (A.A.) \leb"usan 

meclisi hlriciye ve malıye encümen· 
!erinde lznhat nren 1\1. Poincare 
bllho!<!a ~u sinleri söylemiştir: 

"'Rur havzasının işgali esnasında 

Almanvn, frall,:ia bükOmctine birkaç 
nota göndorrni,ır. Müueliklcrine 
hlyanetl uzaınınun edebile~ek bir 
ıasan uru ve rojcyl nızan itibara 
almağı kabul ctmiycn hükumet Da
wes plılnının yerine başka bir plıln 

tatbik edilme ini teklif eylcmiı ı· c 
l\1. Parker Gilberı 1 bundan haber· 
dar etnılşıir. 19'.!? K4nunue\elince 
hükumet husule gelen ltilAfı tıma

miyle kabul eııigini bildirmiştir. 

Avusturya da 

Talebe blrl/ğl ho11uresl 
\"iyana, 26 ( .A.) Tuna üze 

rinde kain Krcm•te 29 temmuz ile 
4 •ıtu sıos arasında heı oeı nilel ta!c· 
be blrllğl tarafından bir i çliına yapı
lacaktır. Bir pasaportu ve namı mu· 
barrer dnvctn•r.ıev i hamil olan al4· 
kadarlar \ vusıurya topr:ı ğına girmek 
için 15 tammuzılan 4 agııstusa ka · 
dar vize muaınelc•ine tabi tutulmak
tan munfur. 

• 
Almaııayadn 

Berllnde şiddetli fırtı11a 
Bul!n, 26 (A. \ .) Şiddeti! 

bir fırunı ""' ındı J>ru, Dlvet 
meclisi binasını yıldınm düşmüş, 

mebu;lar ara ında büyük bir korku 
ve tellş uyandırmıı. maddi hnsarat 
ika etıni~tir. 

Harp mes'u iyeli 
Berlin, 26 (rL\, ) Rayhlştığ 

daki ~iyasi fırkalmn ekseri i Alman· 
yanın harpten mesul olduğu bıkkın· 
d•ki ittih.tmı reddedcıı bir beyanna· 
me neşreyJemişlcrdir. 

- - - ~--- - - ~ - T7 

külat tebarüz eder. Gerek Hoover 
gerek Macdonald ~imdi tahdidi tes
lihat meselesini en uzak bir rüyet 
aoktasından tedkik etmektedirler. 
1~c yaklaştıkçc acaba bunlar da ted
ricen derinleıen mil§killit i~ine sup 
!anıp kalmıyacaklar mı? 

... * * 
Macdonald Amerika münaacbatına 

samimt bir sekil vermek için ne ka
dar uğra~ıyorsa bilerek bilmiycrek 
İngillz-Franaız münascbatını da o 
derece haltalayor. 0 Petit Pariıine" 
gazeteainc verdiği bir mülikatta 
Fransıı-İngiliz antandı hakkında 
kullandığı liaan dolayıılle Fransı& 

gazetelerinin hücumlarına hedef ol
duğunu geçen hafta yanıuıtlk. Bu 
meaele kapanır kapanmaz, Yeni 
ve daha mühim bir hadiae 
çıl<ınıttır. Geçen Puar gl!nli 
Macdonald'ın "Sunday Tlmce" gazc 
teainde akalllyctler hakkında bir ma 
kalesi inlif'lr ctmiıtlr. Macdonald 

~ 

Fal rl doktorluk 
Londra, 26 (A. <\..) - C hfcırd 

d:ırülfünunu, bir tıkım miitc!1ıy)iz 

ccnebilerıt fahri doktor unvanını 

vermiştir. Bunlar arasında J;P3nyanın 
Londra sefiri marki Mcrry del \'ı~ 
Amerikanın Londra sefiri cencral 
Dawes, Mısır başvekili Mehmet 
;\ lahmut paşa, sabık amerib haricı" 
ye nazın !\ot Kelloğ ve mareşal 
Lyautev vıroır. 

Yeni Zeland parlame11fosu 
Wellington, 27 ( A.A. ) - Yeni 

Zeland, porl•mentosu bu!';ün oçılmış
ur. Nu;ku kralt hüklıınetln cemi· 
yeti ah•m prensiplerine merbut 
olduğunu beyan etmektedir. l~ahrl 
müdafaa siyasetinde hiç bir tebeddül 
mutasavver değildir, Ilükılmet, Bcri
tanya imparaıorluiı;u dahilinde ynpı" 
lan muhaceret siya;:etinin mllkemmel 

olduğunu teyit etmekte ve fakat mu
ıvenete mazhar edilen bu muhaccre · 
tin domirryonlırın iktis•dl mata:ibi 
nazın itibpra :ıhnır:ık icra ve t:L,fi 

ye.si lüziımunu ileri sürmL·kte<lir, 
Binaenaleyh, hali hazırda merl olan 
tahdidat devam ediyor demektir, 

Bir nazırın zevcesi 
Londra, 27 (A.A.) - Müstcm· 

lik~t nazınnın zevcesi Mrs \\'ebb in 
kocasının baron sınıfına terfii neticesi 
olarak hak kazanmıı olduj!;u lady 
pa5slield unvanını kabulden imtinı 

etmiş ve burada tuhaf bir voziyet 
hasıl olmuştur. 

_:!npou.ynda 

Misakı habul etti 
\\'ıshingt<m, 26 V\. A.) - Jahon 

meclisi hıssının Kellog misakını ka· 
bul cttijtini blldlree haber, hükOmet 
mahafilindc büyük bir memnuniyet 
hasıl etmijtir. 

Japon)·• bu misakı ilk imza eden 
devletl erin soıı ırncııs:ıdur. l\JczkOr 
hükOmw n gwdercceği musaddak 
suret .ı\n1erika h:ıri clye n:ı. 1.ar \,; ti c\·· 

rık mahzenine tevdi olunur olunmaz, 
mls•k mer'iyet mevkiine j!,lrecekıir. 

li<aka i şti rake davet edilen mil· 
Jetler orasınd1 ~alnı '" Brezilya ile 
'\rjantin hcn<iı kabul cevabı verme· 
mi~lerd! r 

MANALI BİR İSTIFA 
Tokyo, 27 (A.A.) Kelloğ mi

sakını tastik eden meclisi has 
misakın tasdikini natık olan ka
rarnameye kat'i ve amirane ma 
hiyette bir beyanname raptetti
ğinden misaki Pariste imza et
miş olan kony Uşida meclis aza 
lığından istifa eylemiştir. 

Ç1NDE YENİ KUMANDAN 
Nankin, 27 (A.A.) Hükfunet 

reis Çankayşek istifa eden ve ec 
nebi memleketlere gitmek üzre 
bulunan ceneral Fengsisiang ın 
yerine şimali şarki eyaletleri va 
!iliğine Yensishan ı tayin etmiş 
tir. 

• 

İ:ımlrde lise mezu lan 
lzmlr, 27 ( A.A. ) - Bu sene 

erkek lisesinden 29 talebe rne
zun olacaktır. 14 talebe fen, 15 
talebe edebiyat fUbulnl ikmal 
etmişlerdir. 

b~ makalesinde Lchistanda, Çekos: 
lovakyada ve Romanyada bir çok a
kalliyet unsuru bulunduğunu bunla
ra iyi muamele edilmediğini, millet· 

lcrin kendi mukadderatlarına hakim 
olacağı esasının tatbik edilmediğini 
söyledikten sonra Alasas ve Saar 
hakkında da ayni hakikatin doğru 

oldugunu ilave etmektedir. Lehistan, 
Yugoslavya ve Çekoslovakya gibi 

peykleri hakkında bu sözlerin sarfe
dilmesi Franaızları ijzap ctmcğc ka
fi idi. Fakat bizzat Fransa, Fran6a
nın en hassaı noktası olan Alaas hak 

kında böyle bir liaan kullanılma11-
Poicare hi' füpbeaUı Macdonald'ın 
çıldırmıı oldujuna hilkmetmittir.
Meaele İngiliz guetcleri tarafından 
da bir aıyaal reaaltt mahıyetlnde te

llkki edilmi• ve çok tiddctli ne9ri
yııta vesile teşkil etmiştir. 

Macdonald derhal, gilrüitilyc se
bep olan makaleyi iki ay eve! y~dı
ğını ve vaziyetin o zamandan beri 

• 

~ S'on Kab.erler ~ 
Sanayiimizi teşvik 

•••••••• 
Primler nasıl ve ne suretle 

tevzi edilecek 
Ankara, 27 (Milliyet) - Hsy'etl Vekllece kabul edileO 

talimatnamede teşviki sanayi kanununun onblrlncl mnd· 

desi mucibince tevzi edilecek primden istifade edebil• 

mek için primin taallilk ettiği sene için muafiyet ruhsat· 
namesi olmak şarttır demekte müesseselere verilecek prlfll 

yalnız ruhsatname tarihinden sonralı.! lma!At için oldul\11 

tasrih edilmektedir. Ruhsatname talimatı evelkl imalat için 
oldutu tasrih edilmektedir. 

Ruhsatname tıırlhlnden evelkl lma!At için prim veril· 

meyecektır, primden istifade edebilmek için müessesele· 

re gönderilecek olan beyannamelerden fiç nushasının halı 
ve silinti olmaksızın doldurulup sene! maliyenin hltamııı· 
dan itibaren nihayet bir ay içinde mahalllnln en büyük 

millklye amirine verilmesi !Azımdır. 928 senesi için be

yannamelerin tevdii müddeti 31 Ağustos929tarlhlne kac!nf 
tayin olunmuştur. 928 prim tevziatı 928 zarfında tescl 

edilmiş olan muamele vergileri hesabına tahs115.t kaYd 
edilerek mahsubu ifa edilmek suretlle icra kılınacaktır. 

929 senevi maliyesi ve müteakip seneler imalatı ıçlO 
prim vesikaları tevzi edilmeyip Sanayi maadln bankası 
tahvilatı tevzi edilecek ve buna mukabil bütç::ye mevııl 
prim tahsisatı bankaya tediye olunacaktır. 

Ki~rit ~eJ'iJesi 
Taliınalnanıesi Hey' eli 
Yekilece tasvi~ e~il~i 

Dahiliye Vekil Tercand3 

Tercan, 26 (A.A.) Dahi:iJ'e 
Veklil ŞUkrU !(aya t.ey ve ord~ 
mUfettlşl izzettin Paç, ;ı Tercıın 

t .a. 
gelmişler ve bir m!!ddeı i , r 

1 hattan sonra, Erz:ıruma avde 
etml~lerdlr. 

lznıirde tedrl~at m!i,'etlfş1er 
d •• Ankara, 27 (Milliyet)- l(ib- ızmlr, 27 (A.A.) !lk re r~ 

rlt ve çakmak inhisarı hakkın- sat milfefllşkrl kon~resın ın b 
deki kanunun altıncı maddesi gilnkU heyeti un:umi~e i~liın,~; 
mucibince kibrit ve çakmak ından sonrıı me~e:s! n e ı: ı.ııl) 

taşı fi atları ile bayilere verile- vermesi mlii<lll r~rdir. 
cek beyiye hakkında maliyece İzmir beıcöy:J ; ·iiitl'l:;;ı 
hazırlanan atideki mevat Hey' lzmlr, 27 (A,A _ Bc:•dl~;: 
eti veldlenln tasvibine iktiran ı> 

• 1 nln iş baııı.:a ından yepıığı ı"l• 
etmışt r: tlkrazın ilk tnksiıi olıu tir nı -

1 - J{lbrlt elyevm müstamel '"11'' 
olan - parafinlenmlş emniyet yon lira E)olıllde s.ıınacıı" ~~ 
kibriti - tabir olunan clnRln be- Belediye fen heyeti şimd!cen ~ 
her çGpU iki para hesabiyle iki para ile yarı!acaı.: :ı;ıerin pr1:!~ para hesabiyle elll çöplü kutu- !erini hazırlamsğa başı:ırr.ı~ 

ların kemaklln 100 paraya ve lzmlrde elektrik tr:ımV8g' 
bC' kırk çOplU kutuların iki kuruşa lzmlr, 27 (A.A t{plen.-ıı· 

satılmasına, kutular muhtevlya- gir ile çekilen kordon traıtl ,ıı· 
tıudn yüzde beş fazla ve ya lannın eiel!rikle işlemesi b~111• 
noksan için musamaba caridir. sunda Nafia vcl;aletl ile ~1. ı"'' 
Poset tabir olunan mukavva •ınuf • re arasında ıııııı.t hasıl o. 

1
_._c 

kaplı ve ağaç ve ya mukavva l(ordon tramvay b:ıttı 1 " ~ 
çOplU yassı IUks kibritlerinin nd~ 
beher çöpll dOrt parayı tecavüz mes'eleslle alalrndar oJduıtU 11 ı· 
etmeme!< şatiyle beher cüzdanın keyfiyeti iktisat vekl\letl de 
satış fiatının maliyet bedeline kik eyleyecekti:. 111rı 
ve ihtiva eylediği çöp adedine Muhafız giiciİ sporcıt 

~ ııı nazaran tes)ıitine, Mucur, 25 (A.A.) JllU 6~~1 2 - Çakmak inhisar idaresince gUcil blsikletçil~rl, bug!!.' .• ıı1el 
tmal ettirilecek muhtelif model- , ıı 

18 de kasabnmıta mu 1'~ 1;r ~e:d~oç:~:~k!::b~a!ı:k=l~~ı;;'. etmişler halk turllfındl!n 
nahiye arzolundukısn sonra la!imışlardır. p.fZ1 
tesblt edl!m ck üzere resme tabi MEMLEKET YOLJ, rJ'(ı 
tutulmııuna, A nkara ( M ilJöy et ) .-- l' e 

3 Çakmıık taşı sun·ı çnk- Vek '.He ti, bu se-ıetl n ıtı etil 
mak taşlamıııı beherinin on ku- tatbikıııa başlanacak olaJ1 · c< 
ru~ a sıı tılabilnı esl için farkı flo· Nafia prnğramrn<lıın s~t; ı< 
tın resim olarak tahslllne. ~!t prog.r~mı hazır! ı; ::_~11 ıc~· 

4 - Bey'lye olarak toptancı- Oğrcndıgı~~e- g orc. ır ıı. !
1 

tara şimdiye kadar olduğu gibi yolları on o)l'l muntı ~a..;.~ı ıf';ı, 
şehri satı~ı ı sandığa kadar mıştır. En eve' hıı l • . şs 
olanların dzaml yüzde 4, bir kezi civarınd a!\, yoll 1 ır. 
sandıktan 2 sandığa kadar olan· lecektir. , \:!? ! 
!ar azami yUzde Uç2.Uç sandık- ECNEBi GRUP ut/•' 
tan fazla olanlara azami yüzde Ankara, 27 (Milli~ctJ•rill ~ 
iki, bllQmunı perakendecilere nakasaya koı:ıııa.n M~~~tc'"' ıı 
ynzde Uç nisbctinde bey'iye partunanları ılc mşa cd;~;ıı Jl1

1 itası münasip gGrUlmUştllr. lan şoseler V<! iimanlı;r 1>;'.;rıı~, 
İki nıahhumun affı telif ecnebi scnnayed~r "ıı~ııı0 

Ankara 27(Milllyet) Dolan- rı hül:ı'.'ımete teklifler etki\{ c 0 • d T 1· \"f • t tC . ;il dırıcılık maddesinden mahkOm muşlar ır. e,. ı a arııs 1 
ıstanbul hapishanesindeki Hasan lecek olan bu grupla;. pılı··~ 
Necati ha~talıgına binaen ııfie- şoselerin inşasm:ı t<1Utl11,ao1 ~1 
dildi (Asfalt Frinidat) ve f•'".(I ~ 

Hırs:zlıktan mahkQm kırklar le şoseler için de lı~ P~~ 
eli hapishanesinde mahpus Adem Comp.any) n?mı~da r plpı 
oğlu Etemln cezası hastalığına j kan şırketlen ta~ıple 
binaen affedildi, dadır. ı ' 

ıir- ~ 
değiştff;inC&öyıe,;;ıştii\Bu - t -cvilin- firler konferans ~a ve ı1'1 5 • J• 
pek mukni olmadığı aşikardır. Çün- yet Avustur} a"n11 h~"~;tt1' ~'\1c 
kü makaleyi iki ay evcli yazdığı ka- kuvvet olduğu:ıu idcl'" 1~~ ~c • 

· ın o bul edilac bile Macdonald'ın akalli- Umumi h.rbın 1t1.1lu ,zil• 
yetler mcaelcsindc şimdi de bu ka· sinden sonra Avı.,tL>rY: ı; 6 

1 
ı 

n~atı taşıdığına ı~ph~ etmek . iç i~ 1 parçnlanım§t ı. Okad.ar • .,;çr' ıı'b 
bır sebep yoktur. 1 abu mesele bır aı- dünya bu memleketi f ı 
yasi gaf telakki edilmiş ve kapatıl - l•" " ı., ·ı: ·• ba :aını 11 c • 
mıştır. Fakat bu nevi hadiselerin yh ktiriı1' Avustury• 10 dil' 
tekerrürü iki devlet arasındaki mü- pada a>kcri bir kU""et t• 

, . . 1 ·ye • na.sebat üzerınc teıtrı o mamasına dünya efkarı umumı 
k ır. imkan yo tur. hayretle karıııanmı~· 

* * * Bununla bcrah:r ıııo 
131 

ııt" 
Madritte Cemiyeti Akvam mccli- kadar ehcmmiy t atfet ,,,a< 

si kapanmazdan evci M. Briand ki- dır. Gerçi Avus t') 3:ıt' 
tibi umunı\yc hcrkeai hayrete düıü- mwchre'" te kilatı va /\ 
ren bir mektup yazmı;tır. Kitabet . , . tıdır. 

!ar faşıst t i< ııa 
tarafından ne§redilen bu mektuba ikti6adİ anar ıy nıa 
göre Avuaturya hail sulh ve müsa- u· tc 
lemeti tehdit edecek vaziyette bir vücuüc gelmiş " "Iİ>' ,<J \ 
devlettir. Briand mektubu Pariste teşkil atın harp l"abı J.;t ·' ,., 

k f heıı.dı" r. Br ı d ııı•_ h"'i l"·· :• ..J sefirler on eranıının reisi sıfatile ' ;.Jt. ~- ~·-
yazmaktadır. Avusturya"nın tahdidi ille da bakım .<J•. etrıı•~ /\ 

bir tecelliai te •kk• tcılihatınr kontrola memur komisyon 
vazifesini bitirmiş ve r.1porunu""" ıe-

t 

' 
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Ekonomi 

Rekolte tahminleri 
Her memlekette rekolte 

tahmini için teşkilat vardır, 
bizde de olmalıdır .. 

Buğday rekoltemiz çok eyidir, fena değlldlr, eylcedlr ... lfbl 
bir çok tahminler lfldlrslnlz, fakat rakam duyamazsınız. 

Başka memlektlerde böyle dejtll, eyilik ve fenalığı rakamla 
töeterlyorlar. Meseli dlyorlarkl, bu sene rekolte fU kadar ton 
tahmin olunuyor, ceçen •eneye gllre şu kadar fark vır. 

Bunun için hem ziraat nazarettnde ayn teııkllltlar var, hem de 
ıyrıca huaust tahmin flrketlerl var 

Ziraat nıızaretlerl, mesela Amerika ve Almanyada oldutu gibi 
Ziraat aylannın dokuzuncu ve oa ikinci &1lnlerlnde reımt tahmin 
raporları çıkarıyorlar. 

Husust tahmin tlrketlerf bllhaSBa Amerika ve l(anadada genlf 
leşkll&tla çalışırlar. Bunların adamlah at OstOnde tarla tarla do· 
taşırlar, kllylU ile 11kı temas ederler, Şirketlerin raporlan da 
ııeıırolunur. 

Bizde maalesef, piyasayı aevk edecek tahmin yoktur. En çok 
bildiğini iddia edenle, en az bilen farksızdır. Onun için tahminler 
nevilerini yukarda gllsterdljtlmlz gibi kalıyor, piyasamız başı bOf 
bırakılıyor. 

Piyasayı başı boş bırakmamak için vaktında çıkan resmt tah· 
llılnlere muhtacız Dr. Nizamettln . . ,. 

GÜNÜN 1KTISADt HABERLERİ 
Deriler işi : lktısat vekaleti 

komisyonu geldi 
Ru,;ya<laıı geri çevrilen deri 

ır c-clcsini tHhkik etmek üzere 
lı ti :ıt Yck,\leti tarafından teşkll 
t. :Llcn tahkik heyeti dün şehri-

kadar tacirlerlede görUşmiiştUr. 

