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IIALK VE MEMURLAR 
Cumhuriyetin, siyasi gayele

ri gibi memleketi idare için d~ 
ınuayyen prenıip ve gayelen 
'/ardır. Vatanın en uzak ~öşele
rinde sarsılmaz bir emnıret ~e 
asayiş tesisi idari prens~p~en.n 
en mühimmidir. Onun ıçındır 
ki devlet, faaliyetinin çoğunu 
bu gayenin istihsaline sarfc

Gali ' mağlup yok, musavı devletler var •. 

diyor. 
Bir memlekette emniyet ve 

l5ayişi tesis etmenin vasrtası 
ltalnız asker, jandanna ve al.e
lUnıum zabıta kuvvetleri değil
dir. Halkın ruhunda uyandn:cı 

uı hünneti, intizam sevgıııi, 
devlet nufuzu bu emniyetin hu
&uJtinde birinci derecedeki amil
lerdir. 

Türkiyede asırlardan beri de
Vaın eden fena idareler, halk ile 
bUkfunet araamda doldurula-
11\az bir uçurum açılmasına se
~ olmuştu. Sanki hükfunet, 
ıı.ibı faydasına çalıgan bir mü 
tı&ese değil, ona zulmeden, dev On sene eve/ Versay sarayının saatlı saıonunda Alman murah 
1'tıe olan muamelelerinde ona hası Fon Lersner muahedeyi isfemiye istem/ye imza ederken 
derecesiz müşküHl.t çıkaran bir _;::;;;..;;..;....;...,~~~~-=~-~~~~-~-..,..-----

~==e:e;~a~~~~~=~~:~~ cı·~an ~ar~ı· tasfı'ye edı'lı'yor •c menfaatlannı her şeyden üs- U il U U 
liin tutan vatana ve halka kar-
lı olan.. v~ifelerle kendisini a- • • un • • 
~lıadar sayımyan saıtanat ida- Versay muahedesi on sene eveJ 
1

Cııi, el~tte vatan~aşlara emni- bugün imza edilmi~tı 
)et telkin edemezdi. Y 

lşte bugünkü rejim, bu uçu- Muahedenin imzalandı~ı zamanla 29 haziran !'ıınu da halka muhabbet, şef- ~ • 
~t ve hizmet ile doldunnağa 929 arasındaki fark çok büyüktür 
~ışıyor. Cumhuriyet idaresinin 
~ Yüksek işi ve bu itibarla en 
lid l'ade göze çarpan cephesi bu
lır. 

ij Ilemokrasik halk idaresine iş-
1ak edenlerin ahlaki evsafı pek 
ilıUstesna bir ehemmiyet arzedi-
).or. Onun içindir ki demokra
ijk bir idarede meınurlann ke
~.1iYeti meselesi her şeyden üs
'lın tutulur 
~ .lie_r vesi~e ile söylil'.onız: 
ltı Uı·ktyede ıdare meselesı, me
~lir meselesinden ba ka bir şey 
ğiJdir. 
liepimiz müphede ve tecrü
leriınizle şu kanaati edinmiş 

. lunuyonız ekserya bir vilaye-
4tı .ve ya bir kazanın eyi ve fe: 
'a idare edilmesi, orada devleti 
~sil eden büyük memurların 
lı13ki faziletlerine, idari kabi
~Ctlerine tabidir. 
. cllınhurlyetin memuru, hiç 
~ 8cbep ve vesile ile halka kar 
~Paratorluk memuru zihni

tti.ıe hareket edemez. Bütün 
~let cihazı, mevcut kanunla-

ahkimr dairesinde yalnız 
~ltın faydasına, memleketin 
· ~ adaletin müsavat daire 
~ ~e tevziine çahşmakla milkel 
tir, İnkılap rejiminde memur 
~ar. bütün işlerinde bu nok
h azimet noktası olarak alma 
11lar. Unutmamalı ki, vatan
larınuz arasında hala şikayet 
.kııu kullanmasını bilmiyen
~-adedi az değildir. Bundan 
'.'_ll en küçük bir memurun 
~ bir yolsuzluğunu bütün 

~et makanizmasma, hatta re-
: sakatlığına atfeden safdil 
'.eksik değildir. Bu nokta

ı,_ ltö:ı: önüne alınınca memur
.. 'llıı:ı:ın halk ile olan münase

"e muamelelerinde ne ka
~·<likkatıi olmalan lazımgele-

1 kolaylıkla anlaşılır. 
MAHMUT 
Siirt -b"usu 

~"kiye-lran ara
:da tranalt işleri 
lı Usumaı umum mttdllrii Ihsan 

lley Kıradenizdt yıpmalııa \:U s~yahad Trabzon• kadar 
, 1 •decektlr. 
"ıı Jlifat Bey 1ıllha11a Türkiye 
lrııısııını tetlıtk edecektir. 
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Ytı rcırnın 

Buıtlln bir yıldllnUmtınO hatırlatmalı: arzusundan kendimizi 
atamadık. Beynelmilel siyaseti az çok takip ederken hatırdan çık
mıyan bir muahede lamı vardır: VERSA Y MUAHEDESi. Cihan 
lıarblnde Almaayanın mağlup çıkması Dzerlno 1919 senesi Hazlra
nıaıa 29 uncu ıt11nU Vereayda Amerika, Franu, lngtıtero, ispanya 
ve ltalya ile dlter irili ufaklı bir takım devletlerin mUrahbulan 
ve matlup Almanyanın mOrabaslan araııada imzalanan bu mua
lıedenln üzerinden bugUn on sene geçmlf oluyor. 

Galiplerin yaptığı muahede 

Maahtdtyi Fransa namına imza 
edtn ,\1. Klemanso 

Bu muahede galipler tarafından 
hazırlanmış., btcndi!';i gibi yazıl

mı~, . onra Almanyaya teblig edi
lerek ve münakaşa kabul etmek
sizin imza ettirilmiştir. Muahede 
mağlup taraf için pek ağır şıırt

ları ihtiva ediyordu. Almanyanın 
topu, tufeği alınıyor kendini top
laması ıçln lmkAn bırakmak is
tenmiyordu. Fazla olarak gallp
lcr mağluptan harpte harap olan 
yerlerini yaptırmak behane~ile ta
mirat bedeli <liye hir çok para 
ve malzeme almakla beraber Al
manyanın maliyc~ini sıkı bir kon-

trol altına alıyorlardı. Rıı muahcde
nln ağır ahkamını .birer birer bu 
rada zikretmcğe ımkıln yoktur. 
Fakat bir daha tekrar edelim ki 
bir devlet içiıı bôyle bir muahe

deyi kabul etmek kadar ağır bir 
şey tasa,·vur edilemezdi. 

Nasıl kabul edildi.? •• 
Onun içindir ki o zaman Al

manyanın bunu kabul edip ctmi
yectl!I hakkında bahse girenler 
bile görülüyordu. Mamafl Ver
'aya gelen elli ki~Wk Alman hey
eti muahedeyi ister istemez ka
bule mecburiyet gördü ve 29 
haziran 9 1 9 da muahede imza
landı. 

Çlinkti Almanya için muka
vemet imkAnı yoktu. Bu tarihi 
imza celsesine riyaset eden ihti
yar Clemanceau ( Kılemanso) 
hayatının en unutulmaz bir anını 
yaşayarak ve 1871 felAketlnin 
intikamını aldılılnı anlatarak: 

- Kırk sek.iz seneden beri bu 
anı bekliyo~dumL diyordu 

On sene ıonra" 
Aradan on sene geçti. Şimdi-

ye kadar galip ve mağlup diye 
aynlan umumi harp devletleri 
ara•ında .,imdi arnk böyle bir 
tasnife ltizum gorıılmedlAJ gibi 
kimse de artık Almanya hakkın

da magJCıp tabirini kullanmiyor. 
A ruk bunun modası geçti unu
tulclu. 

Simdi bllakls son günlerde 
kullanılan bir tabir vardır ki 
o da harbin tasliyc'i sözildUr . 
Şimdi Almanyayı taahhütlerine 1 

riayet ettirmek için ileri sürülen 
şey Versay muahedesinden ziyade 

be~ sene evci kabul edilen ve 
müziç tamirat işini halletmek 
hususunda ilk ve mühim bir 
adım olan Daves planıdır. 

ileri ahlan adımlar 
J lnlbukl son beş senedenberi 

vaziyette git gide öyle bir inki
şaf oldu ki bu gün Daves pllAnı 

bile k!fi görtilmiyerek mahut 
tamirat meselesi geçen gün Pa
rlste imzalanan Young pilAnı her 
tarafça kabul edildi. 

925 Lokarno teminatı, Al-

manyıının Cemiyeti akvama gir
mesi ve 928 Kellog misakı har
bın tasfiyesi için hep birer adım 
·oldu. 

işte 929 haziranının 29 unda
kı vaziyetle on •en evelki halin 
ufak hir mukayesesi. 

Renin tahliyesi 

Şimdi ortada mühim bir mes'
eie vardır k.i o da Ren havali-
sinin müttefik devletler imarın-

dan tahllyesidir. Almanyadan ala
cağını almak için mutlaka bu 
devletin bir kısım arazisini işgal 

altında tutmak mı lazım gelir?.. 
Yoüng pilanı işgal kıtaattnin 

Almanya tarabndan verilen mes
arifini E ylôlden itibaren tanl
ouyor. O halde bu mesele de 
halledilecek demektir. 

NüınaJi' Jarılınııacak 
Coblenz, 27 (A.A.) - Rendeki 

beynelmüttefiltin komisyon, Versay 
muahedesinin onuncu yıl dönümü 
münasebetiyle kiliselerde matem 
ıyinleri yapılmasını mennetmiştir . 
Alman hükOmeti , müttefiklerin her 
tiırlıi nümayl~leri mennetmelerini ko-

M. Troçki 
Hala ümidini 

kesmedi 
Sabık komiser lngil
tereye gitmek arzu
sundan vazgeçmiyor 

~.T roçki galıhıı lngiltereye 
gitmek fikrinden Mlı\ vaz geç
memi.tir. 

Aldığımız bazı malômate na
zarın M Troçkl ge~nl~rde A vnı
paya ~idip gelen k~tibi M.Mollo
nieri bir hafta on gtine kadar 
tekrar A vrupaya gönderecek ve 
lngiltereye kabulü için yeniden 
teşebbUsatta bulunacalmr. 

M.Troçkl A· 
dada gayet mUn· 
zeviyane bir ha
yat geçirmekte
dir. 

Aileıi efradı 

hemen her gün 
şehre inerek gez
mekte n ak
tamlan Adada 
tur yapmakta 
oldukları halde 
M Troçki köş- M. Trorkinln k61/bl 
klinden dışın çıkmamaktadır. 

M TroçkJ hatıratını yazmakla 
me~guldür. 

Adada oturduğu köşkün önün
den geçenler M. Troçkinin mils
veddelerini hazırladığı yazı ma· 
klnaMnın sesini işitmcktedirler. 

Mühim bir lslalislik 
Türkiye dahilinde 

mevcut mekteplerin 
adedi 

MaarJI VekAJeti 928-929 ae
nelerinde Türkiye dahilindeki mek

ttp ve talebe 
mıktan hakkın

da milhim bir 
litatistik hazır

lanmıştır. Bu ıs

tatistlğe göre 
memleketimizde 
9 şehir yatı 
mektebi, 3 ilk 

Maarif vtkfll Ct- yan mektebi, 
mal HQsnıı Bev 5 J muhtelit ana, 

6206 ilk mııh- teli t, 5 erkek 
orta., 7 kız orta, 59 muhtelit 
orta mektebi, 16 erkek liseşJ. 

25 kız llsessi, 1 6 muallim mek
tebi, 2 meslek, 1 1 imam hatip, 
ı J yııksek erkek, 1 yüksek kız 
mektebi vardır. 

Talebe miktarına gelince: ilk 
mekteplerde okuyan talebe adedi 
kız ve erkek olmak iizre 441330 
dur. Lise, orta mektep me~Jek 
ve muallim mektcbleri talcbe'i 
3 l 988dir. Yüksek mekteplenleki 
talebe miktarı ise ) alnız3943tlir . 
Bu suretle bütlin Türkiyedc 
okuyan kız ve erkek talebe ye
kônu 477,261 c baliğ olmakta
dır. 

misı·on nezdinde protesto etmiştir. 

Harbin mesullgetl 
Bertin, 28 (A.A.) - Rıyihştiajt 

meclisinde reis M, Loube Versay 
muahedesinin harp mes'uliyeılni 

münbaıııran Almanyayı yükletmekle 
olduğıınu haarlatmış ve yakındı bu 
lnihımın kaldırıldığını görmek ümi· 
dini izhar etmiştir. Reylbşitığ tekrar 
içtimn tarihini tespit etmeksizin tatil 
edllmiştir, 

Jiransız ga~etelerlne giJre 
Paris, 28 (A.A.) - Gazeteler, 

Almanyanın Vcrsay muahedesine 
karşı olan protestosu hakkında tef
siratta bulunmnkıadırlar. Petl Parizyen 
gaıeıesi harbin tısliyesine doğru 

gidildiği sındı bu gibi nümayişlerin 
yeri olmadığını Almınyı için hiçbir 
fl)id&.sı olmıyacağını yalnız devlet 
adamlarının uzun •eneler sarletılkleri 
gıyretler sayesinde vilcude getirmiş 
oldukları sükan muhitini ihlAI ede
ceğini y12maktıdı•. 

Kadriye hanımın muhakemesıne 
bıı gQn/erde lzmirde başlanacak 

KadriJe Hın.ıo ınu~atenıesi 
Hikmet ve Nazım 
B.ler dün geldiler 
Muhakemede (100) ü 

mütecaviz şahit 
dinlenecek 

Müstantik Hikmet ve Nazım bey
ler dUn cümhuriyeı yapurile Jzmirden 
eehrimize avdet etmişlerdir, Hikmeı 

ve Nmm Beyler Kadriye hanım ve 
rüfekasının karımamelcrlni tanzim 
için lzmire gitmişlerdi . Bu meseleye 
dair Jzmire nıkledllen evrakı orada 
müddei umumi H"an beye tevdi 
etmi~lcrdir. l~\·rak mU~tantikler tara
fındın gözden geçirilmış n Wıki

kıttı nok>an bir cihet olmadığından 
mlıd<M umumiliğe iade edilmiştir. 

Muddel umumlllk tıç giın 
zarfında lddianame•lnl tanzim ve 
müıtantlkliğe vermifılr. 

96 sahi{ elik kararname 
Mustantikler 35 sahife kadar 

tutan kararnameyi yazarak mahkeme· 
ye vemıı,ıerdlr. 

lddlaname ile kararname arısında 
yalnız maddei kanunlyede tek blr 
ufak noktai nazar farkı vardır. 

Muddei umumilik mıznunlann 

Reioi Cumhur hazretlerine sul kast 
niyetlle hareketlerini kabul etmif .•e 
(171) inci madde ile ıeczlyelerınf 
talep etmiştir. 