Tetkikat bittikten ;onra lazim 

gelen teşeblılisatta bulunulacaktır. 
ıt- Borsada dünkü vaziyet-

1\ iz" gelmiştir. üün BoLada lnglliz !ırası, İz. 
\ ckalet harici ticaret şuhe>I mirden gelen kambiyo tesirlle 

llıııdurıi ,\vni \C tefti~ heyeti 1011 kuru~tan 1009 kuru~ 20 
tci ·i .,litat beylerden mürekkep paraya dü~mlişnir. 

'ıl· n hu hcıet dün tkaret mü- \!tın 887 den, 1'tıkrazı dahili 
d: nı .\luh~in heyıkn mesele 93,75 ten, ünifye 185 ten mu 

f .kkında malumat almıs ve alı\- amele görmü~tür. 
* • • 

Kambio Borsası27 / 61929 
!~'TIK RAZI.AR 

1' 1 U..rıır.ı ~ıhlll ı 93 

TAHViLAT 

~b)unu muvahhlde 185 
'•n.ıyell d'mfr yol11 6 

~ ~ENl!:TLE 
hıııka,ı 12 

~ 
1 llodoıu dtmlr yola t2 

75.00 

70 

15 
80 

Anıdola} 1· T. 
DT l.T. . . ı. T. 

TUnel ıtrketl 
Elektiril: pıhtı 
Rıbum Şlrkeıt. 

·H,-
41,-
49,-
4,37,50 
07,50 

17 00 
l l'r:1nvav. S. 80 
l t>. s. ~İrk<ıı 
l fu .~frkeU 

50 
n.oo 

H. Pap Hmaa flrUtl 

( hıün A. !!, 
l lltllrmcn s. 
4, 1 <lırm'" Ş. 
l ·\lıııeuıu S. 
l r tltfon Ş. 
l ıı. ~= :ı. 

llıyrtye 

42 
10 

7 
81 

18 

00 
00 

ÇUi.ER 

82.75 
00 
40 
75 

Loodra 1009 50.00 
Paıll 11 18,00 
Ccnem ı 49,~5 
Blkrq 14 75,00 
Bratıet a 4~0 75 

75 Prq 16 17,50 
50 V!yaaa a 41,50 

•• * 

Neııryork 

Adu 
Roııuı 
Aatterdım 

Solyı 

Btrlto 

0,48 06,ll5 
87 12.00 

9 18,00 
1 19,50 

116 87,50 
2 02,75 

ticaret ve ZahireBorsası 27161929 
1 

AZAMI f.SGAR 
1. P. L P. 

Blrtnd aen 
lkınd 
Oçtiocıl 
Rumol 
!tapu 
Pupa! 

-.--.-
oo.oo 
oo,ı·o 

-.-
-,00 
()11,00 

-,oo 
1185,00 
ı.1~5.00 

-.-
00,00 
00,0fl 
00,00 
-,-

00,00 
00.00 

ÇAl'dar 
Arpa 
Mısır 

Yula! 
Keten tobam• 
Fııulye 

Mercimek 
-,oo Nohut 

1185,00 Börlilce 
15!05,00 Baklı 

• • • 

1260,00 
0000,00 
lm!l,OO 

14.10 
09,30 
15,00 
08,10 
00,00 
-.oo 
-.00 
- .oo 
00,00 
00,00 

1175,00 
0000,00 
0850,00 

14.ıo 

09.SO 
15,00 
oa,ıo 

Oll,00 
-.oo 
-,00 

-,00 
00,00 
()(),00 

lstanbul Hayvan Borsası 27161929 
Diri satıtlar 

ftyll 
auml 

Cinai 

38 

~Cinsi Adet u~~ 
~<nı.0 ı 5"'1 34 Karoman 
~hç 129> 'i9 48 Dalıç 
~ lrtık 187 35 85 Kınıcık 
~\I J4fıl 30 45 Kuzu 
s;Yaka Karayaiı:a 
;; Keçi 
ı.:-' 22 U 18 Sııtır 

Et 11atıtlan 
l\llo ftatı 

A!ig.arl Azami 
K K. 

55 
62 
so 
81 

23 

?8 
84 
59 
&d 

46 

25 
~ 4 08 21) Uanı 
~ 4 ıs ı~ Manda 2~ 

~~, b-irli!!'!!iiıd!"!!!e !!!'"'!"!'!'"'!'!!"!'!!"!"""' f Sergilerde 

~dınlar kongresi Türk ressamı 

~q yiş Suat hanımın 
izahatı 

Seyfettin Hüsnü Beyin 
esereril 

~~!inde toplanan beynelmilel 
l ' 1llfa k .._

1 
r oııgrasına 11iden Efzaylş 

.. ~ 
ıı· 

\i 1_Iınıın dün ~ehrimlze avdet 
~lt.ır. 

~~1.ayiş Su:ıt hııııım seyahati 

Parisıe açılan serbest ressamlar 
sergisinde bu sene çok güzel 
eserler teşhir edilmiştir. Bir çok 
sanatkArlar arasında bilhassa bir 

Tilrk ressamının kazandığı mu
vaffaklyet şayanı dikkattir. Türk 
ressamı Seyfettin Hüsnü Bey hak
kında Parlstc çıkan muhtelif san
at mecmualarının. )'8Zdıjtı yazılar 

ressamı takdir mahiyetindedir. 

llda şu izahatı vermiştir. 
l\tıı Kongreye muhtelif mem· 

tr kadınlarının 500 murah
lı,. ,tirıık etmiştir. 
~~ra~'.nıı?. ml'.ydana çıktıp;ı 
11 swc ha~ladığım zaman 
~~lkı~larla çınlıyordu. 

ı!teden sonra !1lman kadın 
4t~~kll4tını tetkik ettik. Bu 

'-ı Çok mıihmmeldir. 
te k"J . ı atı vueudc getir<n 
1 tanbula da,et ettim. 

Seyfettin Hüsnü bey sergiye 

iki natür morı göndermiştir. Re

sim münakkidi :\1.Andre Pascul 
bu Türk ressamının bir sanatkıl.r 
için lazım olan lıiitiin evsafa 
malik olduj!;unu yazmıştır. Oiizel 
ııanaclar Akademisini ikmal ede

rc:l.: Puis saııac muhitine koşan 

MILL!YE·ı CUMA ..:za IlYZl.R.AN, 1929 

re MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ ] 
Emanette 

Okturva resmi 
Tadil edileceği 
doğru değil 

okturva tarifesinin yeni güm
rük tarifesi ne göre tadili söylen
mekte ise de bunun aslı yoktur. 
Okıurva tarifesi aynen ipka 
edilecektir. 

itfaiye mütehassısı 
getirilecek 

Şehremanetinin Viyanadan eel

bedecej!;i itfaiye mütahassısı Ue 

mukavelename yapılması için E
manet Viyana sefaretimize bir 

tezkere göndermişti. Buna ce
vap alınamadığından mukavele
namcnin bir an eve! tanzimi 
hususu te"kid edilmiştir. 

Taksim meydanı genişliyor 
Taksim meydanının tevsii için 

dünden itibaren ameliyata baş

laıımı~tır. :'11cydan ölçlil:nektedir. 

B/Jg/Jk Ada istimlaki 
Biiyiik adada istimlakine karar 

verilen Ayayani kilisesinin istim
laki hakkında icaheden muame
lenin ifası hususu Adalar daire
sine teblig olunmu~tur. 

Kadıköyde park 
Kadıköyünde vLicude getirile

cek olan park hakkında tetkika
ta ha~lanmışrır. Kadıkoyünde mev
cut müteaddit meydanlardan 
hangisinin parka daha elverişli 
olduğu tetkik olunacaktır. 

Seyriaelaiıde 
Gülcemalin tamiri 
Stella d'ltali vapurunun çar-

parak kıç tarafından yaraladığı 

Gülcemal vapuru havuzdan çık

mışor. 

Gülcemalin dtimen aksamı 
dümeni lğrildiğinden bunlar 
dep;i~tirilecek tir 

Bu kısımlar AJmanyaya sipa
riş edilecektir. 

Mamafih gemi seferden kalma
yacak ve bu aksam gelinceye 
kadar lzmir ekspres postasını 
yapacaktır. ----Kazazede vapurun hail 

Trabzon feneri önünde kaya
ya onıran Büyükliman vapuru
nun imdadina giden Alemdar 
vapurundan gelen bir habere 
nazaran vapurun yarası kısmen 

kapatılmıştır. 

Geminin suları tahliyeye baş

lanmıştır. 

Yeni potlla kutuları 
Posta ve telgraf idaresi yeni 

po>ta kutuları getirtmiştir. 

Rüsumat u. müdürlUğü 
Türk dayinler vekaletine tayi

ni takarrür eden maliye müste
şarı Ali Rıza B.in yerine Rüsumat 
u. müdiirU Ihsan Rifat B.in ve 
riısumat u. m · dürlujtline de sabık 
Reji u. müdürü Scy fi B.in tayin 
edilecekleri ku\ vetle söyleniyor. 

Gayrı nıübadlllere para 
Tevziat komisyonu tarafından 

emlak sahibi gayri miilıadillcrdcn 
(45) kişiye daha tevziat yapıla
caknr, Bu zevata diln komi<rnn 
tarafından mektuplar gönderil ~iş
tir. Tevziata puartesi H} a salı 
günü başlanacaktır. 

Muallimler kongresi 
ı\luallimler cemi yetinin bu se

neki kongresi Eylül nihayetine 
kalmışnr. 

Vefa lisesinde 
Diln akşam Vefa lisesi son 

sınıf talebesi tarafından bir mil
samere verilmiştir. 

Müsamere çok güzel olmuş
tur. 

bu Türk sanatkAn hakkında bü
tün salayiettar münakkitlerin 
takdirleri ittifak ediyor. Bu ken

disi için bundan sonra da mu
vaffakivet amili olacaktır. 

Dellerdarlıkla 

Vergiler 
Kazanç, arazi, 
müsakkafat 
Kesirler birleşti, ne 

vergi vereceğiz? 
Kesirlerin tevhidi ilıerine bazı mil 

kelleflerin verecekleri vergileri yaz· 
mıttık. Bugiln de diğer mükellefle
rin verecekleri vergi nisbetini yazı· 
yoruz: 

Kazanç mükellefleri 
Birinci kısım kazanç mukellefle

ri-ki beyannameye tabi olanlardır
için vergi nispeti geçen seneye naza 
ran yüzde 18 nispetindeartmıştır. 

Mesela geçen sene 510 lira veren 
şimdi 600 lira verecektir. 

Eshamlı, şirketlerde tezayüt yüz
de 7 derecesindedir. 51 lira veren 55 
lira verecektir. 

İkinci kısım mükellefler yani be
yanname mermiyen dilkk3ncılar, 

sair mukim sanatkarların vergileri 
de geçen seneye nazaran ve ticaret
lerinin nevine göre yüzde 3-7 ara
sında artmıştır. 125 lira veren 130 li
ra ve:ıecektir. 

Memur ve müatahdemler 
Kazanç vergisi müstahdemlerde 

yüzde 36 nispetinde artmıştır. Mese
li 6 lira veren 7 lira verecektir. Me
murlarda yüzde 43 nispetindedir: 3 
lira veren 5 lira verecektir. 

Eylüle kadar ke•ilec:ek 
Kazanç vergisi memurlardan Ey

lüle kadar alınacaktır. Eylülden iti
baren barem kanunu tatbik olunaca
ğından memurlardan hiç bir teY ke· 
silmiyecektir. 

Erazı ve müsakkafat 
Erazide tezayüt nispeti azdır. 

Mesela 9 lira veren 10 lira verecek
tir. 

Müsakkafat: fabrika ve imalatane
lerde tezayüt yüzde 7 dir. Ticareta· 
nelerde yüzde 4,93 tür. Mesela 972 
lira veren ticaretane 1020 lira vere
cektir. 

Polislere konferans 
J stanbul polisinin daha ziyade 

terakkisini temin için 27 Ha
zirandan itibaren münasip müd
detle devam etmek üzere şim
dilik birisi zabıtanın eşirra ile 
ilim ve fen dairesinde usul ve 
sureti mücadelesi, diğeri de yeni 
ceza muhakemeleri usulü kanu
nundan polise ait olan adli kıs

mın şerhi hakkında zabıtayı ten
vir ve zcmaııa göre hazırlayacak 
konferans şeklinde takrirlere baş
lanmıştır. 

5 Kaza daha oldu 
beş kişi yaralandı 

J - Gece Şchzadeba~ında 
142 numaralı vatmanın idare
sindeki tramvay Horhorda ocu
ran 65 yaşında Ahmet efendiye 
çarpara.k başından yaralamı~tır. 

2 - Tophaneden Karaköye 
gelmekte olan Haydıırın idaresin
deki kamyon hüviyeti mechul bir 
kadına çarparak pek ağır bir 
surette cerhetmiştir. 

3 - Gece Çcnbcrli ta~tan 
ı;cı,mckte olan 415 numarnlı 

namYayd::~ atlamak i•tiycn diil
"~r 'hna> nııinızuı t·, · ni kaybc-" . . 
dcrck röınıı fkon ;ıltıııa du~mliş 
s<1l toptı jl; .ı k :;"!mi~tir. 

.ı - ·\ k-ar:I\ da Çakır aı?a 
mahallt»i ıı dc oturur. ı .3 ya;ında 
:\luzaffcre ~ofiir Arifin c comohili 
çarparak zavııllı çocuıtu ehem
miyetli surette yaralamı~tır. 

5 - Ayasofrnda f talk lokan
tasınr ı gar-on 't'ah<in gece cad
deden geçerken meçhul bir oto

mobilin altında kalarak yaralan
mıştır. Şoför kaçmışrır. 

==== 
Zavallı bir kızın ayat}ı 

kesildi 

Dün sabah Pendikte çok fed 
hir tren kazası olmuştur. Sa

bah Pendikten 1 laydarpaşiıya 
kalkan 6,52 trenine atlamak 
istiyen Erenköy kız lisesi talebe
sinden Melli.hat hanım müvue
nesini kaybederek katarın altına 
düşmüş ve zavallının ayağı kesil
miştir. Zavallı kızcağı:ı; Tıp fakül
te>ine nakledilerek tedavi altına 

alınmıştır. 

Villigette 
Bozhanede mektep 
Dün Vali Vekili tara
fından temeli atıldı 

Beykoza tabi Bozhane köyün
de dün asri ilk mektep binası

nın temeli atılmıştır. Temel anl
ma merasimlnl'. Vali vekili "lu
hiddln Bey nezaret etmiştir. 

Mustafa Arif Bey 
Dahiliye veklletl teftiş hey'eti 

reisi Mustafa Ari! Bey dün Vi
l~yete gelmiş vali muavini Fazlı 
hey ile umum jandarma kuman· 
danı Zeki paşayı ziyaret etmi~tir. 

iskan umum müdüril 
];kAn umum miidürü 1 lacı 

Mehmet Bey. pazartesi günü 
Karadeniz , ·ilayetlcrine gidecektir. 

Terfi imtihanları 
Ddterdarhl.ta dün memurlar 

arasında terfi imtihanları yapıl

mıştır. 

Viliiyelln mUhafatı 
Bu gün yapılacak atletizim 

mü;ahakasmcla kczananlara Vlla
narruda hediye verilecektir. 

Yeni yapılan dispanser 
Yerebatanda yaptırılanı yeni 

verem dispana.•rirıın bütün terti
batı hitam bulmuştur. Yeni dis
panser temmuzun blrincı haftası 

zarfında küşat edilebilecektir. 
Dispanserde blr tahlilhane ve 

bir de laboratuar olacaknr. 
. ' 

Zeki paşanın konferansı 
t.:mum Jandarma kumandanı 

Zeki pa;;a dün Vi!Ayette Umumi 
l\Jcclis salonunda hir konferans 

\•<:rmi~tir. 

. Konferansta Vi!Ayet Jandarma 
kumandanı Halil Fikri bey ile 
Jstanbuldaki Jandarma zabitleri 
bulunmu~tur. 

Zeki paşa İtalya seyahatı ve 

Jandarma tetkikan hakkında in
tibalarını anlatmıştır . Tetkikat 
neticesi ve elde edilen faideler 

bizde de elde edilecektir. 

Yeraltı tramvayı 

Tramvay şirketi Eminönil ile 
Beyazıt ve Karaköy ile Tak~im 

arasında yemin tramvayının im
tiyazını Nafia veklletinden iste
mek ni yetindcdir. 

Ada vapurunda 
bir yolcu öldü 

Evelki akşam 6,5 prn;tasını 
yapmak için köprüden Adaya 

hareket eden Kalamış vapuru 

Fcnerbahçc açıklarına geldiği 

zaman yolculardan Konyalı ~:min 
beye bir fenalık gelmiş vapurda 
bulunan bir doktor Emin beyin 
teda,·isine çalışmışsa da vapurda 
müdavatı eveliyeye yarayacak 

bir imdadı sıhhi çantasının bulun
mamasından dolayı ayıltılması 

kabil olamıyarak vapur Büyük
ada iskelesine yanaşııgı zaman 
hünnakı ~adırdan ölmıiştür. 

Karısımn dostunu yaraladı 
Ü ,küdarda Burhnni)·cdc .°.turan 

tutun amele>ınden 1 evlik 
dLin i ;indcn erken çıkarak eve 

~itcigi zaman karı,;ı Ancyi talc
b~,iııden hirilc diz dize evde 
otururken !'<ırmuş, ı;ozlcri dönen 
Tevfik elbise ı ıtüsünu pkaladığı 

gihi hem karı,ının hem de aşı

kının kafa; ıııı yarmı~tır. 

Bebekteki hırsızlar 
Bebekte 'bir e\ i ı.oymap;a te 

şebbils ettikleri oırada kendileri

ni derdeste gelen polislerle mü
sademe eden Ohaııııes, Arnavut 
Muharrem ve lbrahim dün Müd
dei umumiliğe teslim edilmişler

dir. 

YakHgı ele verdi 
zabıtaca aranmakta olan meş

hur sabıkalılardan piç "lch
met diın akşam Şehzade başın

•la yakalan~tır. 
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Mahkemelerde ....................... 
Esrarkeş Ömer ağa .. 

• 
' '- lyiki bulunmadı, herifin 

afyonu patlardı .. ,, 
- Anlatın bakalım, fU Ömer ağa denilen zat naaıl adamdır/ 
Sabah camle, akşam evine .. Öyle mi? 
Şahit, ciddi ve biraz da aeabf: 
- Ah efendim, dedi, ne münasebet, Ömer ağa haza serseridir 

efendim. 
- Serseri midir? Yani ne demek? Sokatta mı yatıp kalkar? 
- Hemen de Öyle efendim.Fakat iş bu kadarla kalaa yine iyi. 
Ömer ağa aym zaman da esrar kabağı çeker., 
- Eerar mı dediniz, nasıl tey bu? •• 
- Müteaffin kokular neşreder bir tozdur efendim. 

- Öme ağa bu tozu ne yapıyor? Enfiye gibi burnuna mı 
çekiyordu? 

-- Hayır efendim sigara içine koymuş içiyordu. 
- Demek siz içerken gllzOnUzlo ctırdOnUz? 
- Bir defa mı elendim, kaç kere sokakta yatarken kolundan 

tutup evine getirmişimdir. 
Rakı flUln da içer mi? 

- Bulursa binlikte devirir. 

-Peki bu kadıncağızı nasıl oldu da bllyle bir adama verdirdiniz 
Yazık günah değllmil 

Elendim evelce Ömer ağa böyle değildi. Mahallede tulum· 
bacılık. ederdi.,, 

- Ay Ömer ağa tulumbacımı idi? 
- Ama çok eski .• Yirmi ylrınl beş sene eve! .. 
- O zaman ablBkı filan dUzgDndU demek .. 
Müddei Ayte hanım, bunu lfltlnce dayanamadı: 

Evveli de bu efendi baretleri, ahiri de bu .. dedi, Ratı lçmelı 
esrar çekmek,kumar oynamak hep bunda .. Ne diyeyim kaderimmiş. 

Demek şimdi mutlaka botanmak istiyorsun ? 
- Ah, o gümü bir görebilsem. 
Diğer fahltler Ömer ağanın bOsbOtlln ller tutar yerini bırak· 

madılar. 

Mahkeme neticede " taribülleyll 'Hnnlhar ve mahalı töhmette 
demgDzar Olan ,, Ömer ağanın Ayşe hanım ile aralarındaki evli
liğin bugDnden itibarin botaamağa inkılabına karar verdi 

!(adının biri koridorda yanındakinin kulağına: 
- iyi ki Ömer ağa celmemı,. diyordu, şahitlerin sllyledlklerinl 

lfltse herifin afyonu batına vururdu. 

• * * 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

Mecide müsaade edildiğinden H apisane 
müdürü hakkında takibat yapllacak 

Röntken muayenesi için hapisa
neden çıkan ve metresinin evine 
jandarma 'muhafazası alnnda gittik
ıen sonra meıreslni öldüren karii 
mahkumu Mecidin muhakemesine 
dün devam edildi. 

Dünkü celsede hapisane müdürü 
Halis bey şahit olarak dinlendi Halis 
bey Vlecidin ronıkcnle muayene 
edilmesi için hapisaneden dört defa 
dişin çıkınldııını söyledi Muhake
me •afahaıında Mecidin Rontken 
muayenesi için baplssneden çıkarıl 

larak bazı leva1.1m almayı gittiği de 
geçmişti. 

Mahkeme müddei umumisi, bir 
mahktlmun hapisaneden çıkanhrken 
Müddei umumillge malQmaı veril
mesi icap etti~ni söyledi ve kitil 
Meciı için müsaade ıhoıp aluıma
mış oiduğunıı sordıL 

Halis Bey, bir seferi için müsa· 
ade alındığı cevabını verdL Mahkeme 
şahitten, diğer seferler için ne di}e 
müsaade alınmağa IQzum görülme
diğini sorunca iblis Bey buna dair 
bazı evrak irae ed<ee~ni ifade etti 

Hapisane Müdürü bir müddeı 

C~lal Beyin beyanatı 

[Birinci sayfadan mahat] 
rüchanını kullanan hissedarlar k.\rh 
bir iş yaptıklarına emin olmalıdırlar. 

Kuvvetli •ermaye ile çalışan mali 
müc;se~elerin memlekete yapacakla
rı hizmet ve ıemin edilecekleri 
iktisadi inkişaf o kadar aşiktrdır ki 
bunun etrafında söz söylemek fazlı
dır. 

lzmir belediyesinin istikrazı 

lzmir belediyesine 2 milyon lira 
ikraz dolayısile yapılan ohligasyon, 
Türkiyede iki milli müe,sese arasın

da bu tarzda ilk defa yapılın bir iş 

olmak itibarile ehemmiyctii olduğu 
kanaaılndeyim. 

Hükumetin kefaleti ve lzmir be
lediyesinin ıeminatile yapılın bu ıııu
ımelenin şeraiti Avrupadaki fa.iz fi. 
atlerine nazaran çok mtl!aitdr. Yüz
de 8 faiz ve (90) fü ihracile ya
pılmış olup yakında borsayı kayde
dilecektir. Bu, a}nı zamanda mem· 
leketimizde uyuyan ve mukabl· 
Unde hiç bir f ı 1 de r;edrıniyen 

sermayeler için kaçınlıcak bir hrsat 
değildir. Her sene yUzde 8 faiz alın

makla beraher 10 senede resUlmılı 
amorti edilecekıir. 

Bir kaç aya kadar piyasayı çıka
nlacıık olan bu tahvlliıa tlmdiden 
(94) ten alıcı v• bir çok mürıcaaı
lar vardır. 

Malt muvaztntmiz 

Kanu.rimce memleketin iktişadi 

muvazenesi, iyi mıh•ul alm•k ve 
kilçük sanayii inki~at eııirm<k mes
elesidir. Bilha•sa ıhıiyamnız ola~ 
sanayie ı ·hemm iyeı vermek l~ zımdır. 

Her halde ıiındirc kadar bıiııııı 
hadisıt kuraklık muna>cheıile rnku· 
bulan buğday iıhalAu istiıuı edilirse 

sonra mahkumun sevkine d•ir olnn 
bu evrakı getirdL Mahkeme t<tkiklı 

yaptıktan sonra Hapi•ane MüJu u 

Halis bey hakkında, Mllddcı ıı· 

mumilikten müsaade almadan hapi-•· 
neden mıbkllm çıksrdıgı için uki· 
baı yapılması hususunda Müddei u
mumillğe müzekkere yazılmasına ki· 
rar verdi. 

Heplsane jandarma kumandanı 

Saim Bey de şahlı olarak dinlendi. 
Saim Bey hıpi,.ne Mildiriyetinin 
müzekkeresinde mıhkuman ılelllsul 

çıkarılmış olduğunu söyledi 
Bundan sonra Müddei umumi 

müıalaasını 'Ordetti. Mecidin katilden 
mücrimiyetiııe karar verilmtsinl talep 
eni. \lustaf• çavuşun da rönt~en mıı· 
ayenesi için çıkın bir mücrimin ı. .. ş 
ka bir mahalle gitmesini ıecıin crtl
gi için vazifesini sui istimal eııi~i bc
)'•nla tecziyesini talep etti. :\•kcıl 

nizamat mucibince amirinden aldı~ı 

emri bar!iyyetı tsıbika mecbur olan 
jandarma Abdullahın ademi mc uli
yetine karar verilmesini i!tedi ve 
l\luhakeme müdafaa için başka hir 
gnne bırakıldc 

Postada 
Ankara - lstanbul telP/omı 

Aııkara-Istnnbul telefonunun lıttt' :. 
tecrübeleri lıitm~tir. Sc•ln v,ızı:ı 

surette i~idildiği <>ylenmektcdir. 

Telefonun temmuzun ikisindcıı 
itibaren umuma küşadı çok muh
temeldir. 

Posta ve telgraf müdürü umıı · 
mlsi Fahri Bey pazar günü şch 
rimize gelecektir. 

Posta miltehassıslar>. 
Posta ve telgraf miırehas:ısı 

üç Alman şehrimize gelmiş \"t~ i, e 
başlamışlardır. Mlitehas.<ıslar ılt . n 

bazı po;ta şubelerini gczmi:il•ni'r. 
. ----..·-

Türk -Fransiz itilafı 
Sefir bugQnlerde gelecek 

Türk-Fransız itilMnamesinin 
lm7.ası üzerine Ankarııda buhınn 
Fran~ız sefirinin bu filnlerde şcil
rimize gelmesine intizar edilmek
tedir. 

Davet 
Milli Türk ıalebe hirliJlndcn ; 
28 Haıiran cuma günU saaı 

1 ~ ıc Ro~ayadan p;elccek olan 
darülfünunlu arkadaşları karşılamak 

üzre. mensuplarımızm Golaıa nhn· 
mında hazır bulunmalan 

lı:hi;;.izd;dir~ - - -. - -· -

• Ccl!I hn dtvltı bankası 
haüıudaki suale cevap olarak 
«l)n le ı hanka.ı hakkında beyanı 
mLtalhya sal1hiyeııu dejl;illm • , de
miştir. 
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Aslan marka! 
Diln bir manav dukkanmın 

Tesadüf eseri olarak Türk bayrağı· 
nın asılı bulunduğu kapıdan girmiş

tim. Bunu kendimce bir fali hayır 
Atletizm müsabakaları 

Türkıye Atletizm Federasyoııuıı- de~iz. 
addettim. . aan ZB Haziranda Tak im Stadya- lstanbLJI futbol hey'eti rıyasetınt 

MRI t MDf 1 ·.~IUIYl':T • Tta 
26 f lızlraıı 19'N 1 

ö_nünde şöyle hır muhavere işit
tım: 

Baba ... Babacığım t •. 

Tam saat onda, galerıdekı orkes- ınıında yapılacak mü .. abakalar hak· Efendim, 
··k Al be k" V 7 Haziran künıemize ait m~sa 

tra büyu man ste arı agnc- ·kında tebliğat: bakalar hitam bulmus ve kulübümu. 
rin en tanınmış marşını çaııyor ve HAKEM HEYETİ küme ~ampiyunlıgın; kazanmiotir ' 

---......,,,....--:-:~~".-:":"":-·I - Abey! kirazı kara verdin? 
Bl 'GÜı rı.-O HA\' A ., bir müheyyic ahenk komandasile Mü.abaka baş hakemi Burhanettin Haziranda heyeti aliyenize takJiır 

f\. - Şu öndekiler 50 kuruş, ar-
Baba!. • Bu gece, ömrümde 1 mevcutmu ·sun gibi haykınyo

ilk defa olarak sana. hitap edi- rum: 

kongrenin açıldığını ilan ediyordu. Bey, Bashakem muavini Ahmet Fet- etmiş oldığı bir te<kerede imtahan 
Evvela beynelmilel cemiyet rcisesi geri bey, Müsabaka katipleri Sadun larımızın Haziran nihayetinde hita, fJiln izam horaeı N a5gart kadaki küfedekiler 80 kurut! 

Galip, Nuri beylEr, Saha komiseri mi ve oyuncularımızın C'kserisinır 

1
18 ıdi. Bugün rlli:gt: miııo~ıvvi' 

!!,ecckur. Ha• açıktır 

- O fark neden? İkisi de bir 
irilikte? yorum. Sana, sana verecegim, Dünyada ne kardeş vardır, 

seni çagırabileceğim, seni, ça- ne de arkadaş!. • Dostluk yok, 
ğırmam hizım gelen kelimeyle dost yok bu dünyada baba! •• 

c:Mrs Aohby• söz aldı. Oparlörle sa- Bı'nbası Cemal bey, Mu"sabak• ı'rtı' - ta . ti . d 1 'l b _, • şraya azıme erı o ayısı e er '" 
lonun her ko esine dagılan sözleri bat komiseri lllıami hey. Matbuat cibi nizamname icrası lazımgelen teı 
her kesi heyecana getirdi. <Biz söz- komiseri Ali Haydar hey, Atma mü fi müsabakısının 14 Hazıranda yapıı 
de zaif olmak bahanesile, acınılmak sabakaları bashakemi Unvan bey,' masini istirham etmiştik teblig itdi FIKRA 

- 50 kuruş dediğim "aslan
lı". Öteki aslansız 1 

Atma hakeml~ri Yüzbası Fuat, Feh· ğiniz kararinızla terfi müsabakasınıo 
mi, Aptullah beyler, Koşular haşiu- iki dafa icra ve tarihlerinin de 2e 
kemi Adilgiray bey, Kosular Hakem Haziranda ve 5 Temmuz olarak te· 
leri Ahmet Fetı:eri, Edip. Fuat, A- karrür itdirildiğinemuttalı olduk.\{U 
bdurrahman beyler, Çıkış hakemi A- lübümüze maddi manevi bir çok fe· 
lex Abraham efendi. Atlamalar ba~- dakarlıklar ihtiyarile sılaya gidece• 
hakemi Harun bey, Atlamalar hakem oyuncularını ancak o tarihe kadaı 
leri İzzet, Ali Rıza, Agopyan lıey- Istanbulda tutmağa muaffak olabil 
!er.Tebligat hakemi Ali Muhsin hey. miştur. Heyeti muhteremenizin ati~· 

KE iALİZ~l. .. 
- O netlemek? Markalı mı 

bunlar? 
çağırıyorum: * * • 

Baba!. .. Babacığım!... Bu dünyada, dosta, dostluga 
istemiyoruz; bir liyakatimiz olma· 
yıp ta yalnız kadın olduı:umıııiçinde 
beyenilmek istemiyoruz; bu ane ka
dar yaptığımız icraatı göz önünde 
tutarak, layık olduğumuz mcvkiı al
mak istiyoruz,• diyordu. Ötedenberi 
kadınlara karşı beslenilen sui te
fehhünden bahsederek, kadının yal· 
nız hissile hareket edip muhakeme· 
sini hiç kullanmadığı bu gün varit 
olamayacağı, erkekle müsavi bir 
terbiye. kadını da milaavi bir mev
kie çıkaracağı dünyanın yarısından 
fazlasını teşkil eden kadınların in
saniyete karşı borçlu oldukları hiz
metleri ifa edeceklerini. alkı!!lar i-

Her kes gıbı ben de .~!ılliyette ki 
anketı merak ve heyecanla takıp 

ediyorum. Bu merak ve heyecana ae· 
hep Gazinin en büyü.le eserinin ne 
olduğunu anlamak, bilmek endişesi 
değildir. Zira bu eser ne olursa ol
•un. ne kadar bılyük olursa olaun ge· 
ne Gazi kelimeııinin gözümuz önün
de sizdiği İnsan resmi kadar büyük, 
mahabetli ve engin olamaz. Anın İ· 

çindir ki onu yakından seyr ve te
ma~ edenlerin yüreğinde Kema/i
zım sevgisi Cumhuriyet acvgısıne 

muvazidir. Biz Cıımhuriyctı umumi 
manası ile. yalnız bir rejim şekli, bir 
dogruluk ve iyilik mefhumu olarak 
telakki etmekle kalmıyoruz, biz 
• 'V!ustafa Kemal Cumhuriyetlni>dir 
!ti ımanımizın alevden bayrağı gibi 
kalbimizin zirvesinde dikili tutuyo· 
ruz. İşte, bizce, bu devre esnasında 
Türk san'atkarlarma, Türk mütcfek 
kirlerine, - bır kelimede - Türk 
ı;üzidt'/erine düşen yegane vazife ge 
kcck nesillere bu bayrağı olduğu 

gibi dcvr ve teslim edebilmektir. 
Bu memlekette, politikanın ve re· 

jıın. idare sistemi umdelerinin fe~
kinde bir K~malizm mezhebinin kök 
budak salması ve ilelebet payidar 
·!!'Dası ıazımdir 

Tarih bunu tesbit ve te'mine kafi 
lıi" vasıta, bir altt değildir. Bunun 
al·rıca kendine mahsus bir kitabı ve 
bir mabedi olmalıdır. 

Rusyada Marksizm ve Komuni
zrıı den başka - bittabi bunlara mu
\ azi olarak - bir de Lenınizim nuz 
lıebi vardır. Gündelik politika hari
cınde yaşayanların- yanı asıl mil
'etin, asıl halkın - inandığı inkılap 
p.ensipı budur. Yeryüzundeki butün 
iyasi ve içtimai mües cselerin ha

y tı fanıdir. Ne ebediyen devam e· 
1 n bir imparatorluk. ne hiç yıkıl

n ıyaca'.c bir mesrutiyct vardır; glı· 

r ın hırinde belki komtınizm de. 
•çirmekıe oldugıı bir çok i~tihale
•r neııcesinde büsbütün ha .ka bir 
ekle g; rccekıir. Fakat, bunun baba
ı, bunun banisi olan adam'ın mezarı 
ıüyük inkıllp prensiplerinin yegane 
<Jyna·ı ve buyuk inkılapcıların ye· 
gane ziyaret gahı olarak kalacaktır. 

Fransada her İmparatorcu Bona
pırtisttir, fakat, h<r Bonab•rtis:t İm· 
paratorcu degıldir ve Napoleon an· 
cak bu böyle olduğu içındir ki inN· 
niyet tarihınin gobegınde yarım İlah 
larfa. butün İlahlar aruında yatıyor. 
Gaziyi bekleyen ebediyettt böyle bir 
ebediyettir. O bizim malımız olduğu 
kadar insaniyetin de malıdır. Tarihi 
umumidt Türkiye fulından hariç, 
•yrı vo başlı ba•ına bir Mustafa Ke· 
mal faslı açıldı ını şimdiden görü
yoruz. 

Onun içindır k "'izim de umumt 
hayatımızda baslı ba ına. her umde
c.•en, her siyasi mezhc-pten ~yrı bir 
K~m:ılızm faslının açılması ve bu
r.un insani vo vicdani bir iman hali
ne girmesi liizumu pek tabiidir. 

YAKUP KADRİ 

- Hayir beyim! Birisi kurtlı, 
diğeri kurtsuz! 

Belediyenin gözü önünde kur
tlu kiraz satışının bu parlak cil
vesine ne dersiniz? 

Vefasızlık! 
Dört yaşında erkek olan za

valll Mehmet üç gün eve! vefat 
ettiği halde gazetelerin hala ha 
ber almayışlarına ne dersiniz? 
Vefasızlık değil mi? Şimdi ge
lin de nazara iytikat etmeyin, 
Merhumu teşhir için bir muse
vinin 20000 lira vermek üzre ol
duğu şayi'di" eğer Mehmet pa
rayı aldıktan sonra ölseydi, miı 
sevinin de arkasından gideceği 
tabii idi. 

· * * ihtiyaç var ... İşte bu dostluk 
Babacığım!... Bugün tam ihtiyacıyle Havva cennetten ko 

32 y~ındayım, 32 yi bitirdi-· vuldu; ve bu dost, arkadaş ihti
ğimı, bugün annem söyledi.Tam yacı Ademe dünyayı cehennem 
32 yıl; bunun, azami senesini ediyor .•. 
çocukluğa bağışlayayım; 29 yıl, * "' * 
baba, babacığım diye kimseye Baba, artık maddeden ayrı 
hitap edememiş, kimseyi çağı- ruha inamıyorum. Çünkü Galip 
ramamış, kimsenin bağrına sı- arkadaşımGalip, canım galip.üç 
ğmamamış bir çocuğum, bike- gün içinde ölen Galip bir mad
sim baba, senin öksüz bıratığm deydi ... Bugün onun ruhunu 
evladınım babacığım. değil, cismini düşünerek ağlıyo 

• * * rum. Gözlerimin önüne ruhu 
Baba. babacığım!. .. Bu gece, değil, dudaklarındaki ıslık geli

resminin önünde secdeye var· yorda beni aglatıyor... Ve o
dun. Bu gece, resminin önünde, nun, ne anasını g?~ek istiyo
maddeden ayrı ruha inamyo- rum, ne lcızkardeşını, ne de kar 
rum. Senin, o kimsenin ruhuna deşini ... Onların yüzüne ağla-

Azar! benzemeyen ruhuna hitap ediyo madan bakamıyorum ... 
Bir ahbabımla görüstüm. Di- rum baba! .. Babacığım söyle ba * * * 

yor ki: na bu yeryüzünde dost yok mu Baba, babacığım!. . Bu gün 
- Kardeş Fatihten Harbiye- du~? .. dostluk yok mudur ba- yada, her samimi acı bir masal, 

ye kadar behemehal 15 kişiden ba?.. bir hikaye, bir yalan zannedili-
azar işitiyorum. Tramvay bilet- * * * yor. Çünkü dlinya, yalan ve ri-
cisi, kontrol, yolda hamal, iske- Baba, banasakın aileden bah ya dünyası baba... Ve asıl ri-
lede çımacı, her önüme gelen setme ... Beni gene kafir etme yakAr kimler bilir misin: Sure· 
bir kere azarlıyor, kendi kendi- baba!. . Babacığnn ! ruhunu ti haktan görünenler. 
me ~ü~ünüyorum: Ben ne kaba- dinlemek istiyorum. Sen ki, bu Karde§lerin ve dostun, dos
hatlı adammışım.~ _ fani, bu yalancı bu riyakar dün tun zannettikleri_n yüzüme ağ-

Bu dostun mulaha~asr dogru yanın, etinden kemiğinden, ka- lamadan, gözlen yaşarmadan 
dur., Çogumuz her gun bu der- nmdan mehcursun, senin ki, ne baktılar ... 
slen ~lırız. Fakat bu hayatın e- etin, ne kemiğin.ne kanın kal- Ben senin oğlunum baba!. .. 
zeU hır kanunudur: Azarlıyan- dı, sen ki, maddeden kurtul- Babacığım, senin aldandığına i 
lar ve azarlananlar. dun, halas oldun baba; bana nanarak ölmek istiyorum. Mad 

_ FELEK yalnız ruhunla hitap et ... Sen- deden ayn bir ruha inanmaya 
fekfeplller müsabatl31 den dünyevi değil, uhrevi cevap bilirin, fakat Galibin dostluğu 

istiyorum baba ... Ne olur, doğ nu inkar edemem baba! ... 
fş bankası ruyu söyle baba, yoksa, bir ke- Bugün senin dostların ban.a 

. re daha ahireti inkar ederim: yan gözle bakıyorlar, ben Galı-
mckteplılcr munbak Hııda _ Dünyada dostluk var mı- bin yakınlarına ağhyarak bakı-

lnd haftanın ııçıındllüP;ıını C:ala· dır?. yorum. 
tasa ray füesinden 76R ı >rhan Ber * "' * 
kazanmııtı. Orhan ll·vin vaz" Baba, babacığrm!., Seni de 
şııılur. • benim gibi aldatmışlar, sen de 

" Ku hafıanır en mühim h:ı- benim gibi aldanmışsın .. Yalan 
\8dbı zann :mcıı I~ llankuının baba, dünyada dostluk, arka
lzmir bcledill' ine iki m•lvon lira da~lık yalan ... 
ikrazıdır. · · * * * 

Turk•yede ilk de'a olarak 
milli \ıir nıue,<csc tarafından 

ddc edilen hu mu\llffakiyctıen 
dolayı hihakkın iltihAr edebiliriz 

Bu ,·ak"a hlze aynı zama nd·ı 
şunu gu terir. 