Bu madde sek1z seneden onbeş 

seneye kadar bıpis cezasını müıtel
zlmdlr. 

Müstandkler bu ittifakı kabulle 
beraber Kadriye H. ın ta Reisi cum
hur hazretlerinin lkameıg.ilıını kadar 
gitmesini sui kuta t~ebbUs mahi
yetinde görmüşler ve teşebbüse ta
sıddi noktasından tecrlınlerlnl late
mlşler kJ bu cürmün 41-M ve 256 
ıncı maddelere temas etmektedir ki 
bu maddeler müebbeden hapis ce
zasını Amirdir. 

Men'i mulıaheme 
Evelce de y11Aldıl:J vechile madam 

Fo!o ressam Rıza, tekıüt Ttv!ık ve 
muallim Şevki Mumla beyler hak
kında da men·i muhakeme karın 

• verilmiştir. 
Kadriye H. \t rüfekasının muha

kemelerine 9 temmuzda beşlanacakur. 
Bu muhnkemed< · OOü mütecaviz 

şıhit dlnlenecektir. 
1 •••••• 

Dör~ünco te~e~~üs 
lsveçli tayyareci gene 
Amerikaya gidemedi 

Reykjavik. 27 (A.A) - lsveçli 
tayyareci A hrenberı;, buğün Nev
yorka girmek 
üzre lslanda
dan hareket et
mcğc kalkı~mış 

be de mocörü 
bozuk olduğun
dan hareketin
den hir kaç da 
kika sonra in
meğe mcchur 
olmuştur. 

Bu t~ehbli~, tayyarecinin mu
valfakiyetsizlige uğrayan dördün
cü tesebbıi!<ııdür 

Dayinler Milliyetin ~ü~t an~eti 
M.Dekloziye ve Gazinin en büyük 

refiki geldi eseri nedir? 
1 Dnyinlerin vekilleri Müderris M. Şekip 
iki gün sonra Yuna- beyin cevabı 
nistana gidecekler.. ----------; 

" Bütün eser ,, in 
Bir mtiddcttcn hen Ankarada 

bulunan Frnn~ız dayinler vekili 
. \!. Dckloziye ve lngiliz Daiynler 
vekili :\1. >.' a) t dün kil Ankara 
ek,;prcsik ;chrimize gelmişlerdir. 
l\l. Deklozyc ve .'.\!. Vayt Anka
rada ;\1uliıe vekaletlle temaslarda 
bulunarak· düyunu umumiyenin 
tasflyesine ait bazı işlerin halli 
ile uğra~mı,lardır. Kendileri şeh· 

rimizde Tokatlıyanda iki gün 

M. Deklozlge 
kalacaklardır. iki gün sonra Ati
naya gideceklerdir. 

lngillz ve Fran,ız dainler wJ..ı?i 

büyük ve layemut 
bir mimarı .. 
Gazinin eserleri büyük bir 

vahdet ve terkibi istihdaf eden 
bir mefkürenin unsurlan olarak 
tedricen vukubulmuş ve daha 
da vukubulacağı için o büyük 
vahdet ve terkip dururken un
surları bir birlerile mukayese 
etmek, tamamen müteazzrv o
lan bir hayatı parçalamak gibi 
bir şey olur. Altı asırlık osman-
lı imparatorluğunun son inhitat-

• lannda neşrettiği sun'i ve has
ta hava içinde selamete susa
mış olan Türkler uçurumun son 
noktasına gelerek tarihlerinin 
kapanmak üzre olduğunu gör
dükleri bir sırada Anafartalar 
kahramanını yanlarında ve göz 
bebekleri içinde buldular. Hal
kın selamete susamrş nıhile Ga 
zinin kurtarıcı ve yaratıcı de
hası bir birlerini cezb ettiği bu 
dakikadan itibaren "büyük 
eser"tedrici ve mükemmel bir 
pilan dairesinde yörümeğe baş
lamış ve her gün bir parça dah:ı 
ilerledikçe Misakı milli, İnebolu 
Sakarya, Dumlu Pmar, Zaferi-

Yunanlstanda bir hafta kadar kala
caklardır. Bu müddet zarfında 

düyunu umumlyenin Yunan hU

kOmedne i,ebet eden hJ,<eslnl 
tespit edeceklerdir. 

Romen talebe 
DUn şehrimize 90 

talebe geldi 
Dün lfmınımı:ıa gelen Daçya 'a · 

puru ile şehrimize ao Roman dırül
fünunluıu gelmlftlr. Darillfünunlular 
Türk talebe birliği murahh11lan ta
rahndan istikbal edilmişlerdir. Misafir 
11Jcbe muhtelif fakültelere mensup 
kız vt erkek taleladen mürekkeptir. 
Darülftlnonlular temmuzun dördüre 
kadar fOhrim!zde kalacakl1rdır. Bu 
müddet zarfında Darülfünunu, müze
leri ve fehrimizin diğer tayanı ta
ma,ı yerlerini gezeceklerdir. 

DarU!fünunlulara Türk talebe 
birliği tarafından blr çay ziyafeti 
verilecektir. Türk darülfünunlulınn

dan bir grupta Romenlere iade! zi
yaret etmeği düşünmektedir. 

Sıcaklar başladı 
Dün hararet (33) 
dereceyi buldu 

Boğucu <ıcaklar dün de devam 
rtmitdr. Otuz Oç dereceye varan 
hararet Jsıanbul ve Beyoğlu semtle
rinde oturan halkı haygm bir hale 
koymuştur. Bu yüzden htrkes Bogaza 
v• Adaları ıebacüm etmiştir. Bir. kı · 
"m halkta evlerinin önlerinde, rnkak
Jarda, dondurmacı dilkkAnlaondı ve 
qahçelerde nkıtl3rını geçirmişlerdir. 

Aliye hanım vakası 
)fadam :'llanniğl cerhctmeklc 

maznun bulunan Şakir paşanın kızı 

Aliye hanım hakkındaki tllılcikatı 

bugün devam edilecek ve Usküdar 
istintak hakimi bazı şahitler dinle
) ec~kılr. Şahitlerin istimaı birlikten 
sonra iki üç gün zarfında istintak 
bakimi kararnamesini yazaclktır. 

llademel hayrat maaşlan 
Hademei hayrattan beş yüz 

kuruştan az maaş alanlarm 
maaş/an beşyüze iblai edil
mektedir. -------lznılrde homDnlıtler 

lzmlrde gorülmekte olan komü
nistlerin mubakemui bu haltı niha
veılenerelıtir. 

Mustafa Şeklp Bey 
nihai, Lozan muahedesi, istik
lal, Demokraai, Cümhuriyet, te
drisat birliii, hukuk birliği, dil 
birliği gibi namlar almıştır. Em
sali ender milli ve tarihi bir 
"senfoni" yi andıran bu müstea 
na eser canh ve muzaffer bir ta
rihe mebde olduğu ve asırlar
ca inkişafa müsteit bir halde 
yaratıldığı için umumi heyetile 
tecezzi kabul etmez bir hal<le 
«bir» ve abütümı dür. 

"Ga2i" yi cihanşümül bir 
şahsıyet yapanda işte bu « bü
tün eser>> in büyük ve layemut 
bir miman olmasıdır. 

Darülfünun 
Müderrislerinden 

MUSTAFA ŞEKİP 

* * * 
Mllderris Salt beyin 

cevabı 
Gazi hazretlerinin eserleri 

pek mühimdir. Fakat fikri aci
zaneme göre bunlann içinde en 
mühimmi harf inkılabıdır. Çün
ki harf inkılabı Milletin seviyei 
irfanını yükseltmek itibarile a
san sairenin müeyedesidir. 

Darülfünun 
Müderrilfl~rind~n 

SAİT 
• • * 

Yusuf Zlga begin 
cevabı 

Bu aualin huzurunda, yeryüzUn. 
deki ufacık kulilbeainden ı:;ökyil-

2ündtki en parlak yıldızı ıeçmeğe 

çalıtan §&!kın bir münecc:im ııihi 

dütünmefe haeet olr. Zira, valrit 

-
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Ben yalnız giderim 

••O•• 
Kalbini geniş tut! 
Müjdeler olsun .. 

lı1liJtlin ~lribıt : 41 AYHAN 
Y e bu ebep Halet efendiye elinden kurtardnn, diye öğüne 

yü.ıbin kuruş vermesi için Hur- dursun!. •• 
~ıt Paşaıun Istanbuldaki sarra- DÖRDÜNCÜ FASIL: 
fına bır tezkerccik yazmak ye- [Dıt Kale Ali PB.§'lya teslimedi-
ter artar çok bile gelirdi. leli iki gün oımu,tur: 14 kinunusa-

Mektupta; Tatar ağasile yüz- ni 1237 - 1822.l 

bin kuruş gönderildi demekten ••. Bütün gece kar yağmışU, 
maksat, Tatarın yüzbin kuruş- Dağtaş bembeyaz kesilmişti, 
luk. verile! Puslası götüreceği- Hurşit Paşanın çadın dışında 
nı anlatmaktı. telaşla konuşan adam sesleri işi-

Kethüda bey Hurşit Paş~ın diliyordu. 
zarrafına yazılac:ık tczkercyı de Hurşit Paşa 0 kadar güçlükle 
Y:1 ı. E~ .•• su ış de kolaylıkla ele g irdi "i dı Kale i Tepede-
bıtıvermış sayılırdı. . cç ~ !i. Y. 

Ş . d" "Y .. K 1 · · lenlıye teslunettı edeli çadırm-
ım ı an ya a esının 

yimudort saata kadar boşaltı- ~a geç vakıtlara kadar uyuyor-

lıp Ali Paşaya teslim edilmesi up b . .. klT"" 
meselesine ı;ıra gelmişti. aş~nı~ u ~eruş yure ı ıgı-

Serasker Hurşit Paşa Kaleyi ne maıye~~ndekıler de şaşıp ka-
. mudört saatten evci boşalt- lıyorlrdı, oyleya: şu kışkıyamct 

rnak niyetindeydi: Öyle ya? te bunc~ ~ahmctlerckatla~larak 
Madarnki bo ·altrnaya karar ve- ele .g~çınlcn ~oca K'.'1e bır_ l~
rilmi ti. Ha bir gün evel olmuş zc ~çıı_ıdc genye eski ~ahıbınc 
ha bir gün sonra. Bilakis çabuk vcnldıkten sonra Hurşıt Paşa-

"Y t " t tın l' bo altmakta Ali Paşanın emni- nın asma em u a ı azım 

} 1:.tini kazanmak gibi faydalar gelmez mi~di? . 
gorulecekti. Halbu ki koca Pöllia ınadına 

Kethüda bey İstanbula Tatar yapryormu§ gibi rahat rahat 
çıkarmak için Paşadan miisfıde uyuklayıp kcyfceğzine bakıyor
alıp gitti, seraskerle Mehmet du. 
Paşa yine yanız kaldılar. Allah bilir yine tatlıca uyku-

Vakit hayli geçmişti, akşam !arından uyanmamış olacaktı, 
'lluyorda, artık bu saatten son- Çadır dışında şamata edenler 
ra birşey yapmak kabil olamaz- gece Yanya Kalesini göze alan 
dı. İşallah sabah erkenden Dış "Uç başları" idiler. 
Kalenin boşaltılmasına ba lanı- Efendim, gözcüler sabah ay-
lacaktı. dınında Yanya Kalesinde bazı 

Hurşit Pa a ır43'clcyi Meh- hazırlıklar sezer gibi olmuşlar-
met Paşaya havale etti: dı. Ali Paşanın dış Kaleyi geri-

- Sen yapıp edersin Mehmet ye aldıktan sonra her ihtimiılc 
ar~ında_n ~ftancı başıyr alır karşı tahkimcttiği anlaşılıyor
Alıyc gıdcrsın, İstanbula yazdı- du bunun için "Kartipi" demi
ğımızı. müjdcler~in. yc;ck serasker Paşaya haber 

Dedi, gelgclclım yanına Kaf- vcrmeğc koşmuşlardı 
tancıyı alıp gitme~ ~u sefer d_e Çadır dışında asıl ·şamata c
Mchmct Paşanın ışıne . gclmı- denler, gelen zabitlerden ziya
yordu, hem nasıl gc~ın a ı:a- de Hurşit Paşanın iç oğlanları 
nım: Mehmet Paşa Ali ~~şa ılc idi, Efendilerini uyandıramıya
çe~c ya:'p lafatrnıya d,~gıl ~: caklannı söylüyorlar köse Meh
leyı. teslım ~~rek: - Kalbını met Paşaya gidip malumat vcr
genış tut, muJdeler olsun sulta- mclcrini tavsiye ediyorlardı. 
nım serasker Pasa Istanbula z b"tle d d t ğl nl • 
t lh" dı'" · a ı r ışar a ço a an-
e 0

16 ya~ ".d kt" kim b"li le ağız dolaşması edip dururlar-
cmege gı ece ı, ı r k H . p . 

Tepcdclcnlidcn kaç etek dolusu en urşıt aşa hakıkaten uyu-
d ' . . ' parapul alacaktı, Kaftancıyı ya- yor muy u. ne gezer azızım .• ·: 

nına alıp ta Tcpcdclcnlinin ve- Herkesler: - Eh. • · gayrı Ali 
receği hediyelere ortak çıkara- Pasa ile banşıklıkoldu, devletli 
cak ka.dar budala değildi tabii seraske~ ~aşa da _rahat rahat 
Mehmet Paşa uyuyor. dıyc kendı aralarında 

Mehmet Pa~~ k~_Yf c;~tarlark~'.1 !;!u~ it .. ~~şanın 
- Benim efendim, Kerem bu- gozlen uyku yulu gordugu yok

yurun, ben kulun yalnız gide- tu. 
rim, kaftancı toy yiğitin biridir Serasker, her sorana enka~
ileri geri söyleyip Ali Paşayı t:ı-n C*l uyuyor c~vab1?ı verdı
caydırması ihtimali çoktur ı ny~rdu, dışarda soylcnıp duran 

C b d H 
. p zabıtlcrin getirdikleri kötü ha-

cva mı ver ı, urşıt aşa b 1 . d d d . . 
ki k th . d A 1 - er en ça ır ar ın an bır bır 

es e u asının u yar ıgı- . "d" d" 1 · t• la .... d"" ışı ıp ın cmt t. 
nı an mamış gorun u: Gürültü savulduktan sonra 

- Pekaala, öyle olsun, ~edi. Yeni uyanıyormuş gibi Meh-
. Mehmet Paşa d:ş Kalcyı tes- met Paşayı istetti. Doğrusu se

limetrnck hazırlıgmda bulun- raskerin yapmacıklannın scbe
mak için yer öpüp çadırdan çı- bini Mehmet Paşa da bilmiyor
karken Hurşit Paşa iki elini ka- du. 
sıklarına bastıraraktan gülüyor- Mehmet Paşa çadıra girdiği 
du. - • zaman Hurşit Paşayı apdes a-

Hccyyy •.. kurnazlığı dillere lıp dişlerini "Misvak" !erken 
düşen Ali Paşaya öyle bir oyıın bulmuştu. Kar dışarda iki ka
atacaktı ki .•• Tepedclenli Ali nşı geçmişti, Mehmet Paşanın 
Paşa adlı birini şu dünyaya gel- çizmeleri bile kara bılanrnıştı. 
diğinc geleceğine pişmanlar c- Hurşit Paşa: 

Borçlar 
Mecliste münakaşa
lar oldu, hükumet 

tenkit ediliyor 
l'arls, 28 ( A. A. ) - Mebuun 

meclisinde hariciye enciunenl reisi 
M. Boncour ve maliye encümeni 
mazbata muharriri maliye encümeni• 
nln hafifçe tadil etmiş olduğu frank· 
Uıı Bou!llon tlk.rirlnln ubulUnü tek
lif ermişlerdir, l\t Franklın Bou!llon 
müttefikan bir ltlllf vilcude gticilme
sl için encümenin metnini kabul et· 
melerlni mebuslardan rica etmiştir. 