Ttirk azmi \e tiirk sermayc~i 
ile ıesekl..ıil cemi~ olar malt miı 

c. ,c ~lerinıı7, pek Hkm bir ı\tide, 
,;mdiı·e kadar Y~hanc•lar elinde ' . . 
tıulunan ikıı-1.1<ll>ıırını,za hakim 

12 yaşındayken, bana bir re
sim gösterdiler. Bu, bir arkada 
şınla beraber, yan yana çıkmış 
senin resmindi. Dediler ki: 

- Baban işte bu. 
- Y nmdaki? dedim. 
- Arkadaşı. karde~inden ya 

km arkadaşı, dediler. 
İnandım baba... Ve o gün, 

babacığım, kardeşten yakın ar 
kadaşa inandım ... 

• • * 

*ı:t * 
Bu dünya.da ost ve dostluk 

var baba. DOs ufun çabuk, dos 
tun erke nölmesi şartiyle. 

* .. 
Baba, babacıgım, sen genç öl 

meseydin gene herkesin dostu 
olurdun. Çiinki beşerin fevkin
deydin sen ... Bunun için genç 
öldün. Ve işte bunun için arka 
daşm Galip çok yaşamadı ... 

"' • * 
Ne mutlu size ki çok yaşama 

dmız. . . Beşerin riyasına ancak 
kurunu vüsta mahlukları daya
nabilir: Adem kaç yilz sene ya
şam~? •.. 

SELAMİ İZZET 

Kadın gözüyle 

cinde anlattı. 
Ondan sonra Almanya dahiliye 

nazırı, •Here Severing• küçük bir 
nutuk irat etti. Bu nutukta Alman 
nazırı, kadınlara o kadar büyük bir 
itimat gösteriyordu ki, harbin neti
cesi olarak Almanlara karşı gösteri
len gadrin sulhperver ve hak göze
ten kadınlar tarafından. bir gün tas
hih olunacağını umit ediyordu. Bu 
itimat sözleri, bütün kadın kalblcri-
ni çusü hüruşa getirmiş ve her ta
raftan bir alkıs tufanı yağmıştı. 

En nihayet, cemiyetin yirmi beş 

senelik hayatını, ilk kadın meb'usu 
olan. Finlandalı Annie Furuhjelin 
anlattı: Bu kongrcnın en canlı, en 
renkli ve en ahenkli tarafını teşkil 

ediyordu. Çünkü birdenbire orkes
tra bayrak geçidi borusunu çalmı~ 

ve salonun arka kapısından içeriye 
beyaz tüller giymi~ genç kızlar. el
lerinde kırk beş milleti temsil eden 
bayrakları dalgalandırarak, salonu 
baştan bata dolaştilıır. Cemiyetin 
ilk te,ekküliınden heri her yeni kon
grede ithal olunan bayraklar çogrı
larak •elamlaniyordu. Türk kadın 

Birliği, Paris kongresi zamanında 

cemiyete dahil olmuştu ve 1ıu kongre 
nin tarihçesi anlatılırken Türk bay
rağı büyük kürsüye cikarılarak se
himlanmış ve alkışlanmı~tt. 

Kongre biter bitmez Berfin bele
diye reisinin l>clediyc dairesinde ver 
diği büyük ziyafette hazır bulunduk. 
Dairenin en genis salonunda, çiçek· 
ler ve bayraklarla tezyin edilmiş.her 
biri yüz kişilik masalar kurulmuş
tu. Asıl belediye reisinin masasında, 
Tlirk delegeıine mahıuı olan yeri 
ararken, çesim bir tablo ile karşı1a~
tım. Türklüğe ve Türkiyeye ait, es· 
ki zamanın fena hatıralarından biri 
idi. Bu tablo, Biımarkın idaresinde 

I k d akdedilen Bertin muahedesini tasvir 
Beynelmile a ın- ediyordu. Demir gibi kuvvetli baş-

lar kongresinde vekil Bismarkın yanında mağlub bir 
Buli" ı. hatiru" milletin paşaları pek dÜ§Ünceli, pek 

Bu sabah cKroll• tiyatro binası- cimi bir vaziyette duruyorlardı. 

MÜHİM TEBLİGAT tizm münasibetite 12 de tekarrür ı· 
Seçme müsabakalarına tam saat den bu maçın bu saat da oynanami· 

10,30 da başlanacaktır. yacağı hakkında bir karar vermek 
Diğer müsabakalar saat 14,45 de üzre bulundığinı ve maçlarin bilahe-

başlayacakttr. re icrasının teemül edildiğini tcess.iır 
Müsabakalara gazetelerle ilanedil- le istihbar itdik berveci ati itiraza· 

mi~ olan proğramda yazılı sa.atlarda tımızin nazarı itbara alınarak maçltl 
başlanacağınılan müsabıkların daha evvelce V':rilen karar mucibince icra 
evci hazırlanmış olmaları lcizrmdır. etdirilmesini reca ederiz. 

Üç defa çağırılışda müsabakaya 1 _ Maı; tarihleri yirmi gün evci 
hazır bir halde sahaya çıkmayan la- heyeti ali yeni• tarafından teap~t. c· 
rın derhal isimleri listadan silinecek dilmi~ ~e keyfiyet gazetalarla ıJan 
tir. edilmi•tir. 

Her müsabık numarasıyle çagırı· 2 _ Kulübümüz ekseri maçları 12 
lacağından numaraların akılda tutul ile 1 arasında oynamistir. 
ması lazımdır. Sahada ancak müsab> 3 - İmtihanların meşru bir ı:na· 
ka yapanlarla hakemlerden başka hiç zeret olduğu Harbiye idman yurd~ 
kimse bulunmayacağından mÜ•aba- hakkında mukaddema verilen bir k•· 
kası bitenlerin derhal sahayı terket· ı; 
meleri ıazımJır. rarlada heyeti muhtcremenizcc ta # 

Saha komiserinin ihtarlarına der- dik edilmiştir. . 
hal itaat ederek inti~anır muhafaza 4 - SUleyr.1niye kulübü de bır 
etmeyenlerin heman isimleri siline çok maç)arını aynı saat da oynaınış· 
cek ve müsabıklık h•.kları gaip ola- tir. 
caktır. Süratla yeralı;> müsabakaya S - Stadyum Heyeti Müttehide
başlamayanların ktza is!mleri sitir.e· nin emrinde bulundugu ciheti~ arı· 
cektir. cak 12-14 saatı oyunumiza tahsis c-

Müs-bık adtdi. dile bilmistir. 
100 m. Koşuya 37 kişi, 200 m. 30, 6 - Takımımız, saatın Taks~~ 

400 29 800 21 t coo 35 3000 sahasında tebdiline imkan olmadıg•· m. , m. , , m. , .. 
1 m. 21 kişi. 5000 m. 19 kisi, Yüksekat· ni katiyetle anladıgı için akşam ıı 

lama 15 kisi, Sırıklaatlama 10 kisi. tü tespit edilecek her hangi bir. sa· 
Biradım 26 ki~i. Üçadım 18 kisi, Ci· atda maçın Kadıköy sahasında ıccı 
rit atamya 20 kisi. Gülleatmaya 20 etdirilmeıini talep eder. . 
kişi, Disk atmaya 18 kisi. 4x100 24 111.lç tarihleri tebetdüle ogr~tıfdi· 
kişi. 10x350 60 kişi. ği takdirde terfi müsabakaları."' 

Bu suretle muhtelif mtisabakalara kulübümüzün iştirak edemiyece~~"1 

tam (~03) kişi iştirakedecektir. ve heyeti muhteremenizinde mag " 
SPORDA YENİ BİR HADiSE riyetimize meydan vcrmiyece~ini "' 
Bu sene futbol ikinci kümesi bi

rincisi olan Istanbul spor klübünden 
atideki açık me'<mbıı aldık. Mün
derecatını şayanı dikkat bularak neş
rediyoruz. al3kadaranrn gönderecek 
teri cevapları da aynı suretle neşre-

mit ile teyidi hürmet eyler. 1 istihbaratımıza nazaran Is_tan~. 
futbol hey'eti azasından Zekı. J· 
dun ve Saim Beyler toplanarak-~ r 
çın bugün icrasına karar verın~Ş t" 

ve hakemini de ta'yin ctmişJerd 1';. 

MiLLiYETiN EGLENCELERI 

Bu rllnkil yeni 
bilmecemiz 

Soldan sata: 

Dünkü bllmecemlzfn 
halledflmlt şekil 

Yukardan aşağa: 

<>i:ıcaklKrtlır. Kıı suretle Dumlu· 
pınar 'c !.ozan da kazandııtımız 

asktri ''e .i\:ı 1 zalerlı:re onl:tr 
kadar parlak 'e muhinı hir zafer 
daha ka tacaj!;u- ( ı da 

IJ..ıı,adi zaferdir.~ 

Hayatta; inandığım bir çok 
şeye inanmak ihtiyacım hisset
tiğim zaman, kardetin, kardeş
lerin beni aramadılar. O za
man, sana kardeşten yakın ar
kadaşını gelecek diye bekle
dim. . . O arkadaş da gelmedi 
baba .•• 

1 \ •~ • .n,ıl•n •e,· t •) Ol 'ureıı .i) Sicim 1) nın kapısındın girmek büyük bir za· Yemek boğazımda kaldı. Fakat bir· - Y ~ ,._ ' • • " u 
2 ~'ok degil (2) ser;em (7) '.! \'ıkın de~il '4) 

Yeni neşriyat 
AYIN TARİHİ 

Matbuat umum müdürlüğü 
tarafından neşredilmekte olan 
"Avın tarihi" ismindeki si vasi 
mecmuanın (60,61,62) numa
ralı cildi intisar etmistir. Müfit 
mündericatı ihtiva eden bu mec 

ua ı tavsi e e'deriz. 

Babacığım, hakiki kardeşten 
yakın bir dostun, dostunun cik
süz kalan evliidından yüz çevir 
mesine imkan var mıydı? .. 

Baba! ... Babacığım! .. Bir an, 
maddeden ayrı ruha gene ina
myorum; ve ulvi temiz, hayat 
ta aldanan, aldanmış olan, al
danarak ölen sana, varını sın, 

fer kazanmak demekti. Yüzlerce, denbire, kongre salonunda. tepem· 'f'ılıa" • (~ 1 
l! Lazın k& rığı ( 4 .i Hahıt edatı (~ • 

binlerce halk uğuldayıp kaynaşıyor- de sallanan kırmızı bayrak gözümün 4 iivle ile ikindi ı•·rn (fı 4 \liizelik (ft' 

du. Çünkü beynelmilel kadınlar ce- önüne geldi; mucizeler yaratan Cum zem•n. (2) ~- Ceııı• değil .!) :"<ota ('l) J< 
mi yetinin yirmi beşinci yıl dönümü- huri yet Türkiyesini düşündüm ve ~ l~ez7.cl .i) 1, ı >urgun ,.;; \frikının ;;inı•H'' 
nü tes'it eden muhteşem kongre açı· mağlubiyetimizi tasvir eden bu tab- ti l'i<lik 1 .1 . Lakırdı (~) bir memleket .ı) 
liyordu. Delege kartımı rüşvet me- lo önünde, yalnız bir tek kuvvetle 7 l'zık 4, i;til.hılheıı hıher 7- l\ırmı7.t (111 ~ııtı ',!) 

kamında resmi kadın memurlarına değil, erkekli kadınlı iki cebheli kuv veren •ey· (,l) 8 ~:meller (4 

v "'~" gösterdikten sonra kendimi büyük vetle her an galip geleceğimize iman 8 ~:nuişe 4ı 9 llımordı ~ezen şev (.n 
salonun içinde tam kırmızı bayrağı- ettim. (j \le,ih .ı (\!) 

mızın aylı yıldızlı sayesinde buldum. EFZAYİŞ SUAT ~jJI 
- - . - . . . . - at1il 

Milliyelin edebi lelriknı:zı Jdünyanın en fena yerinden gel- Sonbahar ya~murlarım haş-1 Hareket, heyecan, neşe, çe-fceli seyler yaptırıyor, halbukıJ !ar mı? E .. y! Bu kadar c. -· -ç ı\ 1 + K 1 N K 1 z m;,uinş keandoınrtınaısı, nedna şçıkırçsıaplloankunouy-- ladı. . .. .. k~ş".1e•. saf~et. l~a".1le. . . Galiba seninki adamın .. sinirle~inden ge sanlar görmedim. Heın. b•;l11 i: 
Yanı guzel agzımdan boyle dırlıklı duzenlıklı evlerde bu çüp kafasına çoreklenınce... lon dulusu.. Cicim Alı " ,.ıı 

dnı~yteırsıkna!ztı'.bs1.onnı·zr.eayb0a1rdavedn~rnssı"net1·~. i. sözler işideceğini sen yine um- yok. Bak, sana bir s.iirin bir kıt'a- miş? Sunlara bak! Cicill'. ıt• 
~ mada beni dinle, hakikat budur Acayip şey şu evlilik hayatı. sını okuyayım: . k .. , c· . Al' dostlııeıı -e 

Yı "" ~ G11N.'D 11Z · · Al' Y f 1 1 ·· b ld d mı ım. ıcım 1 de" azan: An"" •U. u Ahlak namına hareket eden A- cıcım ı ! a ası asız ıırgur, e e en Uzak/un. urtı)'Or, gerfror bır kır at, . . ,. . . ve sa . 
- Karakter demek siz mi de- hali ne olur? . fif Nuri beyfendi hazretleri siz Eskiden ben neşenin kendisi beldeye dedikodu mevzuluğu.. 0.-tünd<" dumandan .kanatlı bir hayat.. Temııılıgın, fazıletın d· 5iıl1 '· 

. 'k k l' b' d' • ah b" l k .. k b Arı•tı• n"rvt? f.y yi/!if grnr atlı! yüz çirkinlig"inin ta ken ı mek iniz? Yani bır insan sizin Randevu evlerini kapatacak- misıniz? ı .eı:ı, ı;m~ .. ıymet ı ı.r ya .ıga~ y ~t oy«: te e mura a ası ve Kalpler« l'trdıgın ht").,can ptk tatlı.. . , 
ı:ibi olur a nu karakterli olur? larına, sıhhiye müdilrleri komisi Çubuk çayı üstündeki yenı gıbı duşurup kaybettım. Şımdı dervtş vecdı. Uzaktan. uruıor geriyur hlr 4,, "'· Kını olacak. baştad•l'r' 
Eger insanın hüviyetini o in- yonlar kuracaklarına, ah!Ak ve köprüyü geçerken sustu. onu arıyorum. Zannıma kalırsa insanlar ve ü.'fı7rıde dumandarı kanallı bir lıuyat. İşte aşağıda yine 
sanın gözlerine gösterebilecek i~fe.t ~enil.en ~eyi komiser .~u~-ı Sadece Hayret beye şunu sor Henüz mahiyetini anlayama- sinirler bunun ikisi ortasını bul İşte hayat budur ve hayat ben de başladım; 
bir aynam olı;aydı, şimdi kanp- vırunın elıne, muhtarın muhriı du; dıgım kuvvet beni Anadolunun dukları vakıt aile denilen şey böyle olmalıdır. Niçe de İskeçe o karaca. düşme dedi izi"'' di•İ,,,e 
nıza tutardım da, beyiendi 1 On n.e teslim edeceklerine cemiye-

1 
- Boğulur gibi nefes alıyor- daha, daha içerilerine sürekle- meydana gelecek. de onların olsun !Binelim şu kır düttüm gittim, kan owrdıı 

1 
ce şuraya bakınız! derdim. tın ortasında açılan ve pis pis sun pamuğum. meyecek olursa kaçacagım. Ne Gördün mü nasıl fena günler ata, dumandan kanatlı bir ha- Ne söyltyim alnımdaki yaı•"',1,, 

Simdi bütün bunları bir tara- cereyan eden bu karaktercilik Hayret bey az kaldı hıçkıra-. reye? Deme. Tabii, kafesime yaşıyorum? İnsanlar melanko- yatı ururup gidelim... kıttı 3 • 
.. • "C Bu halinıe kuzu ag/ar, d•#Jar· 

fa bırakalım da bir parçasını kü- mecrasını tıkasınlar. caktr, şiddetle öksürdü: 'kaçacağrm. Senin kemikten eli- lik. bedbin, saçma olduğu za- Halamın kızı asagıda piyano . . nıot ~· 
<;Ük bir çerçi ·eye oyup baka- Bir gün bunları senin Afifi - Bir şeyim yok. ni sıkma kve halamın pamuk- man felesof oluyorlar. çalıyor. Dur, şunun havasına se Ntyltsenız geçe<"tgım 
hm. <'leselii genç krzlarla genç Nuri beyfendi hazretleri dediğin Yalan söylemisti.Bir şeyi var tan yanağını öpmek için... Aklında amı? Sen bana biraz simle iştirak edeyim. Bir daki- " • • /gıt r•*'e 
; ~dq1lan. • . zata açtım, bana "şimdi bir kah- dı, fakat bu seyin ne olduğu yi- Halamın kızı ile enişteme ba- "Niçe" yi anlatmıştın da ertesi ka. . • Bir ••• vudım, ılgıt 1 11•" 

Bana zenc:in halam, zengin ve içitim" der kadar tabii bir ne mechul ve kalbine gömülti yılıyorum. Öyle ölçülü yaşıyor-, gün halamın tentirdiyotunu içe · · • • • • • • • • • • • · • · Aldı gitti bagt1 ı.a~ı 
1
b:1ce JJıfl~" 

1 .alblı cb;;tunı sen ve benim zen sesle. kaldı. lar ki. Herhangi bir çayda bile ceğim gelmişti. Söyledim. İşittiler. Hoşlan- Hoy mnem hoy!du ıun kıırt ııfl 
•inligim ya; dım etti. Bir de ak- - Ne yapalım? clecli. Ahlak Otomobilden indikleri vakıt,çap pöti furu ölc;ti. sayı ile yiyorlar. Neyse, diyelim ki "Niçe" ve na giti. Baska parçalar sipariı Bu haliaıe kuzu ·~ıar. mor ll•l1 

am yı e<: ,ını diisünen güzel hususunda cok titiziz. kın kızın iki dakika evci inle- Yatışları ölçülü. kalkış lan ölçü ya "Şopenhavr" senin gibi çirki ettiler. Haber gönderdim: Neyles~ntz geçece~ını • •.. •·ııeı 
fakir kı ı, guzel düskün kadını - Bunlar o nama mı yapılı- yen, sancıyan sesi, bir şilale ber: lü. misafirleri, ziyaretleri, kah- nin biri .• Ya felsefe okuyan gil - Perakende sipariş kabul • · • · • • • • • • ğıdll" ·ııı 
ı'ını Onların .. i ciyle bir hala-, yor? raklığı- ile etrafına ne~eler saç-' kahaları ve kederleri bile öl<;ü- zel kızlara ne diyeyim? etmem, tuptancıyrm. Başka ak- Oörüyorsun ya. ~~:eri c~'.,.. 
ları ve bo le bı Hayret beyleri ı - Şüphesiz. mağa haşladı. lü. . . Bana kalırsa enin Her Nice şanı toptan satış yaparız. Şim- inat ettiler, b ime 

1 ;;dır11"1,-
~oktu~. Onl~r l. etraflarında Az kaldı şciyle haykıracak-' "' • * Eger aile ve aile geçimi, saa- siniri zaif insanlardan intikam dl cicim Aliye mektup yazıyo- Aliye bu ınııkt ıbıı y~ · · 
·r barl. t ~.. Llete\ vasıta . tnn: ' MEKTUP deti bu ise pek katiççuktan bir almış. Aeıt şeytan, insanın içi- rum. Cicim Ali kim? Diye mer- caklar. bitlfleÖİ 

ahr l ılar on lan - B'!yfendi hazretleri' Siz f Çapkın kızdan cicim Aliye: , sey cicim Ali ı ne irince insana zevkli 



i
Iİ 

f• 

e 

(. 