J\J. Blum (sosyalist hrkuı reisi) 
bunu kabul edemiyeceğlnl aöy· 
lcııılştır, M. P"raklln Boulllon Fran11· 
nın halr.lanndın mahrum edllınlş 

olduıtınu hanrluarak so.1yalistlerden 
telcru ricada lıulunm~tur. M. Polıı
care biikiımedn bütiln hOsnU niyetle 
ve bütün vatanperverlljfüle meclisin 
arzusunu urine getirmek için elindeu 
geleni yıpaca~ını söylemiştir. Takrir 
büyulc bir ek eriyetle kabul edilmi;tir. 

Basvekllln beyanatı 
Tebusın medi<inde l\l. Vranklin 

il ıııllonun bazı sözlerine telmih 
eden :vı, Pcıinca · e şu sözleıl söyle-
ınışı r: 

!!:ger bu müşkül müzakerelerde 
muulfak olmıvacık olursak. cihanın 
adaletine müncut etmek bizim için 
ibtlmıl kAfi gelmeyecektir 

\T. Frank!in lloulllon Ş•Jyle ce
Vlp vermiştir. 

- Bütün Fran. ı arkanızdadır • 
l'ransa, klfl tominat olmadıkça, mil· 
let müoıes. illeılnin reyile 62 sencUk 
bir taahhüde girişmekten imtina et· 
mek hık.kına maliktir. 

(Her tarafta alkışlar.) 
Encumenlerin müukere ve mil

favere edebilmesi için içtima saat 
2"t ye tehir edilmiştir. i\l Vrank!in 
Bouillonun ıalriri şu şekildedir; 

Bu ınden itiboren \C Yong plt
nının Hnl hir hadise oimısı dolıyı
,ıyle meclis, hükumete iki seneden 
beri boşlanırut olan muvıkkat tedl
yaıı devam olunmakla boraber istok
lara ait vadelerin 31 Klnunuenele 
tehiri için icap eden teşebbüslere 
gırişmesi hususunda vektlet ve mezu· 
niyet verir. 

Ornıan yangınları oluyor 
Par!;, 27 ( ,\.A.) - Frınsanın 

cenubunda Perpi~an hıvalisinde 

orman ı·ıngınian bir çok kısabıian 
tehdit etmektedir. lcmurlar ve a ker
ler musibetin onüne geçmek için 
son derece fuliyet sarfctmektedlrlcr 

fransa lenılnal lstlyecek 
P11ı l7 (A .• \.) 1 larlciye ,.e 

maliye tnciimenlerl huzurundo M. 
Puınkore, \"oung pltnından bahsede· 
rek rransanın ılacaklannın mühim 
mikdarda 17.ıtlmış olmn~ı hasebile 
beynelmilel lırnkalann Almınyanın 
şanı ba~lı olmıyan tediıatını A\ru · 
pa ve Amerikanın büyük piynsılınna 
çıkuıiabUmesi i ir kat'ı teminat elde 
cıme ı lizımge!diğini söylemiştir. 

lumılleyh dem~tir H Bwıdan 
başka Fran anın Young pllnının, 
yeniden ıetkiki mevzuu bıbsolmı

yacak ve Almıayı tarafından hulıh 

ile tatbik edılecek kafi bir ve.iki 
olduğundnn emin olmı ·ı da l!zımdır. 
Fransa hukOmeti önümuzdeki bey 
nelmilei konferonsu bt> teminatı elde 
etmeğe çalışacaktır. 

l olörcüler kursları 
Liman irketi tarafından bir mo· 

ti:ırctiliik kur<u açılmıştır. llollandalı 
decekti. Bitmedi - bir mlıtehusı$ tarafındın idare edi-

Varsm o: - Hurşit Paşanın [•] Anı Kastin demek, y/ıni: ya- len lıu kumar. talebe d nız ~oforıl 
gözlenni boyayarak Dış Kaleyi lancrktan. yapmacık olarak. olacakıır. 

-------------------gece değil, gUrıdiizdiır ve gökte yıl- -Fakat, ·Gazi, medreseleri kapatma geniş-kavİi altında bizler birer h-
dızlar yok, günet var 1 saydı da yalnız harf inkıllbını y3p- rınca sürüsü gibıyiz. Onun bir adım 

Gazinin her eseri i ayn bir eser aaydı ne olurdu? da 31tığı bu mesafeyi katet!euilmek 
sanmak için, onu hiç tanımamıt. in- Bir an dil§ünelim: için bir neslin ömrü kafi değil. Ne-
kılabı hiç anlanıaını olmalıyız. Vaktiyle, cehalet tedriı cdi'~n bir ıiller el ele tutuımalı ..• 

Gazi, bir büyük eser yapauıtır, mevzudu. Tabiat. hıç bir zaman. med Zira, bu güne bakmakla Gazinin 
o da bütün eseri 1 reseden icazetname almıı bir ye baz eserini tamamiyle göriyorum sanan· 

Gazi. tesadGfün doğurduğu fant kadar cahil ve muzlr bir mahluk ya- Jar yanılırlar. Bu gün, o eser. tekev
bır töhret değil, yaptığını mutlaka ratmamııtır. vüniinün mebdeindedir. Onun kema
biien, bildiğini de mutlaka yapan, Şu halde. Gazi. medreseleri kaJ>4t- li ileride görülecek. Binaenaleyh, e
fikir ile hareketi blrleştirmiı, bilgi mayıp ta sade harf inkılabını ydpsa- aer:.ı yarınki manzarasıdır ki yapı
ile cesareti yuğurmuı büyük bir i- ydr, yeni harflerle tedrisat daha ko- fan işin ne muazz~m olduğunu mey• 
lim adam., büyük bir fikır kahrarna- !ay olduğu için, cehalet ve yoba>!lık dana koyacalı:tır. 
nıdır. ta daha ı!lr"atle taammüm ederdi! Bu itibarla diyebiliriz ki, Gazinin 

Gazinin her eser,, harcı, alın teri Binaenaleyh tekrar edelim. Gar.i- en büyük eseri yarınki Türkiye ve 
ve şehit kanı ile yuğrulmuı, güıı.~tli nin en büyük eseri, ne milli tcşki t, yarınki Türk milletidir ... 
p<ncerelen sevinç dolu g8zler gibi ne Anadolu aaferi, ne cümhııriyetin Akbaba Gazetesi sahibi 
ıst kbale bakan b yük eserinin bir i!Jnı. ne hıUlfetin ilg;ısı, ne m•dre. YUSUF ZİYA 
parçasıdır Bu parçalardan bir tane- sclerin scddi, ne kanunu medeni. n~ * • • 
sı eksik olursa, o muauam bina sa- harf i'lkıl bıdır. Onun eseri yekp3- Dr. Abdullah Cevdet 
katlanır. redir. Onun eseri lrüldilr. Onun en 

Gafil bir içtıhatla farzedclim ki, büyük eseri. bütün eseridir. beyin cevabı 
harf inkUibı en büyük eseridir ÇUn Gazi. 19 Mayıs 1 19 da Sams<ına Bir zat hakkında, en büyük eseri 
kü, bu sayede tedrısat kolaylaşacak, ayak bastığı gü.,, adımını asırların budur demek, bundan daha büyüğü
her kes okuyup yazacak, millet ce- maverasına atmış bir devdir Şnıkt•n nü yapamaz d melrtir ve binaen 

Amerika da 

Buğday çok 
Bütün. dünya

da ekmek 
ucuzlayacak 
Amerilr.adın bildiılli ·or: Bu seneki 

dünya hububat piyasuı umumi hırp
tenbeıi ilk defa olarak hububann faz· 
lalığından dolayı buhran geçiılyor; 
geçen sene iyi giden mahsulün bir 
çoRu elde. kaldığı için bugday fiat· 
lın d~mek:ıe devam edecektır. Ge
çen seneden sıulamıyan buğday 

milcdan bu seneki mahsulün yansı 
hdırdır. Yeni pıyuayı çıkan her 
çuval bugd«yın nı ·fı geçen sene 
mahsulüdür. Bu sebebe binaen fiat· 
ia.nn düşmesi pek tabidir • C.ene 
aynı sepepten dolayı hububu ihra
catı yapan memleketler arısında 
şlddetlı bir rtkabtt başlamıştır. 

Mahsulün mikdarı da geçen se· 
neye nı,petle iki misli çoktur. Ame· 
rlkadı mıhsul çok fazlıdır. Amerika 
ve Kınadı ilo ve elevatörleri daha 
geçen seneki mahsulle dolu olduP;u 
için }eni danelerin nereye konacağı 
ve l>ilhassı nasıl satılacağı endişeyi 
mucip olmaktadır. 

Kanıda ve Ameıi)<a ihracat güm· 
riik tarifeleriJll t<nzil eımişlerdir. 
Kanada limanları, ihracatın fazlalığın· 
dan dolmuş, leni rıhtımlar in~aına 

lüzum gôrülmiiştür. 
lllontreıl bu&dıy hücumuna mı· 

ruz kalmış ve Kanıdadan hububat 
yü!deren bir çok büyüle vıporlar 
mıh ancak yııaf yıvaş kaldırabil· 
meku.dir. 

Elevetörlerin kullanılmımısı için 
bilvasıtı mük~fatiar vod edenler 
olm~ıur. Amerika ziraat kanunlın 
çiftlik sıhipieılni bu buhranı karşı 

himaye edecek vıziyeıte degıtdir. 
ihracat için vtrllen mükifat bu sene
ki kongre tarafından kaldınlmışıır. 
Bilhassa demo1crıılar arasında yer 
bulan bir fikre göre Amenlcı yalnız 
dahili ihtiyıcıtı nbpetinde hububat 
yetiştirmeli ı·e hari~e mı! çıkarma
malıdır. 

l\Tevadi gıdaiye ihracatı hükO
meıln himayesine İnaıhor olmadiğı 
için !lyıtlar mute a.dlyen düşmekte· 
dlr. 

Hububat ır;lbi dünyı şeker piya
sasında da buhran vardır. Dünya 
şeker istihsalatı çoğaldı~ndan fiyat
lan dUşmektedlr. l 914 senesine 
nazaran bu sene •,, 45 fazla t•ker 
istihraç edllmektedır. 

Yalnız KOha ve Cıva bir milyar 
kantıl şeker ihraç ediyor. :\lamafih 
bu buhran buglın hububatla muka· 
yese edilecek cl.:recede değildir. 
Falcot yınnın şeker piyasası Cavanın 
ihracatını tabi olacaktır. 

K. 
Thdldl teslihat 

\\ o•hington, 2'! (A.A,, 1 hi-
kumct nuıhafili hali hazırdıı !.on 

clrada lıaşlıcıı bahri d.ıvlctlcr mü· 

nıc,. illeri ara-ınd:ı ecre ·an et
mekte olan mt!7.akcrclcr netice
sinde bu ı az Londrada deniz 
silahlarının· tahdidi nıes"cJe,inin 
isyasl cihetlerini tetkil· edecek 
bir konferans topl:ınm:ı,ına ihti 
mal vermektedir. llöylc bir kon· 
fcransa i~tirak edilmc:i i ~in l\I 
c\lacdunald tarafından ,\rncrik,. 
hukllıııeıine hiç bir da et }apıl 

mamışnr. :\lamafih muttchidei 
Amerika hükllmctinin mes'clcnin 

yaJnız si.ya i kı>ımlarını tetkik 
edecek ve tetkik cihetlerini ey
lülde toplanacak olan Cemiyeti 
akrnmın tahdidi tcsliheı cncu· 
menine bırakacak olan bıı kon
lernnsa i,t r:ıkc nuircmayil oklı • 

P;u söyleniror 

In.qll•erede 

işsizlik 
Amele hükumeti ve 

fırkası işsizliğe 

çareler arıyor 
Londrı, 28 (A.A.) llaf\ eU!ct 

dairesinin bir tebliği kabine erUnının 
başvekilin riyaseti alanda toplanarak 
maden ımelesi icra komitesi aza;ile 
uzun uzadıya goriı;müş oiduklanıu 
bildirmektedir. Komür madenlerindeki 
vaziyet etra!ile tetkik edi!mişıir. Pat· 
ronlarlı dı ay 1 yeçhUe görüşülecek· 
tir. 

Mesai fırkası grupu 
J..ondra, 28 (A. A.) Amele 

fırklsının parlamento grupu, dün baş· 
vekl!in riyuetlııde Avım Kamarasında 
ilk celseslni akdetmişur. .\lüz>kere 
fırklnın müsıakbel lcdmalın hakkında 
cereyan eylemiştir. Amde fırkası 
muhalefet mevkiinde bulundu~u sı· 
ralarda fırka grupu milzakere ruzna· 
mesindeld sivas! meselelerle iıdgıl 
için haftad> 

0

bir defa t•>planmıkt& 
ldl. Fakat şımdl icra komitesinin 
bütün ır.a'1 hükumet crk!nından ol
dujtundan anık haftalık içıimalar 'a· 
pılmıyaca~ ve ayda bir içtimala ik· 
tifa edileceği söylenmektedir. Hundan 
başka. fırka ile kabine ara<ınd& daimi 
bir temas temini için on iki azadan 
mürekkep i>tişarı bir komite intiha· 
bına karar \' trilmıştir 

Avusluralga-İ11glltere st'feri 
1.ondrı 28 ' A.A.) - Sout!ıern 

Cross ıayyare;i} le .\vu>ıuralya·ln
giltere seferini yıpmağı teşebbüs 

etmiş olan 'üzbaşı Kinj\ford Smith 
ile üç arkadaşı seyahatlerinin ikinci 
merhalesine ır;ltmek üzre hu~ün Der
byden ıyrılmışlordır. Hava müsait 
olursa tayyareciler Singapurda karayı 
ineceklerini ümit ediyorlar. ! lavanın 
muhalefetine u&rarlıırsı Cavada k•· 
raya inmeleri muhtemeldir. 