-Milliyetin büyük anketi 
Gazinin en büyülı eseri nedir 

EHÜL"ULA BE\TİN CEVABI 
L lfüincl >a y!adan mabt 

Pek Muhterem Efendim, 

9 Mayis 1929 tarihli iltifatna
enizi aldım, te~ekkür ederim, 
evabi maruzatım şudur: ı 
Beşeriyetin mümtaz bir şah· 

Yeti olan sevgili Müncimizin : 
er biri diğerinden bir itibari 
e büyük olan sayısız eserlerin-: 
en her hangi birini diğerine 
:rcih nimetnasinaslık ediyor
ışun zihahını İıusule getirerek 
in olunuz bendenizi hissen 

'ncide ediyor. Mamafih bir 
:ıkukcu itidalile hissi alaik-
an tecerrüt ederek biri kendi·' EbiJl'ula JJe11 
İze has diğeri bütün beşeriy- bendenıze öyle geliyor ki bu 
• ait iki nokta üzerinde tevak- harf inkılabı yakin bir atide bü
Qf e~iyorum; bunlardan bize tün şarkta taammüm ile irfan 
as olanı insanın en yeisli za- kuvvetini çoğaltacak ve mazlüm 
, nlarında nurlu bir misal, ye- milletleri beşeriyete şinolan 
aııe bir ümmit şulesi teskil e- esaret kaydından kurtaracaktır. 

ek emsalsiz bir ceht ;;etice- Yabancıların emri altında zelil 
olarak bir husumet cihanın- bir vaziyette bulunan büyük 

istihsaline muvaffak oldu· bedbaht bir kütlei beşeri diğer-
tt Lozan muahedesidir ki bu- !eri gibi hür ve mes'ut bir hale 
la Türkler tarihte ilk defa getirecek eserden acaba daha 
ak ilimdeki medliHüne mu- büyük bir eser mutasavver mi
ık hür ve müstakil ve her ke- dir? 

n Yani düşmanlarının bile hör- Bilvesile hörmetlerimi te'yid 
t ve muhabbetine mazhar bir eylerim efendim. 
let teşkiline, muvaffak ol· lstanbul Darülfünunu 

lışlardır. Umum beşeriyete Müdurislerinden 
t olanı ise vücude getirdikle- Mardini Zade 
llıuazzam harf inkilabıdır; EBÜL'ULA. 

* * .. 
A. HAMİT BEYİN CEVABI 

~l1Jyorsunuz, Gazinin en büyük 
tı nedir ve ne için? 
lltnce Gazinin en büyük eseri, 
rl'"fn de kendisi içinde olmak 
{' ıle Türk Milletidir. 
•ah ediyorum: Herkes bilir ki 
"~ler, orta zamanlarda büyük kıy
;tlere malik olan mefhumlarla me-
1jtlerden kuvvet alarak mühim 
, •t oynamışlar, büyük devletler 
'.'ııusıar, on yedinci asır nihayet
~\• .. kadar cihanda belli başlı bir 
. ıı isgal etmişlerdir. Fakat on 

1
1
t1ti asırdan itibaren Avrupada 

1~Yan icatlar, keşifler, inkılaplar, 
i•Uere gittikçe ehemmiyetli ye
Ctımai kıymetler kazandırmağa 
~•kın şarka evvela kuvvetini ve 
ı._ sonra tefevvu~"!nu. hissettirme
"ilŞJadı. On sekızıncı asırda, mu-

tnin bozuldugu artık tamamen 
lşıJnu~tır. Devletin gittikçe feci 
~tkıı alan inhitatı karş:smda pa
~ lar ve rical arasında bir çırpın
irr haşlıyor: Kimi inhitatın sebc
~ Or<lunun tc~ııizatında, teşkila
ilı" buluyor, ona ı:;öre isliihata te
t ~s ediyor, kimi - İkinci Mah
, tanı:imat ve meşrutiyet ricali
•tkserisi gibi - askeri teşkilatta 
1 u gibi devlet teşkilatında da 
'il 1•tte de tadilat ve islahat liizu
u anlıyor, islahat fermanları 
'A1rrupai kanunlar kabul edili

, trıt'.şrutiyct ilin olunuyor .... 
ç.,k ilerleniyor, fakat arada ıı:ö
~ 0 r ki Avrupa yine ilerde, te

"c.k yine orada, muvazene yine 
1re aleyhimizde. Çünkü orta 

0lara has olan ve artık büsbü-
~Urümüş bulunan mefhumlar, 

•ler ve teskilattan büsbütün a
ı kesmek ·lüzumunu tamamen 
~n ve bunu bağıra bağıra söy
~la Cesaretini bulan yoktur; Çün
lıt hatı düsünen, tatbik eden yal
dişahlar: devlet ricali velha11l 

Ut mıktarda memur ve münev
·~•n mürekkep bir sınıftır; 

,' • temas olunmamış, halk ala
_edilmemiş, halkın ihtiyaçları, 

l\ı UUeri düşünülmemi~. halka 
dıyeti hissettirilmemistir. Her 

!lı, İkilik ve ayrılık göze çarpı-

•r,ııva, \!'I . \ .. \,) Devlet 
"rıı . {·. t"'ındt.• ,;thık maliye nazırı 

<1.tcJın\\ icz in mtıhflıkemc~ine 

: 1 )tır. iddianamenin kırutinl 
> 1P :\ 1. ( 'zt'cho\\ icz Fran~1z 

\t• .\!ınan p:ırlamcn'ı)lan tari
ıı 

k ın -<allcr ~eti rcıck nrada da 

1'0 ıın hı!Mında hareket etıiP,-i 
ıır ııazınn ınahk('me c sevkc-

1 
1 ~inj \'c hu itihı~la mücrimi-

1 '•nınıadıp;ını he an eımi ıır. 
• nazın, \!. Shaladko\Hki bil-
~''ı'.rlarııı \1. l'i'sud-klnin tali-

1 hı ınde ııılı tıklaronı si11le j 

'<reı n 1 <l • .. 1 
azı! ıııın ::~ 1a cunı mu .. 

,.,;hıt nlo•:ık mareşal l'ilsud~kl 
•H ~ ve nıarc ~al uzun bir nu-
t l:\ t:r,k hır \=flk noktalttn ara· 
•nak 

1 k tı tı l ·ıılunan ht\ !et mah-
r1 ~lltınıınu tenkıt '-'.lmiş \f. 

ıc, .. eli 1 ~ · ın •<'· 'er, i~ı tallmat 
hare' et ettijti ıçın divtı 

'\; '•lı dan.\!. C'ze.: ·ıwlcz e 
ıt~hamın gavr• ahlAkt ol

' leını tir. \!ar ai l'ıl-udski 
ıc~ . 

it . ın ıttihaın t:1.Hlm~ ·!li 
rı cına t.:t ı·larai~ ta1.sir ctm4 

tnııı ·n kr, dile.. hu n 
tt rn · ı ı e hi• 1 : ha hı 
du~uoıu ,;~,~ tır 

•I k 
·tnı ı tc.ılelıı 

ı·ı k H'ı e ..... mih;on 

Umumi harp esnasında göstcrilen
gayretler, memleketi kurtarmak için 
takip edilen eaki usulün son teıa
hürleridir. Sistemin iflası artık pek 
aşikardı: Ne mukaddes cihad ilam 
gibi orta zamanlara mahsus bir ma
nivela ile memleketin heyeti umu
miyesini umumi bir harekete getir
mek kabil oldu, ne de şahsi kıymet
lerden doğan kısıni ve mevzii muvaf
fakıyetler umumi inhidama mani 
olabildi. Mondros mütarekesini mü
teakip manzara çok feci idi: Dev
let müessesesi enkazdan ibaretti. 
Millet, eski mukaddesata merbuti
yetini ve en mühimmi kendi nefsine 
itimadını kaybetmisti. onun suuru 
bozulmuş, heyecan · duymak k~bili
yeti yıpranmıştı. Hulasa devlet, mil
let, her şey inhilal halinde idi. mil
let de, devlet de yok olmak üzre idi. 

İşte böyle bir anda her seyi en ivi 
kavrayan bir irade, büsbütün 
bir görü~ ve :ıihniyetlc yalnız 
nevver zümreye değil, bili İsti.:ıı~a 
her kese, milletin her ferdine koştu 
bu irade her ferdin kalbine, dima
ğına ğirdi, ve artık her kes aynı 
hisleri duydu, aynı şeyleri düşün
dü, aynı seyleri istedi, eller ve ayak
lar birlikte hareket etti, zaferler ka
zanıldı, mağlübiyet lekeleri silindi, 
çürümüş kıymetler, birer posa gibi 
atıldı, asrın yaşayan mefhumları ka
vrandı, tereddütsüz yürünecek isti
kamet görüldü, yaşamak ihtirau ile 
beraber yaşamak kudreti tekevvün 
etti, hülasa millet kendisini hissetti, 
tanıdı, yep yeni, bu asrın diğer mil
letleri gibi bir millet vücut buldu: 
Y~ni ?evlet kurdu, günü geçmit 
mueaııseleri yıktı, yenilerini yaptı. 
~adını erkeği beraber yeni kıyafeti 
ıle, yeni fikirleri ve bu fikirlerin 
Y.~ni kisvesi ile vicdanlı ve şuurlu 
mıllet~er kafilesine katıldı, ve şüphe 
yok kı milletin iradesi yeni eserler 
ibda etmekte devam edecektir. 

O halde iradesi ile beraber Türk 
mill'!ti ni Büyük Gazinin en büyük 
e erı addetmek doğru değil midir? 

Darülfünun kurunu cedide 

tarihi mual/inıi 

A. HAMİT 

Edebiyat birliği 

Azadan on kişi Birlik
ten çekildiler 

Güzel san'atlar birliği kon
gresi tarafından neşriyat ve 
hariciye şubeleri azahklarına 
intihap edilen Yakup Kadri ve 
Rufen Efref beylerin istifa et· 
tiklerini yazmıştık. Orhan Seyfi 
Yusuf Ziya, Etem izzet, Reşa; 
Nuri, BUrhanettln (Felek) Selamı 
izzet, Mehmet Nurettin, Nahit 
Sırn beyler de dUn istifalarını 
Blrllk riyasetine vermişler dlr. 

Haber aldıgımıza göre blrllk 
idare heyeti reisi Kenıaıetıın 
Kamı bey de birlikten çekilmiştir. 

zlotilt hir hu,ıı ·ı he<ap açııjl;ını, esa· 
sen bütün nazırların kendi şahsına 

karşı emniyet beslediklerini ve ken· 
disinin hiçbir zaman hu emniyeti 
ui i•timıl eımedi~ini beyan Jle 

demiıtir k~ llenım ellerim diy~ı 
meclisinde olanlarınki gthi dep;il, tc 
mizdir. Hu heyap nndın sonra mare
ia· l'il<ııtf<ki mahkemece hiç bir 
suale maruz kı1mak .. ızın ı;a!onu ter
ketm~-.tir. \Tar ~.J çık.tıktın sonra 
m~ddeı umıımı 'lleb'u•lardırn Lieh
mar. marc~3[1n dn't:t mecli..;ı hakkın~ 

da ·ı '"ıe,~nnatını rnahkeme meclisi 
uezl ıı :1 prıne..,tn ı.:Unişrir. 

ı\llLLlYl'.. ı t'U,\l \ '.!M 11 \ZIR\\", 1929 

-labancalı -kadın 
• ··ı RAipa-ııüi11ı1ı.-..a T - ,. 

Ankara pos ası 
ikmal edilmiştir 

-Birinci sahHa<lan mabat 

Bu hanımın i~tiruıbe suretile cektir. \lamdih tahkikat dört 

ifadesinin alııım"'ı tehir edilmi~- be'i >tin :t.ar[ında ikmal ctlile-

dr. Aliye hanım dün uzun müd- cektir 

det isticvap edildiğinden tekrar Dinlenecek ~ahitlerin arkası 

isticvap edflme,ine lüzum gö- alındıktan sonnı icap ederse 

rlirmeıııektedir. Aliye hanım şahitlerle nıuvace-

M. Keğorkun ifadesi he cdllecektlr. 

Mm. i\lannigln ze\'cİ Kep;ork Yeni şahitler dlnlen.:cek 

beyin de dl!n mıılômatına mUra- Bilhassa Kejtork beyin verdip;i 

caat edilnıi~tir. Keğork bey !,;- ifade dört be~ ~ahit dlPlenme· 

tintak hakimınin yanın.hın çık- sini icap ettircc.:ktir. 

cıktan "mra hir muharririmizle Şişli muhiti hu hadisenin de-

µ;üru~m.ı~tur. Keıtork bcı ver- di kodu tarafları ile me~jtul ol-

digi ifa<le hakkında ,u lıeya- maktadır. Ru ınulııtte pek ma-

nana huluıımu~tur: ltım olan Aliye hanımla :\l.Bcr-

" 1-tıntak hakimt hey hana gerin tanı~malrı, ayrılmaları, ta-
evvelıl zeı cem \lm.'.\fannıklc alu hanca ile ate~ hadise'i mabaatlı 

senedenlıeri ayrı yaıııyı~ımızın bir roman l{İlıi devam etmektedir. 

sebebini sur<lu. BL·n hunu ~u ~e- ,\liye hanımın muhceli[ dostları 

kil<le izah ettim. Herant hey kendisini ziyaret ederek hu ma-

temiz bir maziye malik dtirtlst cera hakkına maltımat almak 

bir adamdtr. Fakat hususi haya- i~tlyorlarmı~. Fakat Aliye hanım 

tında çol. maıtnır mustehzidir. hastıı olduğunu süyleyerek ziya-

l\lm.'.\lıınııik de habı mııı btitlin retler! kabul etmeyormu~. 

bu huylarını tevaru, etmişti. 

Ben !itreıen htır yaratılmı~ bir 

adam olduğum için bu daimi 

otoriteye tahanımUL edemedim 

ve ayrıldtm. ,\ vrılığımızıı ha~ka 

hiç lılr 'ebep yoktur. 

M. Keırork ve M. Berger 

1Stintak hakimi bey Bcrgcrin 

ııyrılıı~ıınıza nıtıes,ir olup olma

dığım sordu, hen: 
- Kat'iyen voktur, l'e olma

dıp;ı da ~ununla sabittir. Berger 

benim gayet iyi arkadaiııııdır ve 

çok namuslu hlr adamdır. dedim 

Bun umüteakip .\liye hanım! ta

nımadığını bıı kııdının zc' cemede 

takdim edilmcdip;ini söyledim. 

Hadisenin sebebi intikam mı? 
- 1 lı\kim bey hu ~ayanı 

esef cerh hadi.esinin sebebini 

'ordu. Benim kanaatııııa güre 

hadbenin iki sdıehl v:ırdır: lhti

malki .~llye hanımın Kergcre 

karii tenıayulu ıardı. 

Alive hanım \ lyanayıı gitmek 

istiyordu. Hergeri görmek üzere 

zevcemin nezdine µ;itti. Fakat kar

ı;ında rcflbmı görunce şa~ır

mış ve rdikanı da barit muame

le upıııca ,\liye hanım teessürli 

ne kapı;ıırak aıc, ctıııi~tir. 
Mnı. Mannlğln barit 

muamelesi 

llip;er taraftan Aliye hanım 

poli<tc l'erdil(i ifadede '.'llııı. Man

nip;e tkr,ıalıııak uzcrc ıı,-ittl~ni 

söyle yor. Bu ı a1.iyette de zevce· 

min barit muamelesi sebep ol

muştur. Fakat Aliye hamının ders 

almak iizre gei<li~i ihtimalini 

pek halt görüyornnı. l lakim 

beyin Bcrger Aliye münasebe

ti hakkındaki suallerine her 

iki tarafı tanıyanlardan işit

til(im ~u ecı apları ıerdim. ıc 

dedim ki: :lliye hanım ıiç sene 

eıcl lkıı;crden piyano de"i almıı{ 
Bcgcr hu hanımın ,·aziyetini 

hissctnıii ıc clt rr;lcri kcsmi~ .. 

Bunun uzerine .\liye hanım da 

intikam hisleri ba~lamı~. Herger

den ve Bt gcr<len ders ~lan o 

talehckrt kar~ı nefret duymağa 

ba;ohınıı~. 

Talebeden intikam almak 

lsteyomuş 

l latta talehelerdl'll hile inti

kam alacagını süylcr dunırıııu~. 
Hu hareket o kadar ilerle

mi• ki .\!iye hanını lkrı:erin 
di!!;er hazı talehelerini ap:ırtıınan 
kapılarında beklemiş 'c nihaıet 

hu intikam refikama tevcih cdil~is-
' Bu mi~mi~lerle dolu olan ifa-

• delerim in biituıı tahminlerden 

ibaret olmadığını mazbut adres

lerle tevsik etlccep;imi istintak 

hakimi heye soyledlnı .. , 

Berger de lttlham ediyor 

Dip;er taraftan aldıp;ımız ma

lı\nıata göre Bergerin istintak 

hakimıne verdigi ifadeler meya

nında Herger ,\liye hanımı muh

telif ~ekild" itham etmekteöir. 

\liyu hanım ve :\l Kep;orkun 

ifadeleri tahkikatın tevsi edilme 

sini ıı.:ap ettirmcl.tcdlr. Bu vazi

yet uzcrine istintak hakimi dip;er 

bazı nıuhim ~ahitler dinleyecek· 

tir. ,\!iye hanımın mütenakız ifa. 

deleri değil, şahitlerden alınacıık 

ifadekr tahkil.ata esas te~ktl ede-

Ceviz çuvalları 
Esrarları haber 

veren kim? 
lskenderiyeye gidecek Ra*it 

vapuruna yüklenen 30 çuval ce

vizin bir kısmının içleri ho~altıl

mış ve esrar doldurulmu~ oldup;u 

meydana çıkarılmı~tı. Bu haberi 
dlinkli nushamtza kaydederken 

ceıizleri vapura tahmil etmiş 

olan Balıkpazamıda kum3iyoncu 

Ali Haydar Beı in firar ı·e hatta 

intihara te~ebbLb cttijti de yanlı~

lıkla ilave olunmuştur. 
Oün ayrıca yaptığımız tahki

katta hu kaçakçılığı gerek zabı

taya. gerek Rüsumat muhafaza 

idaresine haber veren ı·c mey

dana cıkaran z:ttrn l lanlar bey 

olduğunu gösttrmi~tir. Mumaileyh 

kaçakçıyı zabıta memurlarına irne 

ve teslim etmi~tir. 

Mı olaca~ 1 
Bir 11111 gaıetesi Carlıi Trıkyı 
Türtteriıiı ko~ulmasıaı isliyor 71 

Atina, 26 (Mi liyet). - Istanbul
dan buraya çekilen telgraflarda Yu
nan mürahhası M. Diyamandopolo
sun oraya vasıl olur olmaz söylediği 
sözlerin nikbinane olduğunu kayde
diliyor.Dii;er taraftan yeni Atina se
firimiz Enis Beyin bu hafta zarfın
da buraya gelmeıi bekleniyor. Eniı 
Beyin Türkiye-Yunanistan arasın· 
da bir misak akti için müzakereye 
de girişeceği gelen haberlerden anla 
şılıyor. 

Bu suretle ortada bir takım nik
binliğe müsait alametler mevcuttur. 
İki tarafta da nikbinlik göriilüyor. 
Yanlız nimresmi Hestia gazetesi 
hücumlarına devam ediyor. Evelce 
zannediliyordu ki bu gazetenin bu 
suretle hücum etmesi şahsi bir takım 
mesailden ileri geliyor. Fakat bu ga
zete hali neşriyatına devam ediyor. 
Halbuki bu gazete M. Venizelosa 
mensuptur. Onun için Türk-Yunan 
mesailinin son tarzı halli karı11ında 
bu gazetenin şiddetli neşriyatta bu
luması manalıdır. 

İsmi gizli tutulan bir meb'us da 
Hestia gazetesine bir mektup yollu
yor. Diyor ki: 

- Ne yapmamızı isterdiniz? Harp 
mi edelim? 

Gazete de bu mektubun altında ce
vap veriyor. Hestia nın demek iste· 
diği, daha doğrusu açıktan açığa or
taya attığı şey şudur: 

1 - Garbi Trakyadaki Türk ekal
Jiyetini çıkarıp koğmalıdır. Bunla
rın miktarı 114 bin kişidir. Bunla
rın yerine Rum muhacirlerini geti· 
rip yerle~tirmelidir. Bunlara ait ga
yri mEnkul emval 4 buçuk milyon 
liradır; 2 - Yunanlstanda ne kadar 
Türk malı varsa haczetmelidir; S -

Türkiyeden Yunanistana vaki olan 
ithalata karşı tedbir almalıdır. Tür
kiyeden ithal edilen mevadın kıyme
ti Yunaniatandan oraya ihraç edilen 
mevada göre 13 misli fazladır. 

İşte Hestia nın neşriyatı hep böyle 
aleyhtedir. 