Singıpour, 2.l (A.A.) - Oerby 
(Avustralyanın şimali gorbf;inde) den 
hareket etm~ olan Soulhern Cross 
tayyaresi burayı ırclmiştir. Tıyyore
ciier, böylece seyahatlerinin ikinci 
ve uzun kısmını tamomlımışlardır. 

Ylrnıl sene evet 
Londra, 27 (A.A.) - 2.'i Tem· 

muz 1906 tarihinde ilk. defa olarak 
Mınşı geçip Daıty l\leyilin 1000 lngi
!iz liralık müklfıtını kazanan Loui3 
Bleılot nan 25 beygirlik bir motörle 
mücehhez tek satıhlı tayyaresi bu 
~havadan daha ağır,. seferinin 20 
minci yıldıiniımu müna<ebctiyle 
Souihkensinl!"ton müzesinde teşhir 
edilecektir. 

Boks şampiyonu 
Torino, '2 (.\. \.) - \ vrupa 

orta ·ikkt boks ~mpiynnluRu 
için, >11mpiyon lııılyan Bonaglis 
ile sam pi} onlup;u almak bteycn 

Alman :\lllller ar.hında yapılan 

müsabakada J\luller dörduncü ra

ventta ringi tcrkettiğinden Bona
glia galip ıı;clmi~tir. 

Nişanlannıa 
Salıik Harbiye mti tı:şarı 1 ill

mi Paşanın baldızı ve mühendis 
Şiıkriı heyin kerimesi lklent H. 
ile gazetemiz müdüru Ahmet 
Şüknı beyin biraderi Amerikan 
Tütün şirketi Bafra ~ulıcsi mü

dürü 1 'cv:ı:at Şükrll Beyin ni~an· 
lanma(arı dün her ild tarafın ak
raba ve cviddasının huzurile 

1 filmi Paşanın Burükadadaki köş· 
künde yapılmıştır, 

Tarafeyne saadetler temenni 
ederiz. 

tebcıli tahdid- etmektir. -Yaşayan muhasses cdaima daha ileri. daima 
büyüklerin en büyük eseri olmaz, daha yüksek!• adlı bir baş mekalem
daima daha büyük eserleri olur [ve de [•] şerh cdilmişdir. Ben cmehab
büylikler daima yaşarlar.] Bununla bet• in abedesindenim. mehabbetin 
beraber Gazinin "en"" edatı tafdılile meyli artmaya. çoğalmaya, daima 
bir eserini göstermek lizımsa Gazi- Liiyümeyc dir; t en:. payan ve te
nin en büyük e$eri bizzat Gazidir vekkuf ifade eder, daha payansızlık 
derim, zira miiletimize vaz'edilmiş ve devam işaretidir. Diha (Le genie) 
olan zillet ve aiyasi caaret muhaaa- .-en:t i sevmez cdaha:t yı ister. Gazi
rası bu eserin serfrazlığı ve pişıva- ninmensub olduğu kahramanlar neı
lığı ve cıhanın pıikolocyaıına nufus li mevzu'u baha olunca, "daha" ... 
zu nazarı saryc•inde kaldırıldı ve daima yük&eklikde. genişlikde. gü
siyasi İstiklil ve ictimai islahlar zcllikde, yaşamak ve yaşatmak ku
yollarıınız açıldı: Fakat bu eserin dretinde artmadan başka bir şey ifa
daha büyük eserleri olacak. Miile- de etmez. Bir silis asırlık yüksek 
timizin üzerinden kaldırılacak Ta- ru'yalarrmızı aynili vaki kilmakda 
biet ve irsiyet muhasarası var; olan fezail perver Gazi ve hamiyet 
bunlar göze görünmez hatlar ve ha- ve fazilet arkadaşları hakkında hay
tarlardır. Yine başımuda bu büyilk raniyyet ve ihlasım hudutauz ve 
eser, Gazinin esen olan Gazi bulun- daima daha büyilk olacak. İhlasın 
duğu halde bu mühasarayı kaldır- dili ise &ide, tekellüfıilz, ıarihdir, 
mak ve bu manileri kesüb atmak ve yüreklerde yanan mukaddes ate
mlicadeleıine davetliyiz, bu latlall şin nur ve hararetlle aydın ve sı
ve iıtihoal cidalinde baltalar gönül caktır. 
blzuau kuvvetile işleyecek. Bu gö- Dr ABDULLAH CEVDET 

- .1'011 ftPb.erler ~ 
G. S. lzmir muhteliti maçı 

•••••••• 
Galatasaraylılar bire karşı(5) 

sayı ile galip geldiler 
lzmir, 28 ( Milliyet ) Galn- 1 

tasaray - Altay Karşıyaka mu. 
telitl maçı Ga atasaraylılann 

bire kArşı ( 5 ) sayı ile, galibl

eden bu maçta Galatıısnraylıfar 
buyuk kabll!yetler gösterdiler. 
Golleri sıra ile Şadill, Latif, gen• 
Şadlll Latif ve Necdet yllptıJar. 

yetleriie nedcelendi. 
• M. Vltolun idaresinde cereyan 

Galatasaraylılar Pazar gooO 
lzmlr vapurule hareket edecek· 
ferdir. 

Izmir ha valisindeki madenler 
fzmlr, 28 ( A • A • ) - Mıntıkamız dahilinde mevcut krom. 

bakır, kurşum m denlerinln bir kısmını işletmek üzere Leh şirke· 
tine mensup bir mümessil ile bir Alman mutahassısı ve bir Türk 
ma4eo mUhendlsl tebrlmize gelmişler ve ticaret odasın<lan icap 
eden mufassal izahatı almışlardır. Heyet tetklkatta bulunacaktır. 

Ecnebi memurların adedi indirilecek 
lzmlr, 28 (A.A.) Ecnebi mUessesatta çalışan ecnebi memurla· 

nn adedinin kanuni mlkdara ircaı için yeniden teşebbUsata gir!• 
şllmittlr. 

Muhafız gücü Ankara şampıyonu 
Ankara, 28 (A.A.) - Llk piyonu olmuştur Saha çak krisı 

maçlann bugün nihayet bulmuş- balıktı Beşvekll ismet paşa Jıoz· 
hr. Muhafız gllcll lklye ka'lı beş retierile maliye vekili Sarac og't 
seyl ile gençler blrllğlnl maglup Şükrü Bey de teşrif etmişler 
etmiş ve tekrar mıntaka şam· dlr. 
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=ııreırnı~·iisYik""IDUSi~ikifa'ri" 
' Gazinin resmile Şehremanetinin 

kupasını Galatasaray kazandı 
Harbiyeden Nedim sırıkla yüksek atlamada 

Türkiye rekorunu kırdı 
Atletizm heyeti müttehide. i ura· 

fından ıerıip edilen atletizm teş,ik 

mlis_qbakaları dün Taksim stadyo· 
munda yıpıldi. 

Öğleden evvel seçmeler, ötleden 
sonra da dömi final ve nnaller, in 
tizamla icra edildl. Geç vakıt biten 

müsabakılınn bu günlük yalnız ne· 
ticelerinl kaydedeceğiz. 

- 100 metro -
eçme : Birinci seıl ; 1 Te>fik 

(Harbiye) 2 Kaifopulos (Sporting) 
3 Hırdar (Fener) ikinci seri; Suphl 
(Beşiktaş) 2 Hayati (Beşiktaş) 3 

lbrahim (Beşiktaş). Üçüncü seıl 1 
liayn (Harbiye) 2 Pap3'ioplo (Perı) 
3 Fotyadi ( Pera ) Dordüncü seri 
1 Ekrem (Beşiktaş) 2 Ahmet (llar
blye) :ı Şevki (Harbiye) 

Beşini seri; 1 Ziya ( Balıkesir ) 
2 Barıokis (Kurtulu ) 3 Fuat (Balı· 

kesir) 
Altıncı seri: 1 .\larinos (sporıing) 

2 Berç (vefa) 
Doıni final ; birinci seri 1 Mart. 

no> sportlnğ 2 llaı ıl llorbiye 
ikinci seri 1 Papadoplo Perı 2 

Yotyıdi Pera üçüncü seri 1 Kalfopulo> 
sp<>rting 2 Tevfik 1 larbiye 

Final; 1 Marin03 sporting l l dört 
beş 2 llayn l!arhiye 3 Papadoplo 
Pera 

-200 metre -
Seçme, birinci seri; 1 l\Jarino. 

(Sp.) 2 Kılfopulo ( Sp) 
ikinci serl : l Sait (Fener) 2 

Kadri (Balıkesir) 

O'çuncü seılı l Sc1Ah4ıtin <lstan 
bul spor) 2 Suhhi (Beşiktaş) 

Final; 1 Mariııos (Sp.) 23 dört 
b0$ - 2 Kalfopulo (Sp.) 3 S&it 
(~'ener) 

- 400 met•e -
Seçme; birinci seri; l Rizı (Har

biye) 2 Spomıdas (Kurtuluş) 

ikinci seri; 1 1 lıydar (Fener) 2 
Kadri ıBeşikıaş) 

Cçüncü seci; 1 Tahir (Beşiktaş) 
2 Karni•» (Pera) 

Final; l l laydar (Frner) 57 iki boş 
.2 Karolos "l'era •• ı. Rlza "Harbiye. 

- 800 metre -
1 Karakaş (l'era) 2 d. J 1 S. dört 

b~ 2 :\lasulas ( Pero ) 3 Muhtar 
(Fener) 

- 1500 metre -
1 Karıncnpulu {Pera) 4 d. 32 s. 

dört beş - 2 Sünusl (Beşiktaş) -
3 Alıcıoj~fo (Pera) 

- :ıooo metre-
1 !\iehmet (Boşiktaı) 9 d. 42 S. 

ilç beş-2Konstantinidi (Kurtuluş)-
3 Foskulo (Perı) 

- 5000 metre -
1 :\lehmet ' Beşiktaş) - 2 lfons· 

ıandnldi (kurtuluş) lbuhlm (Beşiktaş) 
4 kere 100 bayrak 

S çme; biılncl seri; 1 Perı - 2 -
Beşiktaş. ikinci seri; 1 Galatasaray - 2 
fenerbıhçe. 

Final; t Gılm aray 46 bir beş .2 
Pera. 

10 kere 952,8' bayrak 
Türkiycde ilk defa yapılan 

bağçe, Be~ikta~ ve Pcrn i~tiralc 
etti. Gıılatasaravın Mehmet Ali, 
Şinasi, Semih, . Haydar, Sadık. 
Safvet, C'evdct, Niyazi, Sait ,·e 
Besimden m tirekkep takımı 8 d. 
10 s. iki be~te birinciliği ııÇ 

çeyrek tur farkla Pera ikin· 

ciliği aldL 

Yllksek atlama 
" 1 - Pulyo ( Pera) 1,66 "' 

Kv.azyan ( Sporting ) 3 ;\Jeli~ 
(Fener) 

Sırıkla yiik.•ek atlanıa 
1 Nedim ( J Jarbiye ) 3,-JO 

(yeni Türkiye riikoru ) 2 şek 1P 
(llarbiy)- 3 Hristidl (kurnılııi) 

Uzun atlama 
1 Çernoviç (Pera) 6,46 -- ~ 

Hayri (Harbiye) - 3 Kor)ot 
(l'era) 

Disk 
1 Frangakı (Pera)34,fııı-2\'e)" 

si (l;;t Spor )-3 kangelides. 

gülle J 
ı Kangeliden (l'era) - ı r,6 

2 Veysi (lst Spnr) 8 f•:,eY60 

(Ylodo) 

Cirit 9 
1 '.\1uradop;lu (Sp.) 4g,1 5·) 

Saluk (pt!ra) 3 Şefik (i farblf' 

esmt geçit 
· ıeılC" 
Ogle tadilinden sonra at e 

. . . ldı B resfl'.I rııı ge~ıt resmı yapı . u 1• ,·e, 
1 farbiye, Beşiktaş, Fener, ,.,~ 
Pera, Siporting, kurtuluş işcl il· 
etti. Federusyon reisi Burh81~i~ 
bir nutuk irut ve geçleri t~ 
etti. 

Müktlfatlar ııo 
\luhtcllf müesseseler,. r~:ı1~r 

dan tah is edilmiş rnuk 11'1) 

\ali muavinı B. taraftndall 

s~bıklara tevzi edildi: ı;~r' 

ı 00 metre: \ larino; yıl&'" 
(Zeki Riza), 400 metre: il• ıt< 
kupa (Nihat Spor), soo ~ ;1) 

karak~ş • kupa (, "oios nı"~ ~ııP' 
5000 metre: ;\lchrnct- c:ıt•t·' 
(l\lilliyet), 4 kere 100: ' 8~11 ·ıı l 
>aray- Gazi lfa7.retlerin1 lff6 ı~· 

ı • tOt> 
boya resmi (gan~lcr ·o "'il) 
nesi) l O kere 3.'iO: Galat'>-' .,ı 
kupa (Şehremaneti) Sırık e od~ 

k rııı1~· 
kupa (TUrk u vaz , Dls r. ue 
- kupa ( Agop .ın), f:" \ ı 

t car 
gelidc:<- .çini ı at.o (..\ 1 o 
muk) ilçııdım: MRi1.a ı;,ııı c,cr' 

k) b" adııtt' \' ~\luhtar· Vamu ır 
1 

htır· 
oviç- antika bard k (:\ u 111cıre 3000 ,. 
muk) l 500, 200, rl! ' 

, ) ve ce ~· 
ile yüksek (at ama .·ıe•-e 

hl-e ve.• 
ma mükilfatlan bra 



MiLLiYET CUMARTKSI it HYZI 
~-.._-------

lstanbul cuma gDnlerl na&ıl eğlenlflOI' P 

Zengin, fakir ve orta 
halli bir arada .. 

( MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi J 
Taksimde her tipten birer 

nümune bulunabilir 

Bana. bir ye r göste~n ~ ora-ı - Pakita Paga n . • • 
~ j>ütiın memleket tıplennden - Girelim~.? 
1ıç olma zsa birer nümune bu- Durdu, bellikı haya len ceple-
"nsun ve fakiri g elsin, zengini rini karıştırıyordu. Sonra yavaş 
,tlein, orta hallisi gelsin. Sonra ça kulağına eğilerek sordu: 
-a piç b iri ötekini yadırgama- - Kızlar çıplak mı? 
. kardeş kardeş eğlensinler. - Üff ... Sorarmısın? .•• a-

• ıltiıiyorsanız benden işitin: B u n adan doğma ... 
isi, Taksim bahçesidir. Geliniz V e kendilerine çeki düzen ve-
gün de s izinle şu Taks im hah rerek içeri kaydılar. Bale heye-

VllAgette 

Firari emlak 
Defterdarlıkta bir ko

misyon toplanacak 
Hükumedll Vlltveıe son verdiği 

bir emre nazarın tehriıni•dell flru 
eden Rumluı ait emllkın ıe.plı ve 
takdiri kıymeti için 'ıluhıelit mUbı

dele komisyonundıkl murahhulın
mızdın birinin riyısetindo komisyon 
teşekkül edecek ve komtıyona iskln 

1 ve polis dıirelerinden de birer mu
rahhas iştirak edrcekıir. Komisyona 
Nebil beyin riyasetide muhtemeldir. 
Komlsrnn deftardarlıktı toplanacaktır. 