Meclisi meb'usanda Bakalbaıı ile 
Papanaatasyu Türk· Yunan mesaili 
hakkında hilkOmetten izahat almak 
istediler sede M. Venizelos bunu ka
bul etmedi. Fakat fırkaların reisle
rinden mürekkep bir içtima akti ka
bul edildi. Bu içtimada, M. Papaya 
verilen talimat mevıu bahıolacaktır. 

TÜRK l>OSTLUGU 
Sotyadaki cen1iyette 
hararetli tezahurat 

yapıldı 
Sofya, Haziran (Milliyet) 

Türk Bulgar dostluk cemiyeti 
Türk - Bulgar hitaraflık 'e hakem 
muahedenamcsinin im1.ı ve her iki 
millet rncclisint.'"" tıisdikı münaselıe
tile ahiren Sulyada hir konferan~ 

ıerıip edilmiştir. 

lçılm;ı cemiı erin rei•I pnıfcsnr 
ıı;ospodin l;toyanıı! ıırafınd'ın açıldı. 

Sözü İplida Sof~ının mt~hur avukat-
lanndan ~ospodiıı l'aııdrıf aldı. 

:\lumailey: 
llıı günkil Türkiı< hund•n 

sekiz on .<ene evci bildiglmiz Tür 
kiye dc#'ildir. Türkler büı uk rehber· 
leri olan reisicumhurları C:aıi ha1.
reılerinin delalet 'e irşadılc her sahada 
yükselmektedir. Ben bu ~llııkü Tur
klyenln ahvali iktisadiye ve ziraiye
sine dair i~tati ... tildere müstenit ını

lıimıt vererek l'tlrk 'c Bulgar 
milletlerinin birbirine ikti>at saha 
sında ne kadar favdılı olahilecep;ini 
~ösıereceğlm; 

Diyerek iki milletin yekdlgerlnden 
pek çok istifııde edebilecep;inl erkamı 
istinaden izah etti. 

Bundan sonra sö,;ü cemiyet reisi 
alaralı: dedlki · 

Bulıarlar 500 sene Türklerın 
idaresinde y~amı;:;tır bu uıun zaınan 
zaıfında iki mlllet bir birine ıhllk 
ve adet hususunda kayna~mış, bir 
birini \Akından tanımıştır. Dil ve din 
ayrılığı onların tanışmalarına hiç en
gel de~ildir. Türklerin idaresi altındı 

Bulgar milleti muhafazıi mevcudiyet 
etmi,tir. Eslı:i imparatorlukta iki mil
let de tabii bir surette ezlld~ fakat 
Türk. Bulgar mllliyetlni mahvetmedi 
ve etmege çılışmıdı. ( sürekli allı:ış
lar ) Bul~r mllleti TUrlı: iclare~inde 
bulundu~u 1.amın Bulgar mekteple
rinde pek yüksek zevat yetlştlrdl 

Biz uımtzda yetJ4en bu bUyük 
zevatın irşıdatile elit senedir tarakld 
yolunda bütün mevcııdl yetlmizle 
çılıııyonız ,.. ldnremlzdekl eksili· 
yetlerc ibadethanelerinde plnlerini 
ve mekteplerinde der;lerini lı:endf 

lisınlarlle yapmığa müsaade edlyoruı, 
fakat maatetssüf Türkiye <'ilmburiycti 

müste;na olmak üue dip;er bükü· 
metler idareıind< kılan cklllivetlcro 
bu hık verllmiyor. 
CENERA.L LA.ZA.ROFUN NUTl{U 

Cemiyet reisinden <onra Sofya 
garnizon kumandanı olup lıütün llul· 
garlann hörmeı ve muhahheini ka· 
zınan Cenerıl Lızaro! kür;üye 
geldi. Mumaileyh pro!esöriın sözlerini 
teyit ettikten s<ınm bu günkü içtima 

pek yerindedir dedıkten sonra şunları 

söyledi: 

••• 

Dün ortalığı kastı, . 
kavurdu •• 

Bir kaç günden , beri devam 
eden ;ıca kl:ır, dun daha ~lddeıli 

hir hal aldı \e arama pek hafif 

surette e't:n ruzg:\ra rap;men bo

ğucu bir yaz hava" hııkiıın sur· 
dü. ~ıca~lanlan yalıııt i<tifade 

edenler buzltı l'lc~nıbat -atanlardır. 

Anadoluda sıcaklar 
Sıcaklar ,\ '.t:ıtlolunun cenup 

mıııtakalarında da ~iddctk hükl :n 
siirmektedir ,\J..denı7. ııııntaku'ı 

'ıcap;ı en çok dıırnn yerler 

sındadır. Diy~rıhekirdc de 

raret 3u a kadar çıl.ını~ıır. 
Aıırupada sıcaklar 

arı 

ha-

A nupada hararetin en !azla 

hliküm slinl(i~ti yerler cenubi 

ltalyadır. (:elen tel)ı,rnllara µ;tire 

diin .\lcsinad:t harnret deret:c~i 

40 a kadar yllkselıniştir 

hlanbulda hararet 
Şehrimizdeki harardi11 derece

sine gelince eı el ki ,l!;ıınden beri 

yilksclmiye denım etnıi~ ve dtln 
sabah Q da 2.ı derece iken ted

ricen ıırtmap;a devam etmiş ve 

32 ye kadar yukselmi~tir. 
Dıın asgari hararet dereçesi 

20 idi. Rasatanedeıı aldıJtımız 

malômat buı:ıin havanın açık ve 

sıcak olacağını. rüzgılrın müte
havvil olarak e,ccep;ini göster

mektedir. 

İLAN 
Birinci Ticaret mahkemesin

den: İspirto ve metrubatı ld1uliye 
inhisarı müdüriyeti tarafından kaaa
ba Ziraat Bankasına tevdi edilen 535 
lirayı natık ve 21 Şubat 928 tarih ve 
9519 numerolu çek zayi edildifinden 
bahisle vukubulan müracaat üzerine 
mezkur senedin kimin yanında iıe 

kırk beş gün zarfında mahkemeye 
ibrazı ve ibraz edilmediği taktirde 
iptaline karar verileceği l!izumunun 
evrakı havadisle ilinına mahkemece 
karar verilmiş olduğundan keyfiyet 
kanunu ticaretin maddei mıhıuaaıı 

mucibince ilin olunur. 

tarihinde sulbü umumi için kıymetli 
bir akı olan bu hayırlı Ye>ıle ile 
cemiyeti lçtmaa davet eım<k suretile 
gösterdiği uarı kiyasete \ • dostluıtı 
alenen teşekkürler etm~tir. 

1 lüsrev Re\· nutkuna <lenmlı 
cemiyet 17.&lan.ııı. yani 'J'ıtrk-Bulgar 
dostlu~u tsrıfdarlınna düşen en 
mühiın va7.iftnin hu tanışma ve 
sevgiyi uyandırmak, takviye etmek 
olduğunu zikr ile artık sıbi!e•I ka· 
panınış, ve ademe gömülmüı bulu
nan Rus çarlığı tarihinin mirası sey
ylıtı olan e•lrl Bııl~·ar terbiye! sivı· 

siyesinden ve bizzat Bulgarlık me
nıfline mugayir ilkim fikirlerden yeni 

neslin halAs edllmAsl, Bulgar gençli~ini 
iki memleket ve mllletln hakiki menı-

Paramount fi mlerı ahlbı 

ipekçi karde~ler hcsıılıına fatu 
ğrul .\lulı_,;in heyin çevlreceıı;ı 

ikinı.:i milli film için 

.llirl 16 ı il l'ıt~ında 
Di !(eri 20 2 ~ • 

ve di~eri 2t '.!+ " 
L ı; hanı ııa ihtiyaç ı·ardır . 

Sincrnttd<ı oı·" tmara hevc-kAr hı

nımlurın re,imlı:rim adre,Jerılt 

heraher \!cici. 'incııı;ı-ı·ı da Reıi· 
s<ir ..an ına ,:nnclemıell'ri rlcıı 

olt.rı ır. 

lstanbul beçinci hukuk mah· 
kemesinden: lstanbul Evkaf mü
dürüyctinin Galatada kurşunlu han
da (28) numarada boğday tacirlerın
den Kostaki Papadopolo efendi alo
yhine ikame eylediği fekhaciz dava
sından dolayı İrsal kılınan davetiye 
zahrına mumaileyh Kostaki Papado
polos efendinin bulunamadıgı ve i· 
kametgahının meçhul olduğu muba
şiri tarafından vtrilen meşrubattan 

anlaşılmı~ ve icrayi muhakemesi ( 18) 

Temmuz 929 tarihine musadif· Per
şembe günü saat (14) de tayin kılın
dığını natık tastir kılınan davetiye 
varakası mahkeme divan hanesine 
talik edilmit olduğundan yevm ve 
vakit mczkilrde mumaileyh Kostaki 
Papadopolos efendinin bizzat mah
kemeye gelmesi ve yahut tarafından 
muaaddak senetle bir vekil gönder
mesi lüzumu beyan ve aksi takdirde 
hakkında gıyaben muamele icra olu 
na.calı ilin olunur. 

lstınbul ikinci ticaret mıhkeınesind•n 
Müflis Avunduk zedelere aıt 

(Sıudebılı:er) markalı 927 m»deli ve 
•tropontenlt müceddoı bir otomobi
lin bilmUzayedo satılması mulı:arrec 
olduğundan taliplerin yel'mı miıza

yede olın 2 temmuz 929 tarihine 
musadif sılı günü sa&t ( 6 dı Tılc -
simde Gund garajda hazır bulunma
ları lüzumu ilin olunur . 

Beyoğlu dördüncü Sulh hu
kuk mahkemeıinden: Terekrsino 
mahkemece vaziyet olunan Alaman 
tabaundan müteveffa Valter Kurds 
ın tahtı taaa.rrufunda bulunan Beyog 
lırnda Alaman mektebi ittisalinde 
kiin (432) dörtyüz otuz iki metre 
murabbaı sahasında ve (2000) iki 
bin lira kıymetinde bir kıta arsanın 
ihalei evveliye11i icra lnlınmı' ve iha 
lci katiyesinin icraıı için mukarrer 
günde fazlaaiyle talip zuhur etme
meıine mebni yeniden ilinat yapıla
rak tarihi ilandan itibaren on beş 

gün hitamında ihalei katiyesinin ic
ra11na karar verilmi~ olduğundan 

tallp olanların 15 Temmuı 929 Pa
?arteal aaat 14 do Beyoğlu dördüncü 
Sulh hukuk onahkemeıinde hazır bu 

- Türk ve Bul(l;ar milletlerinln 
bu gün mühtıç >'ldugu şey sulh ve 
müsalemetdr. Türkler büyük Gızınin 
durbin ve demir ellle terakki etmek
tedirler. iki milletin yüksek seciyesi 
birdir, menlutleri birdir; bunun için 
Türle ve Bulgar milletinin elele ve. 
rerek çalışmaları ve dost olmalın 
fı!'dalıdır. 

fiinin emrettiği lcahata tevfikan pUrür.süz lunmaları lüzumu ilin olunur. 
dostluk yoluna lmılesinin dahi yene bu 

Bundan sonra sürekli ılkışlu 

arasında Türkive sefiri Hü>rev Bey 
kürsüye çıktı. 

llüsrov Bey zarif bir nükte ile 
Türk - Bulgar do>ıluk cemiyetinde 
bir ecnebi l111nı verine Bulgarca \e 

ya Türkçe konuşulmrn doğru olı
cakını söyleyerek harbi umumi es
nasında bile iki memleketin mUna· 
sebetindeki dürüstlüğe ve dostluğa 
işaret ederek 1925 te Dostluk. bunu 
müteakip Ticaret \'O sonr. da 1 lıkem 
ve bitaraflık ve uzlaşma muıhedelc
rlnin ıktile iki hükumetin , ensen 
mevcut olan ,ımiml do<ılıığunun 
suli'!ii selAmet için de takviyesi arzu
sunu alenen siya."f vcsalkle tevsik 
eylemiı bulundııklınnı , Türkiye 
Cümhurivcıinin Bulgarİ;tında ilk 
sefiri ol•ra~. bu ~ere!I ldrlkle hıyııı 
siya:;iyesinin çok mes'ut A"ünUnü yı

~adı~ınt zikr ile l·emiyet rel~i muh
t~rem proresür Stoysnofı iki milledn 

Türkiye İş 

cemiyet azalarını, Bulgar münevver-
lerine d~en bir vazife bulunduğunu 
Bulgari<tandı yaşayın bir milyona 
yakın muti, •akin, çalışkan Türklerin 
irfınen Bulgar vatandı,ıırı seviye•lne 
yükseldllmesine çalışılmı,ını da hu 
meyanda hararetle temenni ve ancık 
müne\ ver, taa~suptın ı.xadc teced· 
düı ve inkılip fcyizlerlnden bllakkın 
lstlfııde edebilen bir TUrk ıkılliyeti· 
nin BulKar vatınını faydalı olduğu 

kadardı Türk·Bulgar dostluğu için 
en kuvvetli ve hayırlı ve faydalı hlr 
unsur teşkil edeceğini kı,·deıml,tir, 

Nihayet söz alan ıarnizon ku· 
mandını (~eneral Lızırof, ccmi\"et 
reisi profesör Stovınof, O. Pındel 

gibi ricıle Tıirk vatanı hakkındı ve 
onun Büyük l l•l:lsktn < ;.,ı "11L'S 
TAF \ Kf.'\l \1. l lu.retlerine kır~ı 

gösterdikleri >amim! muhabbet, izhar 
ettikleri derin hürmetten / dolıvı va
tan ,,.e millet 'e şah ı nın1ını .tqel· 
kürler He ~özüne nihsvet vermiştir. 

eramyesi: tediye edilmiş 4,000,000 liradır 
Un1umi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 
Ankara 

Istanbul 
Bursa 
İzn1ir 
Samsun 

Adana A vvalık 
'frabzon Zonguldak 

Balikesir Kayseri 
Gireson 
Edren1it 

Mersin 

Müsait ınuamelat, kun1baralar, kasalar 

lıtanbul Üçüncü hukuk mah
kemeıinden: Istanbul Evkaf MU
diriyetinin Eyüpsultanda Camii ke
bir mahaleıinde atik iplikhane ve 
cedit Bahariye caddeainde klin ve 
hududları malum kabriıtanlara id
diayi tasarruf eden ikamıgihlan 

meçhul muytap Mehmet atı bin 
Kadri vereaeıinden Hacer ve Kadri
ye Hanımlar aleyhine ikame eyledi
ği iptal senet davasından dolayı mah 
kemeden udır olan ve mumaileyhl
ma yetlerinde bulunan taaarruf se

netlerinin iptalile müdahalelerinin 
men'ine ve masarifi muhak•mcnin 
müddei aleyhimaden alınmaaına ka
bil temyiz olmak üzre karar verildi
ğine mütedair bulunan 30/5/929 ta· 
rih ve 395 adetli ilamın mumaileyhi
maya illnen teblili tensip ve ilimın 
bir sureti mahkeme divanhaneıino 
talik kıhndıfı lltn olunur. 

Mahkemei Aıliye Birinci Ti. 
caret Daireaindenı Mahkemece 
furuhtu karagır olan Findiklıda So
macı Biraderler Tebrithanesinde 
mevcut on dokuz fuçu BAL dört 
Temmuz Perşenbe günü saat on bu
çukta ve kabil olamadıfı taktirde anı 
muteakıp günl<rde bilmüzayede satı 
lacağmdan talip olanların mahalinde 
hazır bulunmaları il~n olunur. 

Birinci Ticaret mabkemui: 
Eskitehir Çlfci banka11 tarafından 

SOT1RY ADİS biraderlere terhin 
edilen ve Sirkecide Aksaraylar ha
nında bulunan Tütünlerin bilmüza
yide furuhatına muhakemece karar 

. ' verılmış olmakl• talıp olanların 3 . 
Temmuz 929 Çarşanba günü ve ka
bil olamadığı taktirde anı velyed'cn 
günlerde saat dokuzda mezkur han

[ da ha ~ır bulunın:.tları il.in olunur. 



-• • .:ı: 
QI 

.a • • --• -U>-

-• CD 
.ııı: 
aı 

.ı::ı 
CD • • ta -.ıı: -rı: 
cı 

cı::ı 

-• cı 
.ıı:: 

" 
Istanbul Tramvay Şirketi 

Ev kat tarif esi 

• 

1929 •tnc'i 1 lazirnnın 2 l ınc· gunı.nde"1 ıtibaren 
llAnı ahire kadar muteberdir 

Birinci Son No Hutut Hareket Fasıla hareket 1 areket 

IO Şişli-Tünel J Şişliden· Tünele 3' 6' h,00 24,12 
1 Tündden Şişliye 9' 6,26 24,JS 

il Kurtuluş-Tünel { Kurtuluşt3n-Tünele 30' 2:ı.oo 23,30 
Tünelden· Kurtuluşa 2J .. 10 24.-

12 Harbiye-Fatih { Harbiyeden-Fatihe 5· 10' 6.09 1,10 
Fatihten -1 Iarbıyeye 6,08 1,10 

14 Maçka-Tünel ( :\laçkadan-Tünele 23,00 23,30 
l Tüncldcn-:\laçkaya 30 23.30 24,00 

{ Taksimden-Sirktciye 5' ~ 6,45 21,35 
15 Taksim-Sirkeci Sirkeciden-Taksime 10' 7,09 22.00 

{ i\laçkadan-Beyu.ıta 7' 9' 6,25 22,33 
16 Maçka-Beyazıt lleyazıttın -:\laçlıyı 14' 7,12 23,20 

f T3kslmden-Fatihe 15' 7,35 19,40 
18 Taksim-Fatih l Fatihten-Taksime 8,21 20,26 

19 f Hqazıttan-Kurtuluşa 6' 6,15 22,36 
Kurtuluş Beyazıt\ Kurruluştan·Beyazıda 13' 17' ~.05 23,26 

1 Heşiktaştan-ttebeğe 5,Jl 
lle,iktaştan-Eminiınüne 7' .1,40 - ' 

22 Bebek-Eminönü l llehckten·F:minonünc 15' 6,00 24.30 
Vminöntinden-ttebtğe 22· 6,00 2-~.44 

Eminvnünden lkşiktaşa 01,14 

IOrtakbvden l•:mıniıniıne l r ~,O~ -
.. Eminönündcn Orıakiıye 15' 5.33 ' 23 Ortakoy-Aksaray Onaköydı:n·Ak<araya 22' ~.40 22,50 

\k araydan Ortakoye !',44 21!,55 

{ lleşıktaştan-Eminönüne IS' 7·00 19,45 

34 Bekşltaş-Fatlh Eıninönilnde?·Beşiktaşa ıs· 7,22 20,07 
Rcşıktaştan-hnhc rı.o~ 22.00 
F•tıiıten- Reşilna;a l 5' 6,'1 2!<.00 

r\ksaraydan-Topkapıya 6' ,;,13 ' 
Tnpkapıdan-."irkcciye !O' 13' 05.:14 22.49 

32 Topkapı-Slrkecl Sirkeciden- Topkapıya 20' 06,10 2:3.25 
'fopkapıdan ·Ak sara va , 24.0-l 

~.10 : \ J Aksarndan \ edikule\'e 6' 
, Yedikuledcn-Sirkecii·e 10" 13" .~.sa 2~.49 

• 33 'ı cdiku le-Slrkeclı ."irkecideıı· Y cdikuleye :..>()" b.13 2.l.55 

eı Y cdikuleJen \ksoraı a 2-ı.20 

ı '"'"''> d•• t'.d>m<b>' '' 7 
s.ıo lX',00 

rı r:.lirnekapıdan-Sirkeciye 1 I' ~.50 2a.ıo 
~ 

.ıı: 27edlrnekapı sirkeci Sirkeciden-Edi nckapıya 14' 6,2;"1 \!:ı.H 
tC Edirnekapıdan \ksaraya 24,19 

Gübre ilanı 
J{araağaç müessesatı umumi katipliğinden; 

.\llLL1Y~:T Cl \L'I. 21! 1 L\ZIK.AX ı ~29 

SEMA 
Zevkli ve şayanı hayret dakikalar geçireceksiniz. işte 

samimi eğlencelerinizi ve neş'eli zamanlarınızı dostlarınıza K ö sevönize j!"Östermek için 

Fotoğraf makinenizle tespit ediniz 
Alaminüt fotoğraflar için 

MıNUTEROS 

nız. Her~ 

yerde 

satılır. 
- .... '. ~:: . 