&lıkçı l brahlmln m esele.d 
Katıkçı lbrıhlm ismlnd~ biri Da

hiliye vektletlne bir telgraftı hillfı 
usul ('sküdır mtrk.tıi ınemurlırı 
tarafından tevlif odlldığinden şlklyet 
etmiştir, Veklleı Viltyetçe tıhkikıt 

icrasını emretmiştir. 

\"azivet Üskudar polbinden so
rulmuş · •e lbrahimin gece sarhoş 
olarak merkezin cımlarını kırdll;m · 

dan yakolındı~ı cevabı ~elmlştir. 
Vliılyet ayrıca tahkikat yapmıktadır. 

400 lira ne oldu ? .. 
Bir müddet evet Odterdarhtın 

otomobiline bı,lca bir otomobil 
Ç•ıı>mıı ve 400 lira tızminıt lllın

mıştı. llu paranın mahalli sırfı gös
terilmediğinden :\Taliye vekllert tıh· 

kikata eml:ll<i milliye müdürü Ah-

~sine girelim. Bahçenin asıl tini teşkil eden a rtistler, şimdi 
1Vcivli zamanı gecedir. Lamba- hep bir arada rengarenk zıyalar 
•tın ışığı altında, öteye beriye içinde sahnede idiler. Yanımda 
IQ§uşan sahipsiz başı boş çocuk iki genç adam oturuyordu. B elli 
ltın yanı başında kuş tüyü ile ki taşralt _idiler, edebe mugayir 
'llidurulmuş yastıklarla süslü olmasın dıye sessizçe , adeta k or 
1 ilralarmda , hayata güllimsiye karak konuşuyorlardı. Osırada 
~~ bakan yavrucuklar görüyor n_umara değişmiş, güzel bir ar
ııuz. M ükelle f tuvaletli hanım tıst, tüller içinde vücudunun e-

\rıa omuz omuza d olasan şu ğilip bükillıne kabiliyetini se- met Heyi memur etmiştir. 
VaJJı d ört çocuk anas;na bakı- Y!r<:~ler. huzurunda .. muvaffak Menıur/arın k azanf ı•erglsl 

'~. Biri sağında öteki solunda, bır ımtıhandan ~~ı~yor~u. _Bu l\lalive vck~leti liıremin tatbikine 
' llncüs ü ete kleri arasında, so- aralık o kadar !atıf bır ınhina kadar memur maaşlanndan ku:anç 
lıııcusu da kucağında. . . B u yaptı ki bizim ahbap çavuşlar ver,;i<i kesilmoıini Haremin tatbikin
~tık kısmı d a ne t uhaf •. Var- çileden çıktılar: don sonradı tce'llmiyece~ini \'ila ere 
•ıı yoktan anlamıyorlar. Birisi - Ne ittük te şinciyecek ge- btldirmiıtir. 
"ıtı. fıstığı iatiyor, öteki, kağıt livimedik? 
eıvası diye sızlanıyor. İçlerin- - Ben sana dimedim mi? 

en kanaatkarı dördüncü nu- - Didin emme mühimseme-
"1-a : K irli bir atkı altında me- dik işte ... 

lıadroları gelmlyen dair eler 
Tıcarer, Ti~areti Bahrive. Sanıvi 

Ziraat ve t:vksf müdurivetlerinln 
tceğzine yapışmış, iştihalı bir - Ü ryen Üryen garılar be. . . kadroları henüz Relmemi tir. llu yliı · 
.~trtı i le emip duruyor. Ne - Ayağında çorap va mı ki? den bu müdüriyetlcr nıemurlan m .. 
•g ıt helvası istiyor, ne leblebi.. - Yoh... aş almamoktadırlar. 
Denize nazır masaların önün - Va. be! 
-~iler, hiç boş durmuyorlar. -Bi iyi hah, cırıl cıbıldah be .. 
~i dondurma yiyor, kimi bi- - Emme yine de va .. aya-
tçiyor, kimisi de fosur fosur ğında etirengi çorabı va .• 

tara tellendiriyor. G arson bu - Yoh .• 
~alardan birine yaklaştı: -Va .•• 
...._ Efendim, ne içeceksiniz? - Yoh ..• 
r limonada, yoksam bir gazoz - Va ... 
"ıııı.onti?. . Belki sıkılmasalar, yanların-
B:rkek, şişman karısına baktı, daki masada oturanlara sorup 

1~tn bu bakıştan cesar~t alınrş müş~üllerini halledeceklerdi. 
·~ garsona cevap verdı: Fıncanına tamam 130 kuruş 
...._Sen biraz dolaşta oyle gel.. vereceğim ılrk ve lezzetsiz bir 

A vrupaya talebe 
gidecek 

Darlilfunupun muhtelif fakul · 
tclerindcn mezun ülaıı l .J. hamın 

ve efendi \vrupadald nıulıtelıf 

darulfiınuııl:ıra µ;önderlk..:ckt i. llu 
talebelerin hardrahları ~c\di~lnt!en 
yakında !{ide\:cklerdir . 

Bir mot<Jr battı az mı? kahve geldi. Yudum yudum i-
Carson hic isitmemiş gibi idi. çerken arkamdaki masada otu- ~: velkı ~ece aar 2.1 huçukta 
t Şey ısma·rl~tmadan ayrılmı- ran Yahudilerin garsonla mua- Sarayburnu a~ıkl•rında hir deniz 
q. d 1 d. r kazuı olmuştur. 
. ga benziyor u: r aza arını ın tyorum: Riıeli .\hm•t reisın itlare,ıntlckı 
"- Gazoz içeceksiniz, yoksam - Abe. sen aklini mi oynat-
durma. . . tırdin? Y'ormiyorsun, bir tanesi Cuıııhuriyet motoru 1'adıkü) ilnden 

& • b k köprüye ıı;•lirken Saravhurnu açıkla-11 sefer kadın erkege a tı. nasin dolaşiyor. 
~ G "k" rında Semprpar:tto3 rahlisiyc~int: ti<;ek yere baktı. arson ı ı- - Dolaşmasın da gelsin ga-
~ çarpmı~ \ ' t.! mti .. sd cmcnin $iddctin -
. birden bakıyordu: zozunu içsin. · den motör derhal batmışur. :Vlotörde 
"- liaydi, işim var, ne alacak - Allah allah ... Biz ısmar- bulunan ,\li kaptan ,e R•mici To>tın 
'
1
l? !attırmadık sana iki gazoz. Be-
~ kurtarılmışlardır. 
lllaşılan denize karşı kafi ni middesi ağıriyor. Vermişim ıııımu~~~,~~~~~~~~~ 

ecede dinlenmişlerdi. Kalkıp g:ızozu ki o içsin. Şimdi ağna-
~l'üverdiler. .. din? . hat bende ya ... neyse ... Hah, 
~<1.tson söylenerek donerken Bu hesaptan bır şey anlamak işte geldiler. Kız nerelerde idi-
\ k b"l d niz bu vakte kadar? Haniya da-t teklifsizçe omzuna dokun- a ı eğildi ama garson yine 

· 1 İ madım? an ayışlı imiş. şi büyütmemek 
~, f · · ı ·k· - Sorma anne ..• ••afile ne es tüketiyorsun tçın ya nız ı ı gazozun parasile 

· - Ne oldunuz? . ıııı dedi, görmüyomıusun, iktifa ettı. 
'· ı ı - Onu bindirip Halise ile "" dondurma değil, hava al- An aşı an buranm mü~terileri 
{• -1 · gönderdik. Görsen ayakta du-' ~ gelmis.·Ier!.. hep yag ı cınsten. Biraz sonra " ·ı racak hali yoktu: ~tıı.:ta sıralar üstünde kadın- iki üç masa 1 erde bir gürültü Devamlı bir fısrltıdan sonra 
~~el<11 bir sürü halk, beyaz daha koptu: hep beraber yola revan oldular. 
enin karşısına geçmiş bek- - Soygunculuğa çıkmışlar .. 
1ar. İşte sinema da başladı. Bir fincan acı kahve bir buçuk Etrafnndakilerle meşgul olmak-
e r tan varyeteden bir şey anlama-
. r piyanosuz sinema seyret ıra .. İnsaf yahu. · · dnn dersem inanın. · ıı~k tatsız şeymiş.Motörün Garson, meram anlatmağa ça Çıkarken, şoförler arasında 
: ttisü knlag· a ne fena geli- !ışıyor: 

geçen şöyle bir muhavereye ku-
. ~ata çata çat çat. . sonra - Efendim, burada varyete lak verdim: 
~ lıir gürültü kesiliveriyor. var, numara yapıyor aanıyorsu- _ Sonra ne oldu? 
ı 01du" diye mi söruyorsu- nuz simdi.·· " - Ne olacak, Taksime kadar 
ı Ne olacak film kopmuş. - Numara mı yapıyorlar de- geldik. Ben burada inmiyecek-

lr a ... Bedava sirke baldan din, asıl numarayı siz yapıyor- · d · 
. tım emez mı? Ya sabır dedik, ,•ırama ne de olsa ucuz etin sun uz! k "k s· ı · H 

11 çe tı ·. . ış ı, acı Osman bayı-tı tatsız olur vesselam. Ön sıralarda oturan bazı ki- rı. . . derken Büyükdereyi tut-
; 'ste tekrar ba~ladı. Aman ?a~ müşteriler başlannı çevirtip tuk. Yolda ikide bir koluma a-

:ı ,1 Uzun film imiş bu ... Tam ıstıhfafla onları seyrediyorlar. sılır: "Şurdan yavas.,burdan da-
l.~1tn... Biter tükenir şey İlerde siyah çars.·aflı bir "hanım 

Jı ha yavaş , sağına bak, soluna 
lı ·. teyze" göz ucu ile bu şamata- bak!" bir kumanda, bir çalım, 

ı· ~~çların arasında dolasan· cıları tetkik ettikten sonra etra- kan ter içinde kaldım. Dönüşte 
)" ~ e; iki~er yoruldukça sine fındakilere döndü: tam para verecek, taksideki 

·~~ne geliyorlar, sonra bur - Karlar yağsa kış değil mi, ı 800 kuruşu görünce: 
tnca pamıaklıklara asıla kişi halini bilse hoş değil mi? _ Sen taksiyi yumruklamış-

<t tırete kısmını-yine iıeda- Biz de damadım zorladı da öv le sın, demez mi? 
't<lftndan-goz hapsine alı· geldik. Böyle yerlere insan ~e- _Sustun mu? 

11Alemde isini hilmek bas bini yoklar da öyle girer, değil - Susarmıyım: Efendi de-
~ ır. • · İşte iki kasketlı a- mi hem~ire? dim. şimdi taksiyi bırakır seni 
~nuşuyor · Beyazlar giyinmi~ bir hanım, yumruklarım. Sökül paraları." 
t.' oynu}•or içerde? hafifc.e gülümsüyor, erkekler B b · · · d b" "k · 

\ , •1 u emm ıçın e ır ı az ışareti 
):) ı ç .be ... Numara.. birbirlerini dürterek onu göste- idi. Yarım saat kadar tramvay 
~kıta Papağan( 1) var- riyorlar. Fakat hanım teyu de- beklemeğı göze aldım. N e olur 

IJı vam ediyor: ne olma z, taksiyi yumrukladık-
\o an, Papagan tlı-ı;il o.. - Az buçuk dolasacağız de- tan sonra heni de '' tımrıtkltva-

ıı nedir~ d 1 d H ı · , · ı er ı a a gelecekler. K aba- j bilirlerdi. M. S. 

Istılahlar 
Fakültedeki 

faaliyet 
Toros dağlarında 

tetkikat yapslacaktır 
Darülfünun fakültelerinden bir 

kısmının imtihınlın neticelenmek 
üzeredir. lmtlbanların hepsi temmuz 
zufıoda bitecektir. 

Dırülfünun !•:mini Nefet Ömer 
bey ilmi ıstılahlar ve sair meseleler 
hakkındı şu bt)anıttı bulunmuştur : 

" ilmi ısulah komisyonlın 

fakültelerde feıli)ctleriııe devım edi
yorlar. A harfine ait ıstılahlar bir 
bıftıyı kldar Dil encümenine gön· 
derilecektir. · 

Mıkinı ve elektro ıel.nik ikmal 
edilmek üzeredir. Bu şube müderris 
Bürhanettin Beyle 1\1. Dovıl ve M. 
D1Syu tarafındın idıı e edilmektedir. 

Her fakültede bu sene de tatil 
dersleri yapılaca ur. V.debiyat '" 
Hukuk fakülteleri tarafından umuma 
mahsus dersler. konferanslar tertip 
edilmektedir. Diğer tara!tan Tıp fı
külte;i de hekimler< '° umuıno mıh· 

sus konforanslır tertip edecekdr. 
~'en fılrülıesi hıyvınat müderris · 

!erinden Alt \'ıhbi her bir ıy kadar 
tetkikalta buluıımık üzere Toros 
dağlarına hneket ctınlıtir. 

DeııU: hayıınlırı haki<ındı bir 
merkez yapılma;ını \1aıril 'ckAlttine 
teklif ettik. 

Tetkik mmcti ht1nbutd .. olı · 
cıkıır. '}-' 

imtiha nla r 
Tılebenin imtihanları.. temmuz 

nihı) etinde bitm'; olıcaktıt. 
Kimya laborıtu \· arını dcv:ım cdt:n 

gençler bu y17. L', ak ve Alpullıı 

şeker fabrikalarını tetkik edeceklerdir. 

Bir memur düşüp 
belini kırdı 

Yıldız polii mevkii memurlarından 
Ekrem f.,fı:ndi ı;ı elki gece no

beı heklerl.en hır karaltının civar 
bahçelerdon biıiııln duvarından aştı 

jtını gormü~ 'e drr al arkasından 

atılmış fakat o esn•da aı ı~ı kıyarak 
dü~mü~ 'e kır.ı ca)t yarılnıış amudü 
fıkarisi kırılrnı-sur. l\Tecruh ha'.'ıtarıeye 

kaldırılmı"tır 

Şoförü11 oıar/f('ti 

Şoför .llehnıc,lin idsre•ınd<ki ~40 
numaralı otıımobil evelkı gun 

LAieii cadde, indcn ı;eç<rken llırahim 

isminde küçuk bir ÇllCu ~a çarparak 
yaralaını~cır • 

"1u.,tafaı1111 marifeti 
sabıkalı l\lust, f 1 cvelki ;:ece Şeh· 

zade cami .. inı n kur)Lltılırını ça 
larken y.:lkalanmı~tır. 