VilaJet unnııni meclisi azasını ~avet 
Makamı vilayetten: 
ülayet uıııumı' mcclt>inin fevkalıldc olarak coplanmaq lazım ğtldlğindcn a?.ayı kiramın içtima jtunii 

olarak tayin edilen '29 haziran 929 cumartesi j!;unü >aat on dörtte tc~riflerl rica olunur 

Tüccar ve Banka me
' muru olmak için: 

Pazartesi ve Perşembe günle

ri, saat 16-18 ve 19-21 e kadar 

iki sınıf açılmıştır. Ma!Umatı 

İğirdir Belediyesinden: 

10 ila 15 Bey~r kuvvetinde icahındıı el ile nakledilir \C 400 

ih\ 600 metro ileri c su verir hir yangın motopompu alınacaktır. 
Taliplerin tekliflerini bildirmeleri. 

~AllJK ZADh B!HADEll-ı 
LEH \' APURL.\RI 

KARA UEı'IZ 
MTJ!STAZAM VE Ll'S}l 

POSTASI 

İnönu 

_11::1_:!19 ____ _ 

\luallim 

l)oktor Hafız C:en1al 
Dahill, sinir ve çocuk ha<

talıkları muraha,sı>ı 

Cumadan mada hcrgiin saat 
(14-16) ya kadar üivaııyoluıı-

vapurıı t • daki kahinc•inde Ye Cumarc~<i, 
Temmuzpazar eSl Salı guııleri (Rami) de (9· I 2) 

gunü akşamı Sirkeci rıhtı- raddelerinde hasta kabul eder. 

mından Jıareketle ( Zongııl - Telefon: lstanbul 2398 

dak, İnebolu, Sinop,Samsurı. - · 
Urdu, Kireson, Trabzon, •Dr. Ihsan~ 
Sııımene ve Rize i~kelelerinc IÖksürük şurubu! 
azimet ve avdet edecektir. Öksürük ve nefes darlığı 
Taf~il:H :çin Sirkecide Mes. için pek tesirli 

aılct hanı altında acentalı- - ... ilaçtır • 
ij'ırıa mıı!'arn:ıt. Telefon: Operatör 

;,:'ı~=ıın=ılıı::ıl 2=13=4 ==:~ IHALİL SEZAİ 
Y · BASUR MEMELERi 

EL K EN C 1 Fistül ve sıracaları . 
VAPURLARl 

lzmir sür'al poslası 
Lüks '° ı· t '"ri sme paşa v•puru 

.ıo Pazar j!;lİnlİ saa 
1 laziran tam 1 !\ te 

Galata ~ı~~1~ğrulzmire 
har~kct edecektir. 

Tafsih\t için Sirkecide yelken
ci hanında kain acemasına mJ
rncaat. Tel. lstaııbul l 5 l 5 
ve Galatada :\lerke7. rıhtım 

hanında Cclipidi ve Srnfilopati 
acantahğına müracaat telefon 
Reyoj!;lu 854 .................... 

nmeliyaılı ameliyatsu elekırıkk 

tedavi ve bilcümle amehyatı ıcra 

eder, saat 1 :' l)i\'anyolo \cı 

... llamam X 20 • 
~;__ __ 
ıRSENOFEHATOS 

Zafiyeti umumiyesi olan
lar ve hali ııekalıC'tte bu

lunanlar ( A rse n o
fera tos) sayesinde 

kesbi sıWıat ve 
iadei kuvvet 

ederler • 

Eczanelerde ve 

111!!\İI euza depolıırıııda 
•atılır . 

8eyrı setaın • _-_ • ...,.____, 
llıln 

Merkez Acentu~ Galata lröprU Edirne belediyesinden; 
bafında. Beyoğlu 2362 Şube ı 3907 lira 77 kuruş tcdeli ke· 
ıcentesı: Mahmudiye ilanı altıtdı şifli yenid!'n inşa edilecek fenni \lalıaha ve pay mahallinde mtvcut nı teraküm edecek 

!(ubrekrden ,;ı~r gübrL-si kiifesinin 15 koyun g-Libresi küfe,iroin 25 

\ e l an~ık g-iılırcltr kulesinin 20 kuru~taıı perakende olarak 'atıl

m.-ı t~karrıır elti ,"ndcn talip olanlann Karaaj';aç mues.~e,atına 

ticariye, ilmi hesap ve 

defteô: Basita, muzaaf, Pakra

domar, Amerikan usuli ve Ban

ka muamelatı 4 ay zarfında ka

milen tedris olunur. Son imti

handa muvaffak olanlara muha 

sebeci şehadetnamesi verilir ve 

iş tedarikinde muavenet edilir. 

Dersler bugün başlıyor. Proğra

mı meccanen almak ve kaydol

mak için Beyoğlunda, Amerikan 

seierethanesi yanında, Ameri-

Yalnız lstanbul 2740 • 1111-_;;;,;;;;;;,;;.;;;,....;;;_;;;;... _____ .l lmazbaha binası yirmi gün müdJctk • 

·r.l r ... ..;. at l\ll'mt 1·an olt1n r. 

130 takım elbise imali 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
\ıJ>tahc,mine kuma~ı idare taralmdan verilmek uzcre ve 

'llcvcur mı muncsi vcçhile 130 takım Elbbe imal ettirilecektir, 

l'alip olan':ırın mimuncyi görmek (izcr. her giin müraı:aatlan ve 
l ·:' 929 pazaıtc5i gunii saat l 0,30 da Galatada mühayaa komis

yonul'da yıizde 7.!\ teminat mm akkatelerilc :·dunmaları. 

~ ... BLGÜı' BEŞİKTAŞ PARKL~Th ~ 
en eğlencell bir günüdür. 

Sabah; 'l IJ den tl,5) kadar çaylı konser Akşam; (5) den gece 
ı•n-ına kadsr ıckmıl varıe.c hey'etinin iştirakiyle hüyük matine 

Sinemada, iJ 1 ıBr:RCDE;o.; OAIIA YA\IA'\ ... 7 .. kisım 
kahkaha sagria~ 

l'fll«rama il:h eren Dariilbedavi san 'atl,Mlannd:ın: 
b ' . .. 

... l 1 L\Zf\1 B~;y ) tarafından KAR.\GOZ ~ ---
Ankara Hapısane müdürlüğünden: 

ı (ı •J2Q tanhinıle yirmı gun müddetle m.inakn,aya konup 

muamclei rc:-nıiye5i ttkemmül ~tmcmc,ındcn ihale cdilmiyen Ankara 
J l~pi,hand umumiillı;n 20 7 Y~!ı tarihındcn .J 1 5 9,30 tarihine ka
dar ekmek ihtiya~ı olan lıeheri 300 dirhem itiharilt: 188400 adet 
ikinci nevi ekmtjı;in!lO 6, 929tarihinden iti haren yirmi gun ırüddetlc 
.c kapalı zarf u~ılilc tcmdidcn münak:L<:ıya vazcdilmi~tir Taliplerin 

2.l'il 1 rnlık teminat• >nm. kkatc m,kt •hı'c 20 7 929 cumartesi günü 

~aat on dorttL' mudı.kı umumilik oda.'>m<l:ı mlı~tehril komısyona 

murxaatla.rı ve ,craıti anlamak i te~ enlerin de dairei mezkur de 

~aı:tn.ımc:ini gıırmdcri ilAn o!Jnur 

i\lÜSABAKA l~IT1HA.l'<Jı 'A GlHEı LERE 
Turkivc i lıaıık :-mılan: . ' 

l tı haziran <1;ı9 tarihinde icra tdilmiş olan mü•abaka imtihanında muvaf-
fak olanlara hyfiyeı, temmuz 9'lll ıarfındn dogrudan doğruya adreslerine 
yazılacak olan mektuplorla hildirilece~inden bankamıza müracaat edilmemesi 
liir.UilHI il:'ln ofunur. - --------------------------

Emlak ve e~anı Baniası lstan~ul ~u~esin~en: 
Pazarlıkla kiralık emlak 

mevkii cinsi bedeli icarı 

senevisi T. L. 
87 / l 6 Çırpında 200 döniım otlakiye 100 
144/4 ~·ırpımla b69 diinümdm carla 50 

ı 6 Şi,liıle (;araj 2 l 00 

147 Sirkecide arik l locapa ıı maliye ~ulıcsi binıı~ı 350 
llalfüla yazılı emlak pa7..ulıkla kiraya verilccc~rd~n taliplerin 

llankıımıza muracaadan, 

Manisa Vilayetinden: 

Bcde'i \..f'~fi münak.asanın 
A 1.ıra nt:v"i 

78 257S Alaşehir mektebi alenı· 
ıltveı lnşun 

265.10 Manisada na te
mam mckttbin bir 

kl Jm in:aatı 
kapalı zarf 

mtiddcıi munaka,. 

6 temmuz ttım2rtc.ı;i 
>aat 10 da 

6 temmuz cumartesi 
saat (il) de 

lledeli keşif, simti münaka a, ve müddeti münakasalın balAda muharrer 
lkı rru:ktep iı ş :ı münakasaya konulmu~ıur. llu hu.usta tal il:lt almak istiı cn
cnn maarif mtid~rıuıune ve ihale günü vakıi mual\'cniııde \ilılı<tin daimi 
m ·~menine mıirıcaatlaro il!n ulun· r 

kan ticaret dersanesine müraca

at. Hususi dersler de kabul olu-

! 
nur. 

Müdürü: Agop Pakraduni 

Balıkesir Vilayetinde Havran 
Belediye Riyasetinden: Havran 
kasabasında inşa ve tesis olunacak •· 
lektrik merkezi ve şebekesi 1929 
Haziran onb~s tarihinden, 14 Tem-
muz 929 tarihine kadar otuz gün 
müddetle ve kapalı zar~ usııJitc mii
nakasaya konmuştur. Bu te'Jls"ltd ait 
proje ile şartnamei fenniye ve mü
naka!;a şartnamesini, görmek ist~ycn 
lerin Istanbulda Türbe civarında 

. Sanayi ve mesai müdüriyetine ve ia 
llavran Belediye Riyasetine müra
caat etmeleri ve taliplerin ibal~ günü 
olan 14/7/929 Pazar tarihinde saat 
16 da teklif mektuplarile, yüzde ye
di buçuk teminatı muvakkate banka 

mektubu ve ya Belediyenin Vezne 

makbuzu ve bubaptaki ehliyeti fen

niye vesikalarını Havran Belediye

sine ita etmeleri ilin olunur. 

Askeri sanayi mekte
binden: 
Eczacı Şevket bey tarafından mek
tebimize teslim edilen 100 kilo Hint 
yağı ile 25 kilo vazeiinyağı için ken 
diaine teslim edilen 24 Nisan 929 
tarih 1/20 nt'maralı makbuz ile 1/45 
numaralı muayene raporunu bu kcr
re zayi eylemi§tir. Mezkur evrakı 

bulan varsa htanbulda askeri sanat
lar mektebi müdürlüğüne gönderil
mesi reca olunur. Aksi takdirde as
keri fabrikalar umumi müdürlüğün
den alınan emre tevfikan tarihi ilin 
dan 15 gün sonra nushai saniyesi 
tanzim kıl1nacağından evvelkinin 
hükmli olmayacağı ilan olunur. 

ADEMİ İKTIDAR 
ve bel gevşekliğine 

~:n milessir deva Seroin hapları 
dır. 

Deposu lstanbul Sirkecide lsken
deriye oteli iıti<alinde \li Rıza ec
zane~inir. 

Taşraya 150 kuruş posta ile gön
derilir. lzmirde ecza depolarında ve lr
gaı pazarındaki eczanede bulunur. 

itoks 
Hem bilumum 
Heın de güzel 

M• ·i h•'indeki FLITOKS 
haşaratı 'kar$ı icat olu
nan eıa müessir ve en 
fenni çaredir. 

hasar atı 
' 

bir koku 
ö1dürür. 
nesreder. , 

FLtfOKS, pire. tahtskuru•u, 
güve, 5inck, slvri.,inek, hamam 
biıcekleri kınncalan mahv ve 
imha eder. 

Flitoks 
Kat'iyen leke yapmaz 

ac~:::~:'.:n: EHRENŞ TAİN ve TOLEDO 

PARLOFON .. 
~ 
IMR~ 

Memleketimizin medarı iftiharı olan hanende! şehir 

İBRAH1M efendinin yoni okumuş oldugıı Cöz yaşımla 
ıslonan,\·eni ;en gözlerine, sırma savlı yarim.yaylada bir sahah, yıllarca 

bana )'ari ffi<unk:lr, l':lmaıım alma heni 

PARLOFON pilakları gelmiştir. 

Be~i~ta,ıa Sünnel~i M. Emin 
~:n ;.ıır st\nnctle kat"iyen acı:-;ız \'C ~eri \'apılır. t\lüracaat bir halta 

crd olmalıılır. Tram,·ay caddesiııdc 

_ ... Mıi:t.dan ·afi?. 1 l"nıııd:ı 1 nııma•aıl;ıyım. 

1stan~ul ~usta ve tel~raf ~a~ ınü~iriJelin~en: 
Hük memuru yetiştirilmek ü:t.cre otu"- lira ücreti ~chriye ile 18 

mülazim alınacaktır. Yaşı on sekizden a~agı yirmı be~ten yukarı 
olmayan taliplerin şeraiti anlamak üzere nehay:t temmuzun yedinci 

gününe kadar baş miidiriyet tahrirat kalemine müracaat etmeleri 

llAn olunur. 

130 takım Elbise imali 
tütün inhisarı umum müdürlüğünden 

\lüstahdcminc kumaşı idare rarafınılan verilmek üzere ve mev
cut numunc<i veçhile 1 :30 takım clbbe imal ettirilecektir. Talip 
olanların numuneyi gürmck Ü7.ere her gün müracaatları ve 1.7.929 
pazartesi glınü saat 10,30 da gnlatada mllbayaa komi~yonunda °lo 
7,5 teminatı muvakkatelerile bulunmalan 

Bozcada postası 
(NİSAN) vapuru 29 Haziran 

cıi"martesl ı 7 de idare nhu
mındaıı hareketle Gelibolu 

LApseki Çanakkale lmroz Roz
cadaya gidecek ve Çanakkale 

LApseki Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. 

Antalya postası 
(Konya) vapuru 30 HHziran 

Pazar 10 da Galata rıhumıııdan 
hareketle lzrtıir Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Aııtalyaya 

gidecek ve dönüşte mezkCır 

iskelelerle. birllkte Andifli, Kal

kan, Sakız, Çanakkale, Gell

boluya uğrayarak gelecekttr. 

1 Temmuz tarihine müsadif 
Pazartesi Trabzon birinci pos-

1 tası yapılmayacakur. 

kapalı zari usulile münakasava k0 • 

nulmuşrur. Talipler proje ve şartn•· 

me}; belediye muha.ebe daır<>iııJe 
görebilirler. Talip olanlar ilk aeklı 1 

edecrkleri bedelin yüzde yedi buçıı· 

gu nispetinde teminat akçesini ve '' 
banka mektubunu ve teklilannı ha' ı , 
pullu varakayı bir zari derunııu 
koyup üzerins mezbaha inşa<ı di'"'. 
yazarak belediye meclisine ıe,·ıli 
eylemeleri ilAn olunur. ihale 9 «01.: 
mut. 929 ıaribine müsadif salı gıitıU 
saat on altıdadır. 

Mut bak ve sofra için 

Margarinya{Jı 
MARGARİN tere)ağı yoıııı 

tutııı sıhhi '< 

besleyici MARGARW 
bir gıdadır. 
sıhhiye vckdletiyle Şehremaneune< 
tahlil olunarak nefaseli anlaşıJ01ı: 
ve imaline müsaade edilmişur. 

~ 

MARG
ARfNsoira ve ruutb•, 

yağı sizi ınapjU> 
·b< 

yağlardan kunanr. Bir tecru . 
İç el orman müdüriyetine merbut kUidir. Her yerde ARSLAN ruar 

kasına dikkat ediniz. 
Gülnarm avurga orman kitasmdan TÜR!( MARGARiN 
aenevi 1024 metro mikap karaçam yağları Limite! şiraetı 
eşcarı kat ve ibrac edilmek üzre üç Jsıanbu~ TaksimAykzpaı• 
seneliği 15 Haziran 929 tarihindan i- Telefon; Beyoğlu 2223 # 
tibaren 15 Temmuz 929 tarihine ka-11:::::::::::::;·~ 
pah zarf usulile müzayedeye çıkarıl · 
mıştır bedel muhammini 14501 ku
ruştur. Silifkede orman müdüriyetin 
de müteşekkil komisyonda ihale ya
pılacaktır şerait sairesini öğrenmek 
isteyenler Ankara da orman müdüri
yet umumiyesinden Istanbul ve Ada 
na orman baş müdüriyetinden ve Si 
Jifke orman müdüriyetine müracaat 
eylemeleri iJ§n olunur. 

YA BiR 

DOKSA 
almalı ya hiç 
saat kullanma
malı. Zira DOK
SA katlyen bo
zulmaz, dakika 

şaşmaz ve te
minatlı saattir. 

Flatlar ehven

dir. 
Başlıca saat dükkAnlarından 

arayınız. Toptan sauş: 
RIKARDO LEVI ve BiRADERi 

lstanbul, Havuzlu harı 9-14 
Her cins sııat deposu. 

Be yop;lu orman muamelat me· 
murluğundan: 

Reşiktaşta mazbut 73 çeki yaş 
meşe odununun bther çekisi 225 
kuruş bedeli muhammen ile mü'" 
yedede olup taliplerin ihale gün ul.ın 

6·7·29 tarihinde llt)·op;lu ""''"". 
kamlıp;ında müteşckkıl mıı1.l\ ede 
komisyonuna muracaul:ırL 

Tenezzüh ve 
eğlentilerinizde 

Her halde 

(BURNVİL) de 

KAomeuffi 
Çikolatasını 

da alınız 
lezzeti nefis rayıh.ıı~• 

enfestir. ~ 

1ioEAl-
do1maıarı111 

lsteyinİl. il !S' 
Taze yaprak ve en :i ur· 

llJJI 
valık yağı ile y•P1 . JcP' 

ote'ıf\ ., 
Jsıanbul ikinci Ticaret ın~lı~~it<• •' 

Müflis A'·unduk 'h ,o ıo 
~ 1 nJuı• p 

gümrük antrepolanıh.•8 1 bıl:JlLi fi 

telıf manifatura rş\ 1 111'n ı~lıı~ fi 
1
• 

k reı'-' • )ede >atılma ı mu ' ,d •' 
. . 1 n1uz•Y ı 

talıplenn )e\"UI ~jJnU J< 
J 'l'cmınuı. 92'1 l'aıarıc,ı k Jı 
ıo da ve kabil ofımndı~ •ır r ıe_ ~ 

1 d< ,.. ' anı muıeak1p gun ı.:r 11,,11 ııJil. ,:11e 
c1dde~!nde !yanak tı<' ' 

d 1 d nıss• 1• numerolu <I ı ar 3 1 1111 
Jı 

mlirac:ı:ıtlan luzurn 

s 

5 

h 

' 

ı. 
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~ VilET ~i ENTO ill'1 
Soviyet ınenıalikinden türkiyeye ithal olunan 

j 

POH LAND Çi ENTOSU 
NOVORüSSISK ŞEHRiNDE 

50 sene evet tesis edllmlş olan muazzam bir fabrikada 
istihsal edllmektedlr. 

~IMENTOMOZ ruıır JE UTFIUTl~ll' 11BCANISLICILI 
tcmayiız eder ve tecrübe ile eld: edilen berveçhlad evsafı maliktir. 

Londra Fayya laboratuvarında: 
'L :\IU, 'F.LERN CERRE MUKA VEl\TETI 

Clmenıc> ~um mahlCtu 1-. 
~ ~ün sonra: 30, 65 ldlo beher santinıetro mürabbaı 
28 gün sonrR: .~7, 10 .., ,, .. 

ı·:ZIL~ ıı-:CE :\1UKA vı•::\ır:TI 

Çimento kum mahluıu 1- 3 
7 iln son·• : 270. 13 kilo beher s•ntimetro mürabhaı 
~8 gün 5<ınra: .l.l8. 85 " " 

T•l:.!iılertndon , ınmak için çim<ntomu' ambalajını dikkat etmeniz 
nca cd riz. Çimentomuz kurşunla mühürlenmlş 50 ldloluk çuvallarla 
satılır. , •• çuvallar Uzerine atideki yafta talik edfllr. 