Boğosun m arifeti 
Beyoj\fonda Dıılapderetlc • •IU7. \& 

şıntlaki Kogos bmlnde hiri avnı 
mahallede oturan l\arahctin 9 yaşın 

daki kı z ı ·\ldakıyı l.anJr-arak c\İne 

götll rn1ü~ \'C taarruz ttmi~tlr. l\ogos 
zabıt~ca yıka1anıııı:tır 

Hadın nel'eye gitti? • 

Katlıkö,ünde \ elde~irınenindc oaı 
ran halıkıı 1 fa_.n ekntlinin ge

nç ıc>ec;i \v;e hanım hlr kıç 

günden heri ka1 bolmıı;tur. 

JJul yiizü11deıı kavga 
Erupta ıııeıarcı \ri[ ve fl•hri cvelki 

ıı;ece Ozhcklcr tekk«iniıı hıhçe

sinde dut agaçlmnı >ili.elerken hah 
çeJe ).ran Ahdülhakinı i•ınindc biri 
huııa mani olmak istt"nıi~ \ 'C arala 
nnda l.a\ ıı;a çıknıı~tır .\'etirtde diğer· 

!eri Abdülhakinıi başından yaralamış · 
!ardır 

Kaçak rakı bulundu 

Kurtulu~ca ()sınınlı hınka .. ı müs~ 
tahdemlerinden ~ikonun evinde 

l 00 kilo rakı '• :o;uıtanselimde 
1 layri. Topkapıda ~ükrıı . Fatihte 
kömürcll :Vlehmct efendilerin evle· 
rinde de kıçak rakı bulunmuııur 

Tevfl/ı Bey gitti 
Riy<bl'.ticümhur katibi umu

mbı Te\ fik ile\ dnnku üspresle 
.\nkaraya gıı111,ıir. 

Beşir agıının enılilkl 
1 larcm ag•larınd•n Keiir ağanın 

170 hin lira kı~ metinde cmlAkine 
karabet iddi:ısilc lıa~k• bir harem 
aıta~ı t..: ... ahlip ctıni~li . 

\ apılan ınuh~ı h.t:nır lll'Eİl'c·duJı: 
t'ınl~lkiıı • ha1.inc~ı.. : ı i d ı'ı\..'ttııc lar:tr 
\ ··:-ilır~ /ır 

Emaneti~ 

Tramvay Kuzguncufa 
kadar temdit edilecek 

Üsküdar Tamvayının Kuzgun
cıığa kadar temdidi düşüniılmek

tedir. 
Buna sebep olark son zaman

larda Kuzkuncuğun nüfusunun 

artmuı gösterilmektedir. 
Üskiidar-Kadıköy hattının in

şasından sonra bu bat yapıla

caktır. 

Su derdi 
T erkos şirketine göre 

borular neden patlayor 
Terkos su şirketi ~ehrcmane

tine mUracutla kanalizasyon 
ha[riyatmda ekseriya amelenin 

/ dikkatsizliği y!lzllnden su buru
l arının patlatıldığını ive bu yüz· 

den suyun keoildip;lni bildirmi~tir. 

Emanet kanalizasyon ~lrketine 
müracaatla badema ı;u burula
rına dikkat edilmesini ve patla
yan boruları ~irkctin tamiri l!
zım gcldlp;tni bildirmi~tir. 

Otobü11lerde 10 para 
Kadıköy ve L~sküdarda i~le

ven otobü,lcrden yolculardan 
Gazlküprüsü resmi oİarak onar 
paranın alınmadtp;t anla~tldı!ttndan 
l~manet bu otomahlıs\erin tefti~ 

edilmı•,inc karar vermiştir. 

Resim almay<tn otohils sahip-
leri tecziye cdlleı.:l•ktir. 

Milte/errlk H. 
Kadın heyeti 
Avusturyadan bir 
kadın heyet geliyor 

.husturya kadınlarından mü
rekkep ~ekiz hi~illk bir heyet 
~ark kadınlarının hayatım tetkik 

maksadile bir 'eyahat yapmak· 
tadırlar. 1 ley et şimdi Bcyrutra 

bulunmaktadır. He)'f'Utıan ~chrl 

mlze 11;elmesı muhtemeldir. 

Biçare ıllehmede dair 
\ ,ıku nıı,hamızda dört ya· 

~ında delikanlı ,\lchmedin ,-efa
tınt yazm~ttk . 

Mchnıedc fethi mcyt yapıl 
mıştır. 

Çoı.:u~u ha,talaııılıır.ı ak~am 

muayene eden l>r. Ali Şukru it 
hizc p;öndcrdii(i hir mektupta 
çocui(ıı salı ~k~aıııı muayene et
tiP;ini 'c derhal hastaneye . C\k· 

cniıtini ) azarak esasen hu l{lbi 
µ;arri tabii Yiicutlanıı ıncıkflva~ 

vcmctleri uoksan oldujtunt!an 
ekseri) a y.t~amadıkları mutala:ı
sınt!a bulunıııaht:tdtr. 

Vap urcu/ar arast11da 
l lususi yapur ,ahipleri buj!;iin 

Ticaret oda,ıııda ikiııı:i içtimaları

ntda aktcdccd.lerdir llu içtimada 
navlunların tevhidi ve rekabetin 

ıahdidl mesclderi g;i>nı~ıılcı.:ektir. 

Vapurı.:ulardaıı hir kısmı da hir
le~ıııck l'ikrindcdir. 

Çaknınk inhisarı 
Çakmak inhb<ırı ıı temmuzdan 

itibaren tatbik edilecektir. O Kii· 
ne kadar ellerinde çakmnk olan
lar miktarım hir beyanname ile 
bildireceklerdir. 

Kibrit inhisar müdıırii Tahir 
Kcvkep Bey kimlerin beyanna· 
meye tabi olahilcceği h:tkkında 

~u izahatı vermi~tlr: 

- Kanun sarihtir; 
az Ycy:ı çok malı 

beyanname vermcıte 

dıcrlar .. 

ellerinde 
bulunanlar 

mecbur-

Orman mUlahassısı 
iki sene eve! :l.vnıpadan celb

edilen orman mlltahas,ısınııı bu 

sene de 'azife,iııe de,vamı IUzumlu 
gôrııldüjtunden muka' cleı;i tecdit 
cdilıııi~tlr 

'I \uta ha 'sh 
dalı~iııdt• im 

yakıncla Anadolu 
tetkik ,ey~hatı 

s 

imar /aallgett nasıl olacak ? 

Ankarada imar faaliyeti 
iki kısma ayrılacak 

Yeni plan, tesadüfi olarak, 
bir kalbe benzemektedir . • 

Ankara ( !\lllliyet) - Anka
ranın imarı için yaptırılan llç 
plandan mıinaslplerini seçmek 

lizre teşekkül eden juri hey"eti 
azasından ve güt.el san.atlar aka

demisi muallimlcrinde Celal Esat 
Bey ıurinin kabul etti!i .\1. 
\'ansenin plam ve ~chirdekl tat
\ıikatı hakkında ban& ~u izahatı 
verdi: 

Juriniıı "ahıılettiP;I \ ansen 
planı her cihetten nııikemmel 

hir plandır. 

Yalnız bugün için dcgil yarın 
bile ,· ııcude gelecek hiıtlln pr"· 
jcleri izale cdehile\:ck şekilde 

tanzim edilmi~ ve itminanla 
t atbik olunabilit hir sckildedir. 

na gol/arı 

Planın tatbikatına en cYcl ana 
yollardan haşlanm;ı-t tahiidir. Bu 
iş te kanaliz:tsyonla alal.adardır. 

ı·:yvela tahtezzemin te~battn 'ii · 
cuda J(Ctirilnıesi elzemdir. 

Plaıı ınuı.:ihiııı.:e j,t;ı>yondan 

çıkın<:& büyük bir meydanın 
cırafıııda diirt hııyllk caddeye 
tesadüf ediiL'l'.ektir. Hunun birisi. 
yani soldaki ko~ıı ıııahaliine, 

ortadaki şimdiki batasyon cadc· 
sine, ı onun yanından dip;cr hir 
caddede gayet muııtazanı ve 
güzel bir bahı;e içinden g;eçcrek 
Osmanlı banka,ıııın kar~ısrna 

yapıla\:ak olan operaya dop;nı 

gidecektir ki oı-.eranın yanından 

~imcliki Adliye saruyıııın sol 
tarafında doıı;ru çıkacak temdidi 
caddenin de bir kı<nıı merdi\ enli 
ve abidevi bir ~ekilde olup ara
balar bu caddede ara1Jyc uyan 
meyillerdeki yollarla kaleye çıkı· 

caktır Şehrin en gll1.el manzara
sını bu son Ik i cadde ıc,kil ede

cektir. 
Ycni~ehre Kide\:ek olanlar da 

htasrondan çıkınca en satı; caddeyi 
takip ederek YC ~imdtki tren 
kiipru altından µ;eı;erck. Cazı 

\:addesiııe gireı.:chlerdir. Bu ı.:adcle 

lıir taraftan da Tiirkoeaklarc ve 

mıize yamndan kaleye ve Cebe
ı.:lyc doıı;ru Kidecektir 

Eski ve Y cııi~ehir şnııeııdtfer 

hattı ile tamamile ııyrılmı~tır. 
iki kısım anNnda boş hir Aha 
mevrnttur, Şehrin bu lkı kı-mı 

uç yol ile merlıuttur: 

Ticaret m erkezi 

Ticaret mcrkczt gene eski \n: 
karanın şimdiki çar~ı meı· kilerin· 

de temerküz edecek ve fakat 

Adliyede 
Mlı~Ç T ALlı\fİ 

- --Göztepe vak'ası Tem-
yizçe tetkik edilecek 

Bir muddet evci ~ı)ztepede 
Kabara~ lise>\ talebesinden mca 
bey namile maruf Ali heyle 'lıı
hiddin hey meç talimi• yaparlar· 
ken Ali bey yaralanmt~ ve :;on· 
ra da ülmliştü. 

Cskııdar ceza mahkemesinde 
görülmekte olan hu dan son af 
kanunu üzerine tecil edilml~tir. 
Fakat hu hafta Temyize mııra-. 
\:aat edildiğinden da ı·a bir defa 
da Temyizde tetkik cdileeektir. 

Firengili koca zev 
cesini aşılamış 
lsıanhul muddei umumiliP;i Ça 

ralcalı Ha•an ısminde biri haklın
da tahkikat yıpınaktadır. Hasan 
karısına hile blle firengi aşılamakla 
maznundur. Hadise şudur. Bun· 
dan 1 5 Kiin kadar evd l luanın 
karısı Fatma ı,ıanhula KClerek 
Haseki hastane,ine varmış ve 
hastalığını teda ,j etıırmt!ğe baş· 
lamı~tır. l..Akin l.adıncaj!;ız iyi O· 

lamayarak vefat ctmi~tir. '1ama· 
fi daha evci :\lüddei umumili~e 
bir ı~tida llt! miıracaat eden Fat· 
ma. koL·ıı.-t Ha>anın hik hile fi· 
ren)(i a}ıiadıktaıı wnra kendisini 
e ı den konl uıtıınu haber 'enliıti 
iı;ln \lııddti umumilik ıa hkıkaıa 
ha~la\ arak F:ıtmamıı c·öedini me 
zardan çıkarttırrn ı r; ı e ı\1 11r11;a '1A 
~kttirm i ~tir. 

hükılmet daireler! Yeni~ehlrılc 

yapılacak Cazl bolvannm k~ııa
nna yapılarak huvük hin:ı 1ıır lle 
de Yeni~ehlrc hir ~ehir nıaıızAra ·ı 
verilecektir. 

Umumi mahall~r 

Planda ko~u mahallı, ~irn,lild 

mevkiinin \e dcnılryoltımın kar~ı 
tarafındadır. Kabristantn her uç 

plandaki mevkileri de Juri heyeti 
mb:ce he~en\lmenıi~tir. Ru m:ıh:ıHi 
de •espiti Profcsiiriin g·eime,iıre 
bmıkılıııı~ttr. \kzlıııha .\kkiiprud 
Hal de y1ık l..ta>)· oııu ~ · 11nını.Lt 
olacaktır, l'alırik:ılar ı c ıımde 

mahallc>i . · o~ukk uyu arka .ı ·ıd&<lıı 

Göller 
<: ,u)arın nıtı,aıt olduıtı.ı 

mıha •• ;cdir llu ıııeı kiler de 
1 lıırip,:a) ı, lkııtdcre>İ 'c İnı:estıdur 

imar nan/ olacak? 
Fikrimce tatbik haritası l'ro 

fesör daı et edilerek derhal yaptt· 
rılm:ılt ıe artık herh;ıngi hir tadil 
mevzuu bal1>1ılmanıahdtr. İmar 
faaliyeti mıntak:ı nııntaka Y•ılıl

malıdır. 

t;sl.i ı·e 'eııi~ehirıle imar r ... 
liycti iki kı. ma ııı rılaeaktır. l'!nnır 
tatbiki hakkıml:tki kan:ınun t ... 
hulunden sonra plan muclbiıı,·c 

yol olma>ı " hına )<tpılmaıııa,ı 
l;\zımucleıı wrlcrdc kativcn kinht. 

~ - . 
iıı~at yapaımyaeaktır. Planu~ 

l{Örulcn tc\ c~~ü saha:-.llllla in~:t:ıtta 

m~i,ade cdikcck ı c ancık ~ehrin 
KCrek eski 'c ~erek yeni k1>ım. 
ları ta~tıktan ~onra in..,aatın (ıra 

!ara ) liniıııc,ine mü<ade rılur- ı 

caktır. 

~chrln planı te:;aJufi lılarak 

bir kalbe henzer ki ı\p aramız d:ı 
Ttirkivenin kalbidir. Plant'.l kaleyi 

merhcz ittihaz etmesine Ki>re 
oraya 'emholik bir :ıhidc ı·apıl
ma>ınt tasaı vur ettim ve hey"ew 

sôyledim.Planları ihzar ettirccep;iın. 
~:n yeni !iCkllde ve .-an'at iblu
hunda (,azı Hazretlerini tem:i' 
edecek bu abide) alnız hir heykel 
halinde dep;il, hir hlna seklinde 
olmalı ı e içinde me~hul a kerin 
mezarı hulun'.11alıdtr. ~ 

Profısöı l''anstnin nıuavinı Ankarada 

Prnfe>fü \"ansenin muııvi'H 

ı\nkarayıı µ;elerck imar m•ıdıırunur 

ilk me<aislne iıtırak etnıi~tir. 1. 
Yaıısen temmuzun ilk haftasında 
.\nkarııya gelecektir. Yeni iıı?tt:ıt 
yapmak l•tevcnlerin miırnc11atları 
tetkik edilmektedir, 

--Ma~ri/le 

Kitaprıların t"şebfıiisü 
~:vrıce eski harflerle kitıp ba 

tınnış ıılaıı kltapçılu zıyan ettikte 
rinl \1aarlf •<kAle• n< hı:dirmlşlt• dl 
Vek4let kitapçılara l remmu7.dı \n 
karaya hir hev'ct gOnderınrl ı:"· ı:ı i 
blldıımi>tir. 

Terblgei bedeııiye 
Orta mekteplere ıerhı><i h le 

niye muallimı y~ti~tlren <. ıpa lt:'r· 
biyel bedenivc kur,unun tah<ll dev 
re" bitmiştir. Talebeler numadckf 
sılı ıt"Ünü kamp• çıkacaklar \e 
kampta bır ır kalacaklırd: 

Harlla m eklrbl 
lJmum hanca ınudu·lıı~ ~• m ·• 

but olan llırıt• 'llektchıne yırnıı 
meccani ıalehe alı. acaktor Mekt 'ıe 

lf;e meıunlın \e)ı h··· ı !ı rl· e 
muadil tahsili olanlar alınac ktı . 

Mekteplerin raporları 
lstanbul mckıeplennın ttdris rJ 

porları :\TA1rif veko\letine ,ondcrıl· 
mek;edır. 

Bu seneki faalıvet ıı.•·•111 ııkdır 
gririıimüıtilr. ___ ...., __ 

A ı•rupadan gelt'lıler 

lnl(iliz sefareti kuri ,·ekrindcn 
t\l. Şarl Edvard Da\ i ve Fran<ıı: 
~efarett kuriycıc•lnden \1. l'atı 

vani dL~ku <cmplor ek,prc,ılc 

~ehriınize ı:·elıııl~lerdir 

Yerli malları i('ln 
~:erli \lall~ı koruma ı:emıyed 

bir !a:ıliyet pt<ıjtramı buır

lamı~ttr. Teııımulda tıtollrlMll 

~e~i!ccd..ılr 
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26 llıtlr ım 

BLGÜNKÜ HAVA 
Di.ın lıami haracı 33 a gad 
:di. llu~un ruzglr garbi ima

esecck ha,.,. açık olacakur. 
un haıar<t d ne nazaran duşuk 

·kaye * 
MiLLiYETiN 

Efsane mi desem? .. 
Beşinci asırda da, giıneş, nız sehre ininiz. Oradaki insan 

tıpkı şimdiki gibi, sabahlan do- la,..; {staha salışmız. Ahlaksızlı
ğar, akşamları batardL Şafakla ğın, fuh un önüne geçiniz. Sar
beraber, ilk işıklar şebnemlerle hoşluga mani olunuz. Allaha 
dudak dudag-a öpüs.ürken, top- kuru uru dua etmekten bir şey 

(la akı r Bu gOnkO yeni 
ı..;...:.:;;c::::::.' !..; ---------• rak canlanır, havaya neşe ve çıkma<:. 

DllnkO bilmecemizi• 

1 3 
gürültü dolar, yüreklere ümid Adam gittikten sonra ba ra- bilmecemiz 
ve heyecan gelir ve gece dünya hip duşündü ve: Soldan sağa: 

Haftanın yazısı sakinleşir, karanlık gölgelere - ff.akkr var, d~di, gidip bir ı (,."akılınca ı•nın (6) Rabıt 
bürünürdü. Her gün ve her ge- kere dunyanın ne alemde oldu- rdau (2) 
ce, birbirine benzerdi: ğunu göreyim. i - Lozumlu ( 5 

halledllmlf şekil 

Vulı.ardan aşajta: 

1 - Çalı kın bir hayvani?) 
2 1 k~ck (3 , ,·üksek ytr (3) 

Dalga ! Arada sırada gök yuz·· ünü bir ... Gitti, iki ay sonra peri- 3 - Alaturka bir makam (4) 
«< • 'ota (2) 

bulut kaplar, şım ekler çakar, pn, meyus bir halde geldi .. • 4 - Dudıl-larla \ılınan (~) J\ı. 
3 - 1 i yemiş olan (5) 

4 Şihir (6) 
Kar,a vezninde ismi cinstir. yahut dalgın bir yıldız, gökten Rahiplerin yüzüne bile bakma- hem kabı ( J ı 

D .ga.nm dişir.i erkeği olmaz, kayıp düşer, ve yahut da, bir dı, beş gün odasından çıkmadı, s _ \luradı errn <4) :ap ıJ) 
.5 _ , Yab•ncı (!! ı 

da!gaya dü~enlerin olur. Dalga rahip, manasurm yanında bir yemek yemedi. Beş gün sonra 6 u (~) 
anp bir şeydir. Eğer yenme: kaplan gördüğünü, arkadaşla ~üritl~rini etrafına topladı, şe- 7 - Pant•loıı tuıın (4) ..• •iz (2 

b 1\cm.r (,1) ~utla kiıpüren(.') 

7 \lUmkıin ~J 

:ı mideye ılokunan şeylen nna haber verirdi. . . Bundan hırdeki fenalıktan anlattı. Şey- 8 - Yük,ck (4 
e uırarİarsa başda dalgayı sa sonra, geceler ve gündü:ıler bir- tanın kuvvet _ve _kudretine }nan- 9 - \"ermek ı:ı / .. man ('2) 

R 
9-

l\ı . aftt (5) \ a\I atılı (2 1 

Dinin ıkid"i (4. zivarct 

. Eski hir şarb hatırlarım: birlerine benzerlerdi. mıştı. Kadın ıçkı, kumar alem- iiııı:~.r~k~ek=(~2)===========~~cd~e~n~(4~)~~~~~~====ı 
_nız dal~sız olmaz Rahiplerin meşgalesi, çalış- l~rini, rakısları, nefiş şarapları, 

V> _,';sız clmaz · mak ve ibadet etmekti. Yegane tıyatro ve çalğılan anlattı ... 
• 1 k.n bo · laftır. Denizin dal eğlenceleri de, paı:ar günleri Ve göz yaşlan içinde, hiddet-

goriılduğu kadar org calmaktr. ten hopürerek, kadınların er-
enr as12lıgı mu ahe- Manastır, yüksek bir dagın keklcr_e nasıl çıplak göründü
lm~kted r. Zaten denizde yamacındaydı. Rahipler, dünya- klennı, nasıl sarhoş olduklan-

w gonu de sevda da dan. dün; anın her türlü zevkin- nı, erkeklerin k?llar~na nasıl a-
r, ıki • <le ,alkantı degil den uzak yaşıyorlardı. Her tür- uldıkla~ını .tas~r ~ttı: . 

l ıki · de baş döndür- lü zevkin yabancısıydılar. . . - Hıç bır guçluk yok, dıyor
l · iki•i c'e iştahayı Ba~ rahibin ulühivetine iman du, şehirde, herhangi bir kadı

' B:n'lın sebebi de- ederek. münzevi hi~ hayat süru- na bir kaç bardak şarap, bir kaç 
1. ı-adındır. Farkı varlardı ... Baş rahip, mürütle- kese rle para verdiniz mi, der-

1 ıd de maymun i~tah- ~ine: hal sizin olur. İnsanlar kabili 
, ı ·sı Jc ma}İ her ikisi de - Kendinizi ateşe atın! de- isFh değildir. Biz yerimizde 
t d.r. Egcr denizde boğu- se, müritler, derhal bu emri in- oturup, ibadetimize dört aça
a i:<>dı'1 elırde garkolan- faz ederlerdi. Kendisine buka- lim . •. 
•.: tt'('r.,ck ikincisinin dar bağlıydılar. Rahipler, gözlerini dört aça-

t ru cisi katra gibi ka- On onbeş sene geçti. Manas- rak dinliyorlardı. Baş rahip 
:m'ar denize düşenleri tınn etrafında vahşi hayvnlar- şeytanın bütün icatlarını, fena-

nna · için tahlisiye simit- dan başka bir kul yoktu .•. Kuş lığın güzelliklerini, kadın vu
': r.; rltri icat etmı !erdir. uçmaz, k~rvan geçmeı:di. cutlannın sihrini, fusununu, ca
• kad.-ı.a simit, kemer da- Günün birinde şayanı hayret zibesini en ince teferruatına va-

~'1' ., c • .izde boğulanları bir şeı oldu. Manastırın kaprsı- rmcaya kadar anlattıktan son-
! r , Ml" • irh tahlisiye idare- nı bir adam çaldı. ra, ~e~tanı tel'in edip odasına 
l \ u "<' • ııma ôtekileri tahlis Açtılar. Yolunu şaşırmış, dağ- çekıldı.. .. 

. ı:-.~~:i :t henüz bö:le bir başında kalmış bir avcıydı.. . Ertesı gun, _çıktr~ı 2aman, 
tt i eım~Miştir Yedirdiler, içirdiler karnı doy- Manastırda tek bır rahıp kalına-

LlJ:ın sc;.z aramızda, denizin duktan sonra dedi ki: mıştr. Papaslarm hepsi şehre 
asuı <la bir ~ye yaramaz, - 1,siz duruyorsunuz, bura- gitmişlerdi 
·tan e •retm.k rtile. Be- daki ibadetinizin hiç bir kıyme

ı ckı i?.c n karlar muhabbe- !İ voktur~iraz d_ünyaya ~~-
\ ~l"'"~ hl~arlan ı..a okadar - j 

Nalı: leden 
SELA1'fİ İZZET 

lLAN 
t <lenm, denizi ı:.even bü- Lrlihallt!l" H . azme namına mazbut be\ ı!'llfı klanm da ayni halde 

1.-: r, meseli Daver Bey üs- - her adedi bir kuruş otuz para 
dımız ! Köstcncedeıı, Istanbu- l'tanbul chremanth hıbı•,iha bedel muhammenle 250 adet 

la ı_;c 11 kcr çokça sallanan bir nıuııhı. -ı~ı ,. eıibba muhadenet kestane çubuğu, beher çekisi 
R. :tıelilinin Romanya vapuru cemiıd azı. ındın do~ıor Lebit 215 kuru§ bedel muhanunenli 
ka tanına: ı\bdu)'ckiır lıt) inihal tımiştir. Ce- 1 O çeki mahlut ve 1 S çekisi me-

- Sallama şu meredi bu ka- naz.-ı "Cumırtc i~ gUnu sut onbirde şe hatabı ve beher adedi üçbu
d3 b• canım! dediğini bilirsiniz.. (\kıidarda di\ itçilerdc mııl~a Him· çuk kuruş bedeli muhanuneni 

ı:.tun bu dalga muhabbetinde met ude derr;ilıından hldınlırak 221 adet akasya parmaklığı ıı 
en ziyade dalgaya taraftar olan medfrni ehtdi ine defnedileceln:ir. Temmuz 929 Perşenbe günü i-
kimdir bilir misiniı? Geminin hale edilmek üzre müzayedeye 
loka:ıtac1sı. Deni:.: kabarmaya barek şey yalnız denizde olmıy- çıkarılmı•tır: Taliplerin kcr~' -
başfayır.ca hemen mutbağa emir orki. . . _ te iskelesinde haliç orman idare 
'Ç"crilir: Sıcak dalgası. Sog~k dalgaııı, sine müracaatları ilan olunur. 

- Az pişirin! gelenleri sıcak ve soguk dalga-
Zira yolcuları deniz tutunca bu dalgalardan bize en çabuk • DOKTOR 

k": !:enin ;emek yemeye hali gelenleri sıcak ve sağuk dalga- JZZET KAMiL 
kal az. Eıxı en insanı en ziyade landır ... 
.ı;emek rofraEı ~a denız tutar, Bunlara karşı bizim memle-
çunk ·: kette dalga kıran yok. . . Daha 

Yeni ve e.ki be1'o~ukluğu, em· 
razı l'lldi)C ve !renr;i elektrik ve sair 
en <ın ve<aiti fenniye ile tedavi eder. 
llahçrkapı ıekerci 1 lacı Bekir 
ku~ı ındakı apartmand• 1 • I 2 dan 
bl 2 ya kadar 

nf\erı 
ece~ ıoiiddet 

btf 
it )t1SCI 1 

~c:cı • cllll • 
"'" l. 

Bir Tüp 

"VALET" 
AuA:-o~op 
Tıras Sabunu Alana 

• 
190 Kuruş Kıymetinde 

bir hakiki 

"VALET" 
Takımi: 

Tıraş Mal<inesi, Bileme Kayı,!, 
ve Bıçağilc beraber 

nefis bir mahfaıa içinde 
bedava verilir J 

En çabulı:, en totli ft aı 

aerin surette tu .. oWıilnıel 

~n ,._ine eahuadur. 

Ankara, lz...... ~ ~ehir. 1'o: ,\.. \ı..a :ı e "rrsin ,chirlerindo IJill 
şeraiılc buluıı:naktadır. 

L'mumi acenta. ı: ı.t:OPOLO GRC.\"llERG lnanbul po5ta kutuıo 501 
Tahtakale < edlt ilan :-.io ,14 

Galata ithalat gümrağü müdiriyetinden: 
Cin-i eşya adet nevi kilo g. adet 

lşlcnmi~ >Ün~cr 
hlenn:t.:mh unı;cr 

" . 
Pirinç manometre 
Güve yenikli avariyc erkek 
\"tin ka,kct g(n e yenikll 
Podusuet deri kkeli 

keçe şaph<ı 

ı halye 23 
1 • 17 
1 • 31 
ı ~andık 10 

6 " ve fıçi 5 
1 

• 
5 

103 
Sırlı >8Ç a\ani 1 , 52 

2223 
145 

lpt:kli kurdele \e zı:-d 1 , 63 500 
Şi~ mantarı 'c kap-ol 1 " 22 500 
.\!:. tamcl clhi ·e ve k:ı,kct 1 balya 31 
Pamuklu u1.erinc ipek . anlmı~ ka~ tan 1 <andık 17 5 
A' ariye hırmu.ı lıibu 8.1 ~uval 2.34 5 

Rıhtım amrepu unıla mev.:ut bah\tla ön~kri yazılı ı 00 parça 
c~ya bili <ahip lıtikmunu iktbap eyk<liğindcn ı 9-~·92'J da ) irmı 
gtin müddetle muıayedcye konulmu~ ıılmakla 9·6"129 ve anı mu
~p satı~ gunkrimlc kombvonda s:ttılaı:aj!ı i!An olunur. 

ittihadıMilli 
Türk sigorta şirketi 

arik ve hayat üzerine sigorta ınuaınelesiH 
icra eyleri7!'. Sigortaları halk i~~n nıüsait 

~raiti havidir 2 
~terkezi 1daresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
A••tıt••si ıılııııııııın~ 11 st•lılrli't«lc ı.ı·ı•nlı· :ıı•ıııı•ımlı ·ı it• 

• Tdeforı: Bcyoj:!lu - 2003 -

Galata ithaltıt gümrüğü n1fıdiriyetind<:'n: 
n i kap ne\ i kilo 

ipekli ) unlü. iirme 
Çorapçı e·ya.;ı 'e 2 
7..uruf 

<anthk 1~6 

iki numaralı amharda mevcut l altda d., · ve miht;ırı yazıh 2 
parça CŞ) anın hilıl 'ahip hükmunü iktbap eyktlil';intlcn 1 ıı 6.<J'29 tb 
yirmi gün muddetle mtiza edeye konulmu olmakla 1)-6-9211 e 

anı müteakip günlerde komby (Jnda >atılical!;ı ilan olunur. 