{I. ~ \ M POJ?llf 
'qO~ T o "'6-ı 

,,.,_..,. v. c.o> ~ 4!. 
... "' " ı; ,., ,.. 
ıı . ' ....... 
~ * 1 • ~ o , .:o 
~ -" ::v 
~ ~ ~- .... 

o.? ·S. f". $· +<S"" 
DE PARTEl'IENT 
""C4uusı.soRo 

f.ski lıaı,lerimiz ile münascbatı ıaabhüdiyemlz 1928 senesinde 
h·tam buldugtı için badema çimentomuza talip olınlann berveçhl zir 

tış merkczleriine murac:1.ıc etmeleri rica olunur. 

- S. S. C. 1. Türki ·e Ticaret liımes;illigi ISTA !il L 
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- Kı>rniS\oncumuz Kılıçcı zade Ticarethanesi. 

tlcı•oğluııcb , oviyct 1 !anında, Sosialist :'oYlyet Cumhuriyet

leri fttih~dı 'l'iırkı ·e Ticaret mı..:nr-"illi ı Tel. 13. o. 4060 

J{OLiNOS dişlerinizi, diş etlerini-
zi ve ağzınizı temizler. Kolinosu 

vüc1;1da. ge~iren terki bat ağızdaki 
teJtlıkelı mı~ropları imha eder. Diş 
ngrılarına, dı~ etlerinin şişmek gibi 
rah:ıtsıslıklarına maniolur. Kolinosu 
k_u~u bir fir~a ilze~i~e koyarak dişle
rını~de t~crube edınız ağzınızın nasıl 
temızlenıp ferahlandıgını hissede
ceksiniz. 

LYNOS 
DENTAL CREAM 

lılrkiye için depozıterl: MAURICE FlRAGOI 
Beyoğlu, Venedlk Sokıgr, lbrıhim Paşa ıpartımanı 

R'F.~~~ 
L TiNCi BÜYÜK 

T ARE PilANG~~U 
6 inci keşide 11 Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Yrrca 50,000 40,000 30,000 20,()()() 15,00 
0,000 lirtılık ikraoıi11eler ve 100,000 L. mukllfa 

Bu keşi dede cem'an : 33,000 
numara kazanacaktır 

tmıa~ ve Eytam ~aotası lslao~ul ~u~esin en 
lüt 'o sı .1evkU Bedeli icarı senevlşl lira 

Beşlktaşta C'ibannuma mahal- 1 ~5 
lesinde Yıldız cad<le i bostan 
sukJğında 1, 2, ,l, 4 ve 11 

f • ·o lu bostan 
. ~IAk ı·e Eytam Bankasına ait balada muharrer emvalin birer 

1 bedeli icarı şcraıti atiye ile mlizay~deye çıkarılmıştır: 
. \lıızaycde müddeti 4 7 Q29 Per~eınbc gtınüne kadar olup 

~ •luall'dc ı yeı·mı mczkıirda saat on altıda icra olunncaktır. 
v1ı ~l-de ıcar ılk taksiti ihaleı ı muteakip \"eri imek üzere 

k mu a\I ta te tecil c olıın~c:ıkrır 
\h,a cdcı c ı~Jrak ~t'Tlck bulunanlar bahçe 

I· nt\U; ı c Eytam lıanka ı ıılıeslne muracaat 

7 MiLLiYE!' CUMA 28 HAZIRAN.l!Yl9 

Kamyonlarını 
TMENiZE 12 SEBEP 

ı Kuın~a~ı ~en~ ~aınaoıla 1 ve gazinosu= 

TERCiH 
ı - Kuvvet .. DOÇ kamyonunun yokuş ve arıza dinlemeyen mebzul çekme kuvvetini hayret ve 

taktirle yad etmeyen DOÇ sahibi varımdır ? Memleketimizin her tarahndı çalışan yilzlece DOÇ 

kamyon ve otomobili, DOÇ un motor kuvvetini darbı misal haline getirmiştir 
2 - Sür'at ... Seyrüseferin müsaade ettiği yerlerde DOÇ un sür'atlni tecrübe edin_ 

Sür'at, fazla sefer ve blnnetice fazlı kir demektir. Bu mebzul kuvvet ve sür'ate karşı tekerlekler 

dört hidrolik frenle mücehhezdir. 
3 - Sağlamlık_ Bir kamyondan beklenebilecek saıtamlık, DOÇ kamyonunda fazlasıyle mevcuttur. 

He• parçası tecrübe edilmiş imalinde çelik ve sair mevadın en yüksek cinsleri kullantlm~nr. 
4-Uzun ömür_ Doç kamyonları ırasında 250 ili 500 bin kllometrodan sonra hal! çah~3nlar eksik 

değildir. Doçun bugünkü yüksek mevkii kazanmasının ilk sebeplerinden biri de ömrünün, bir kam
yondan beklenllmlyecek derecede uzun · olmasıdır, 

5- istirahat. Doç kamyonlarında yalnız yük değil, şoför ve yolcu da nazarı itibara alınmıştır. 
En bozuk yollarda bile sarsınn bir tenezzüh arabasından farklı değildir. 

6- Güzelllk.. Kuvvet ve sağlamlıktan mada kamyonun harici manzarasına ehemmiyet yerilmi>jtir. 

Doç kamyonlarının ilk nazarda emniyet hissi yeren, azametli bir güzelliği vardır. 
7- Flatının ucuzluğu.- Doç fabrikası bir senede 250 milyon llralik kamyon imal etmektedir. 

lmallt mıktarının bu azameti sayesinde DOÇ kamyonları; kıymetlerine nispeten pek ucuz liata 
sanlabilmektedlr. 

8 - iyi işçilik.. DOÇ kamyonunun her parçası, temiz ve güzel işçiliğe numune addedilebilir. 
Nihayet, her kamyon, çalışacağı memleketin ihtiyacı nazarı itibara alınarak imal edilm~tir. 

9 - lktis&.t- Frende 55 beygirlik bir kuvvet inkl$Jf ettiren bır kamyonun bu kadar az benzin 
ve yağ sarf etmesi ~dilmiş şey değildir. Bir buçuk tonluk kamyonda, bir teneke benzinle 95 kilo
metre gidelılllrslniz. 

IO - DOÇ namı .. Bütün di.ınyada olduğu gibi memleketimizde de DOÇ yüksek kıymeti ile ken 
dini tanıtmıştır. DOÇ namı, en titiz müşterinin emniyetini kazanmağa kafidir. 

11 - HizmeL Memleketin her tarafında Doç aeantaları vardır. Kararınızı vermeden evvel yLdek 

parça depomuzu ziyaret edin. 
12 - Modellerinin tenvvüii.. Doç. Kamyon hususunda dünyanın 

1 /2 lll 3 1 /2 tona kadar olan muhtelif modellerinin görecekleri işe 
nevileri vardır. 

en ileri gitmiş bir fabrikasıdır" 
göre muhtelif boy ve şekilde 

Doç kamyonunu tercih ederken yüksek hassalannı memleketimi?. yollarında senelerden hcrl 
ederek umumi rap;bet ve emniyeti kazanını~ bir nakil va.ııta:.ını 11ldığını1.a emin olahilirslniz 

ispat 

sergilerinde altın nıadalvalar kazanan 

•• Si 
yeni etiketlerle piyasa ya çıktı 

BAKÜS en temiz ve en sıhhi rakıdır. Tereddilt etmeden Baküs lclnlz. 

• 'iAMlZI BE.YUN ( ASIT URIK) KURBA.Nl.ARI 
Tıp akademisi rel.•1 "8bıkı pmf~r 

( L.aıısero )tarıı!ındaıı aıvsıv• edilmiştir 
Parts hastAhanelert mOtaahhltlerl 

damla (inme) 
fanı semen 
romatizma 
alamı mafsaliye 

Şatelen müessesatJ 

15 büyük mükafat 

U- be.t (asit urik) ile t:ehlrlemııif, alim ve ıztınbat. 
tabb tehdidinde bulunmQf olanlar ancalı 

Ayeırinde balb olabilirler. Zira urodonal; bamızı bevli 
balleden yegine maddedir. bilumum ec2ııbanelerde satılır. 

Evkaf umum müdürlüğünden 
Cinsi 
Kok kömürü 
Kıriple maden 
Mang-al 
Odun 

kömürü 

• 

i\lıktarı 
~00 Ton 
650 • 

20 • 
1000 Çeki 

Guraba hastanesine alınacak dört kalem nıahrukann munaka-

sasına ait bundan skdcm ne,rolunan i!Anda hepsinin aleni müna
kasa ile alınaca~ı yazılmış ise de yalnız odun ile mangal kömürü 
aleni diğer kok ve kıriple madıın kömürlerinin kapalı zarf usulile 
Temmuzun onuncu Çarşamba günü ihalelerine rica edileceğinden 

- --- ---
.\lekAtibl Aliye mubayaat komis· 

yonundan: 
Mntklye mektebi talebesi için 

mubayaasına lüzum görülen yerli 
malından olmak üzre 280·300 metre 
kumaş aleni munakısı usuliyle mu· 
nıkasaya lı:onulmuftur. Talip olan
lann şıraiıl anlamak tın• Mülkiye 
mektebi mildUriııtinı ve ihale günü 
olan 7-7-29 paıar tarihinde fındık
lıda Güzaf san'atlar akıd•mldnde 
Yüksek mıktıpler mabuebıelliğinde 
mubaı·ut komlsyonunı muracaat 
eylemeleri ve munakaaaruıı sut 13 
tın 1 ~ ı kadar dıvım edecell iltn 

Sıhhi ve letafetlle meşhur olan banyo ve gazino açıl• 
mıştır. geceleri saat on ikiye kadar da açıktır. 

r 

EMSALSiZ BiR KEŞiF: 

olem an 
KOLMAN 

LAMBALAR! VE EL FENERLERi 
B~u~ln ile yanan hu IAmhelar ,ımdfye 
kaılnr lm•I f"dllenl('orl~ k•Yaıı kabul et· 
mez. Sarfiyatları adi bir ·tAmbanın aarH· 
yatından dah nzdn; verdlll aydınlık 

berrak ve k•v•etlhllr. 

KOLMAN 
El IAmhalaı "e fenerleri dünyaya yayı• 
lan şühretll'ı·lnl fevkn!Dı.:2e olan ldar«>le
ı-hıe ·.-.~ ·on deı-ect> kollanı,h olmalanna 

mt>dyundorlar • 

KOLMAN 
LAmhıasııu ve fenerini bir çocuk dahi 
kullau.ablllr, çUnkU sür'atle yanal' ve 
S.ot'l)yen '5tlmal edeni bir tehlikeye ma· 

rnz bırakmaz. 
MezkQr ( KOl.MAN) markasının le,,,kalA· 
de kullanı!Sh ve istifadeli "oba, ocak v 
Utülerlne de nazarı dikkatinizi eelbederlz 

lTRKIYt : 1(1.' 1:Ml'Ml AUSTA1 .. \IU: 
f•ik Rf'mıi , .• ırriki muf' ,.r~e i : Sirkl"ci ·:.u ban No 2 
Asaf, ecıay• hhhiJt" df'posu: Kt"zıaptın(::h• han No 22. Jstanhul, 
Mcr i• ve Koay•. Mthmtt Siki.n bey; Diyanbrklr 

~ Bllyltk iiir yenıllkC_ !~i<>i~:-
Arti>t J ( k J urna\hrıylc ~ fotojtraf u es anz er hir k:ıç 

dakika~ barelyef portreleri y•pan bütiın dünyada yekta olan meş. 
hur bir anıt cclbettığlni muhterem müşterine ilan etmekle kesbü " 
şeref eyler. Çok şapnı dikkat olan bu san'atın taammümu için li•t'ar (; 
mutedildir. Resimler Beyoğlund.1 l;tikl!I cad<lc.indc 67 nı.meroda t" 
Kanzler Stud\'O>Unda daimi ;urctte te~hir edilmcı.:edir. Pozlar rnndcrn (,; 
~ ... ile alınır. ~~«He.1 

~IACUNKOF KARD.EŞLER, 
VALÇEF VE ŞERİKİ 

SOFYA 
Tllrklye Cumhuriyeti için GAZOZ, limonata ve sayder (mey'Vıılt) 

maklnaları, aksamı ve teıılsatı hususunda EN BÜYÜK ve ZmiGIN 
DEPO. HER NEVi ve HER RENi( GAZOZ ve SOD \ Şi'TLERI. 

DEPOMUZ: İvan Görgiycf mahtuınlnn 
llolıkpazarıııda, Pornirci sokak 'o 9 htenbul . 

•Darüttalimi Musiki 
Heyeti her Cuma ve pazar günleri 

ÇUBUKLU BAHÇESlt DE 
Osmıın efendi idaresinde 

E"1niıin aparıımınınızın 

dalma temiz ve parlak 

kalmasını ve sizin de 

memnun o1ma.rıı7.ı arzu 
ediyorsanız me~hur ve 

muzadı ı.offüıı 

Poliflor 
N~GGET 
Cilasını 

Kullanıoanız IAzımdır 

Her yerde 
satılır. 

Devlet ~emir yolları ve linıanları Dnıoıni i~aresiınlen 
lll km. yol malzemesi münakasası 20 Temmuz Cumarte 1 gUnü sut 

18,30 da Umumi mUdUrlUk binasında icra edilecektir. i\lünakasoya iştirak 
edeceklerin teklif ve teminatı muvakkata mektuplannı mezkur gtinde saat 
15 e kadar Umumi idare kalemine ,·ermeleri lAzımdır. Talipler mıinakas• 
şutnamılerlni 20 lira mukabilinde An karada Malzeme dnlrcsinden ,. 1 la· 

sada Ha ·darpıta mııtazuı müdürlilgünden tedarik e<lebllirler. 
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8elaremauednla •'•ma arahbw KulecUbl civarında reni bozuld~tuadan devrllml9, 1 klfl)'i ezmlf, 4 kişiyi yaralamı,tır 

Yeni Anıı.arııya bir nazar: ,\\eclls bahçesi, otel, Ziraat bankası ve Evkafın yeni binaları 

... eykozda Bozhane kl!yllnde dlln asri ilk mektep 
binasının temeli Va.il Vekili Muhiddin B. tarafından atıl

mıştır. 

BELEDİYE REİSİ 1 şehremaneti ilAnatı 1 
Beylerin nazan dikkatine 

Emayo mebanl numerolar 25 
Oalvanlzadan kabartma 
numerolar 9 
Oalvanlu ıokak levhalan 4l5 
Kurufa alparltaı sür'atle gönderilir. 
Sirkeci Teneke uç lma!Aı fabrikası 

Sultan Ahmet Beşinci Sulh Hu· 
kuk hıklmllglnden: 

Çarfuyu kebirde yığlıkçılık et· 
mekte iken vefat ıden Tevfik efen
dlnln ıerekeainde zuhur eden Uç 
adet başlık ile iki adet gerdanlık 
kıymeılJ mllcevherat 20-6-m Cu
maneıl gUntl ıuı on dönte sandal 
bedesteninde bllmU:ı;ayede furuhı 
edileceği il~n olunur. 

Darlll'aceze mlldllrllltllnden 
Danil'ace:teye muktazi (8000) 

adec Yumurtanın kapalı zarf 
usullle milnaka,abl 25 Temmuz 
929 tarihinde saat ondörtte icra 
edilecektir. tallplerln teminat ak
ça ve tekllfnamelerlyle Darllll-

' Ye müracaatım. 

••• 
1arillıkezeye muktazl (4000) 

1 ılo sade tereyağının kapalı zarf 
usulile miinakasası 25 Temmu;ı 
929 tarihinde :<aat ondörtte icra 
edilecektir . taliplerin teminat 
akçe ve teklllnamelerilc Darülfı

cezeye müracaııtlan. 

Tayyare plyankosunun zlrde nu· 
meraları muharrer yilz adet biletin 

Şehremanetlnclen: Bedeli keşfi 
204 lira 44 kuruş olan Üsküdar 
dairesi binasının elekıirlk tesisatı 

açık müna.ka aya konmuştur . 
Tallplerin şartnameyi ve keşfi 
görmek içlıı her gün münaka. aya 
girmek için lhale günü olan 18 
Temmuz 929 Per~enbe günü le
V37Jm miidürlüğüne gelmeleri. 

••• 
Yeni.köy dairesinden: başıboş 

olarak polisçe tutulup daireye 
teslim edilen Köpeğin 8 gün 
zarfında sahibi almadığ1 takdirde 
satılacağı llAn olunur. 

• • * 
Fatih dairesinden: Başı ~ 

olarak bulunup daireye te~llm 
edilen bir reis kuzunun 8 gün 
zarfında sahibi :tubur etmediği 

takdirde alelusul satılacağı llAn 
olunur. 

HALiS HALEP 
VE NEFİS A YV AL 

Zeytin yağları almak isterseniz 
lstanbulda Aama Altında 60 
numoroda 

NÜSRET CENAP 
yağ tlcaretbanoelne müracaat 
ediniz. Satış toptan ve perakende 

Telefon lst. 1665 

zayı olduğunu ve keyfiyetin piyan· Sivas hapishane mü-
ko müdilrlyetlne blld!rildlğl muhte· -- -- T- - -- - -- rem eha!Jye llAıı olunur. Binaenaleyh diriyetinden: 

ilan j T}Y ATRO 1 ehalinln plyanko mildilrünUn muu· Bedeli muhammenl kilosu (il!) 
(Jsmanlı Banka,ı his>tdarlan- VE SiNEMALAR niyeti olmadan bu blletleri 'satın al- kııruş (21) santlm ldbaıile (162000) 

mn umuml içtımaı, 2 5 haziran l •·K--10.kiiiiŞ...iiiiiikiıiliiiiıiB_iiiiôi_ll•l•rl•: maktan içtinap eylemesi lazım gellr. yüz altmış ıkl bin kllo yekdilziye 
om ev . tema e J/10 H serisi ' 39S5 i!A 3960 • ekmek mUzayede ve milnakasa kanu-

929 ıarihlne mı Sildi! .'alı giınll, Mill<t tiyatrosunda lıugtln ~efiller 8101 ili 8105 • 8136 ill 8140 - nunun maddei mahsusuna ıe\llkan 
Londrada in'ikaı etmiş ve mec- 7 perde ve akfamı Bahar çl ·ekleri 0.01 . ı'IA 8484 • 13981 1·ı· ı.a985- ~ ı rf ili ak 4 d k ı """" • ., aapa ı za usu e mün a!aya vaz-
lisl idare ıarafıııdnn bi~,edarlann per e aı,ıo ar •aryet•. 19021 lift 19025 - 19886 llA 19890 edilmi~ olduıundan talip_ tılanlann 
ıa. dikine arzedilen bütün mukaı- Naşlt Bey temslllerl 19596 ila 19570 - 28:131 il:! 28335- daha fazla mılılmaı edinmek isteyen-
rcrat müttefikan kabul olunmu~tur. Uu ~ece l kıidar inşirah U)atro- 3Ô556 118 30560 · 34341 ilA 34350- Jerin Camadan mıda günlerde Sivaa 

2 Temmu:t 929 tarlhinden ~~ne:rv~~:'.n K~~~' alan Operet 4 per- 38486 11~ 38490 · 49386 JIA 49390- bıpıshane mildirlyetlne ve ;\Jüddei 
525a 1 ila 52540 · 52ô86 !ld 52590 umumllikte mütefekldl komisyonu 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Katil Mecldln muhakemeılnı dün Atırcezada devam edildi, Müddei umumt Mecidit 
katli lflemek cOrmil ile cezalandırılmasını lıtedl 

Bolvadin 

Sıcaklar tahammill edilmez bir fekli almata bafladı ve deniz 
banyolarına ratbet arttı 

kazuı Bahçe mlllet mektebinde bafmualllm Süreyya Hanımdan okudııld,rı 
yeni yazıdan mükemmel ehliyetname alan köy hanımlan. 

itila ren., hi~se ha~ına 5 Şilinlik Sil rey ya opereti 115 L serisi ı 16434- 53206 ııa mahsu•una milracaaılan lüzumu 11An 
bir temettü, 60 numaralı kuponun K:ıdıköv Halt sinemasında bu 53207. olunur. Kayserlde bir müsamere verilmiş ve pehllvan gOreşlerl yapılmıştır. 
ibralı na mukalıi, tcdi ·e edilecektir Un , Yunus l•,, du masın) ~~ rııJI 

DOLCA ntdir? .DOLCA, NESLTE Şirketinin TÜRKiYE Fabrikasında iınal ettiği ge;,isüTLÜ çikolatadır. ıioıCA tll 
FevJıalA 

(ki cinsi vardır. Biri yalnız sütlil ( Turuncu etiketli) diğeri de sütlil ve fındıklı olup ( Mor etiketli) dlr. 

11 uz olan bu lkolata ile NE .. ~TLE Şlrketl~ln B(]TÜN zenğin MÜSABAKALARINA iştirak edilir· 