~ı 
- 1 e: 
::::::!: 1 
§El 

~ ~~ 
~I 

MIZ~T M~TOHtlHI 1 --· Kııllanı;ı . uhhulctli, ma-ra!ı ni<pct kabul ttmc ·eeck ~ 
~derecede u~ uzun .;eneler tamiri ihtiyacından nrc tc. gerek ~ 

deniz ve gerek kara motorlarının en mükcınmclı hl~ uphc i,, ~ 

<<Nöyfeld Könke» motorlarıdır. 1 
Tek ve çift sillnılirll her talep edilecek ku,·vette motor ~ 

"""'"" = teslim olunabilir. ~ 
Vehlli L"mumi; Tlırkiye Otomohll Ustik J\'C traktiir ~irkPti ~ 

~ıııınıuuıı m Beyoğlu istiklal ~addesi ı lil! um RF~ 
o;;;;;~;;,;;;;:.;;;;;;;;;;:;;;;;.::;;... ______ ~--~~.::.:.:::.:.:::.::::.:.::.::::---

J an d arma İmalathanesinden: 
1180 
1546 
8025 

,\llinalu 
Çift çizme 14 ~.29 
Takım mamul çıma,ır • 

~ kışlık elbi>e lmaliy•~l • 
Tane ~ caket ,., l:S/7ı29 

ıarihi •al 
J il • 

14 
ıo 

143 

765 " kaput imaliyt~ı " i4 
Satın alınacak ve yaptınlıcak don kalem eşya kapalı zarllı mtinah •ı a 

konuldu münakasa yukarda hiulınnda yazıldığı gibi lsıanbulda c.edikpaı•

da Jandarma imıllthıne.inde yapılacakur. Şartname lmı14thaneden nril:r. 
Teklifnamelerin tarzı imlAsı şartnamede münderiçtir. Talipler ıemlnaılarınl 
mal sandığına ıcılim \'C makbuzlannı tekllfnımelerine rapttdecektir ak •I 
halde teklifname ret edilecektir. 

Beykoz kundura ve dibağat fabrikasındall: 
Beykoz fahrika'lnda bir sene zarhnda husule gelecek arına 'e 

kazıntılar Temmuzun onbeşincl Pa7.arıesi günü talibine ihale c<lile
ceıınden istiyenlerin şartnameyi görmek üzere her gün \e fiyıt 
mcktuplannı vermek için Temmuzun onbeşlnci Pazartesi Aünu ~··' 
onikiye kadar Turkiye Sanayi ve ;\leadin bankasında tkaret nw· 

diriyetine muracaat etmeleri · 
-~.~~-----~~---~ 

Doktor Seyfettin Belsoğukluğn freu ğ! 
Her nevi cilt, frengi, yeni ve eski 
bel oğukluğu, idrar darlığı ademi 
iktidarı a~rı>ız en yeni vesa.it \ c 
mutedil ~eralile tedavi eder. 

BabıA!i caddesi., \le crret oteli 
kar:hımla. Her gun ~aa 12-6 

olanlann nazan dlkkattıı• 

Dr. Horhoronl 
kseri ma~alar )-'emek salo- gazetede Avrupada sıcak dalga

nun •n kenarlarrndadır, geminin sı var sözünü okurken mübarek 
kenarları ise ortasından fazla gelir çatar... Moda- dalgası da 
sallanır, sonra yemek salonunda öyle mutlaka bizim sahillere ka
her sey size dalgayı ihtar eder, dar geliyor ve bilhassa taifei ni
bar aktaki su, tavandaki avize, sanın gönüllerini ve zükurun 
ka ınızdaki kadının fena fena da bütçelerini bulandırıyor. Bil
yııt'<unması ve elini ağzına getir mem ki bir ucuzluk dalgası Av
me i ve nihayet arada birinin rupayı dolaşmıyormu ku ki bize 

Dakik Ziya 
.~lUteba'< ıs doktorlar; muh

terem 111Jeler1;e senelerden beri 

~"ennin en son u. ulilc kıt'i 
olarak eski ve yeni bel•ofuklugu. 
fren«i, idrar darbğ~ bel r;evşckH~ 
, .• mesane ve bilcümle kadın fi" 

amzlılı:lın tedavi olunur. Beyo!': 

T . d 1 '} 1 Tokıtlıyın yanında mekı<p ;ok• titüa inhisarı umu.oı müdürlüğün en: T YATRO !'\o 35 Teı: ıı. o. 31s2 
7 

7 Bcg;rlik n· mazotla müteharrik iki apct dizel motönı kapalı VE SiNEMALAR lıiıiilıiiiiıllİıiiİİıımlliııiliiİıİılı•-~ 
zarfla alınaı:akur. itaya talip olanların teklif ve tcminau mıi\·akkate ma . Thıtro - Karı~ciz . Variı•1' • 

2adetDizel motürü mübayaası 

acele acele dışan çıkması. . . de uğrasın ... 
Dalga dal a di oruı: ! Bu mü-

tecrübe ve mükemmeliyeti taı- lkt p k · n1 oıo 
tik edilen yegane çocuk gıda- mektuplarını li Temmuz <ı2o Cumarıe-i gün(! aat 10,30 kadar Be' a' ar ı 'lüzik , 0 ~•ire, Bu nkıam: ,~• 

FELEK sıdır. Galatada muba}aaı kom:s ,ıınun t tC\ c 1 etmeleri. Kibar ve nezih bir muhıt Sint- \'e ~eHanl bü ük sinema draıl''· 
- -- - jıdl 

tlliJefüı e{Cbİ !eJrth ; 22 r Ben de- yÜkarrda -başkahlrı diyorum. Darılma - cicim-Alit ,-- Dün Ahmet ihsan beyi gör-ı -Bakalım o giine ben yeti-ı !ar, Ö da-ne-yapsın?- Canı ya -ç- -p K 1 N K 1 z §ey uydurup haykırmağa başla biricik Ali darılma! düm, Kotrasını sordum: şecek miyim? ğı için ağlıyor. ·ıw 
dım: Bir kelimecik daha: Kaçıp - O da benim gibi ihtiyarla Tuhaf bu eski insanlar, hatta Halam söylüoyr, ben ~~O-
Kız oynaya oynaya geleceğimi halamdan başka dı çapkın kız! Dedi. biraz eskiye yüz tutmuş insan- doğmaz sessiz, sessiz gu ,!İ' 
Nis~t vıu .tananaya kimseye söyleme. Sebebini ge- - Öyleyse, dedim. Benim lar, ikide bir ölümü hatırlarına şümde hey beyler ba5~ası;:ıet· 

Yazan: AKıt GÜNDÜZ Kaynanamın gerdanı lince anlatırım. . . kotra ile geleyim de bu seferde getiriyorlar. Hiç ölüm akla ge- ye üç gün tütsüden geçırııı1 ~.yıe 
Ama, yine ipe sapa gelir bir bir ikindi sofrası verdiler: Benzer sırsız aymıya - Jatanbulda ilk günler - sizi Değirmendereye ben gôtü- lir mi? Hayat, hayat cicim Ali! Bunu söyler söylemez.;~ 

§eyler ;azdım galiba? Öyleya, Tereyağ, bal, kaymak, pey- Bir tek hiddetli feryat: Büyük dereden Yeniköye ge reyim. Akla gelecek, uğraşrlacalı: bir bir kahkaha attı ki iskele~ı ııe'f 
firar edecegimi yannak ta ciddi nir, kuzu söğüşü, göı:leme... - Seni Çapkın seni! liyorlardı. Gülüşüp ayrıldık. şey varsa o da hayat değil mi? hındaki taraçada oturan bıfôflill' 
bir haber. Sonra mı? Sonrası elinin k~ Arkasından bir salon dolusu Çapkın kız kürek çekiyor- Cicim Ali Gülümseyerek: Yaşamaktan bezginlik geti- ler grupu hep birden 

Bir ciddi haber daha yaza- rü! kahkaha. du. - Fakat, dedi. Hikayeyi kes rcnlere dikkat e~tim, hep hare- baktılar. ığı i· 
vım da aşağıya ineyım: Bundan sonra daha ne iste- Halime hanım efendiye ben Cicim Ali dümeni bırakmış, tin. Lafı değiştirdin. Bitirsene. ketsiz, heyecansız insanlar. Hiç Vapur Y eniköye yanııft gee;e-

Dün kendi kendime sandal nir? 'kaynana diyorum, her işime tat bitip tükenmek bilmeyen An- -Bende hikaye, hadise biter bir şey yapmasalarrla şu beyaz çin iskelenin öte tar~fın~ jjtlııe 
yanşı yaptım ve birin~ geldim. F_akat ~ilmcm neden?Hyret b.in lı tatlı karıştığı için... kara hikayelerinden yeni bir fa mi? Sonrası hiç. Halime hanım köpüklü mordalgalard abirazkü mediler, çaresiz otelın ?~ ıııı'f 
Hakem Hayret beydı. Fakat yıne bır tutukluğu vardı. Gül- İner inmez lop gerdanına sa- sıl rlaha dinliyordu. efendi kaynanam olmakla bera- rek çekseler, eminim ki yaşama durdular. Beyler grup~ ! cicif'l'I 
kupa mupa, madalya falan ver- dürmeğe çok uğraştnn, gönlü-

1 
nlınca mesele kalmaz. Aşağı- Hala hanım efendi, daha sa- ber beni bir türlü kandırıp tabi nın ne olduğunu onlaıda anla- ret içinde kalmıştı. Barı 

8 
••• 

mediler. Onun yerine.·· Ha! m_ü hoş etmek için gülümser gö
1
dan da fabrikasyon başladı, din bahtan, vapurla Yl!;niköye git- risine nişanlayamadı işte. Ogün yacakalar. Aliye, biri de çapk~ ~;ıır: 

lilfı ~aşırdım. Sahi söyliyorum runmeğe çalıştı. İşleyen bir. le bak: mişti. Çoktan gidemediği dost- geçirmeğe geldiği zaman kom- - Sen bilmiyor musun cap- Fısıldaştılar, güluştu e ğıısıt1' 
ki Marmarada sandal yarışı tarktora bindim, bir eşekle tur Kız haydi koş, haydi ko1t lan ziyaret edecekti. Akşan1 üs partimanımın penceresine doğ- kın kız, eski bir bes~e vardır: - Bu bataklık ~urba . 
yartım. Ha; ır kaçırmadım. Ten yaptım, buzağıları okşadım, Salon kaldı sensiz boş. tü, serinde, çapkın kı.z sandalla ru haykmyordu: Ah çapkın kız Ağlarım ~n doğduiıım gündcnberi benzeyen herif te ki~? feS !11' 
türdiyot i1jecc'k kadar budala ol kazları ürküttüm, beni bir ço- Kaynanan balr ne diyor· • alacağını söylemişti. ah! Sen kanaryaya benzersin. Kanlı yaşlardır h•ya~ın r•hberı - Fakat kürekteki en 
madrğımr bilirsen deli olmadığı ban köpeği kovaladı, ben bir Gelmus•n hoşıındu hoI! Vapurlar geçtikçe, kürekleri Kafesinden çıkıp kaçan, yine Ağlarım ben doğdugu111 g'.ndenbui enfes! 
ma da inanırsın. Evet, kadı ye- tay kovaladnn ve •. kanter için- Ah neler yazacaktım neler. ufki vaziyette kaldırıp tutuyor avdet edeceksin. Falan diye söylerlerdi. Jfo- - Şunu öğrensene yalt~etl 
mini ile söyleyim ki vallahi bil- de otomobilin köşe ine yığılıp Köy cocuğu için yazacaktım. ve: - Ne kafesi o? Kaynanacr- nun az çok bir manası yok mu? - Otele geldiğim gutl ıtloll'J 
il 111 Marmarada kayık yarışı puflaya puflaya eve geldim. . Sonra ... Ihsanı söyliyecektim. - Ah, Diyordu. Dalgalar ü- ğrm? - Hiç l:ıir manası yok. He- ri bazı sandalda. ba.zı ot~. (jıl' 
vaptrm. Fakat denizinde değil, Sana mektup yazayım dedim Gelince. . . zerinde sallanması ne hoş ne -Dünya evi dedikleri kafes. bek doğar dogma', aglarmış.Sa direksiyonunda görııvortl 
Marmara havuzunda ... Sim bırakmıyorlar ki, hepsi bir ağız Kız gel, yoksa grliri7! hoş cicim Ali! Çepeçevre deniz -Ben şimdilik dünya evinin na bir şey söy1eyi.m mi' Bu ya liba bir ecnebi ola~ak. 
'oüru söylediğ'me in. ndm ya. dan ba§ladılar işte· Eıl•ceği biliriz. • olan bu memleketin çocukları bahçelerinde gezip tozayım da doktorun, ya ebenin rc.yratlı- - Hiç be"zenuvor. . 
G lelim giimü kııp~ •a. K•ıpa K'.z ovna gel, oyna gel! Eyvah! Derli toplu, buket gi bütün sahil çocukları bu zevki j şayet bir gün yorulursam o za- ğındandır. Kim bilir, yc:1vruca- bitJl1~ 
yerir: it" •et" C: • m ol:ıı~z B "' hov · ~1 • bi od:ımı alt üst edecekler! gi- tatmış olsalar... man döner, kafesinize girerim. ğızın ötesini berisini acıtıyor-
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Havayı detlştlrlnlz, sinekleri kotunuz, fazla ısınan mahallerl serlnletlnlz .. 

Bütün bu şeyler için vantilatör kullanınız. 

SATiE ~e0~~:·;r VERESiYE 
OLARAK TAKDiM EDER 

Metro Han Tünel meydanı: Beyoğlu Beyazıt: lstanbul 

• 
işlerinizi teshil 

maksadiyle ... 

Bu. ı~·~ -•Ptf hdumbaıı . 'Seurolenlh 
6._tıraltnı t.e;uiı eden amille-rde n 'Jir-idir . 
Gu pedalıne ·'.ıı11hg1nu: ande -•myona 

baş Jorıdurııcu bir tıarelt.er ı:trir 

, Tüccarlar "Sevrolenin 
sür'ati İşlerimizi inkişaf 
ettinniştirı> .-: . diyorlar. 

İste memnun ve muıehayyir 
yeni Şevrok sahİpkrinin bazi 
hakiki şıJıadtW. 

Yeni Şevrole kamyonu bugün 
6-SiLİNDİRLi lıir motorla 

mücehhezdir 

Bu yeni kamyona ilave edilen tekemmü· 
Jat, bir çok muessesa.tın iııkişatina meda.r 
olmuştur. 

Bir çok muessnıtın ink $Ilı yeni k:arn· 
yo11 un sur"atuıe mcdyuudur. Su keyli}·ct 
l\lerinlfl trıayudun4: peıı büyük yardımı 
dı>kunmuş olan bbu kamyonlann lahıp
ıcrı tırafıno.an teıllnı "r tasdık edıl
ıni~.ir 

Rugün ti·SiJindirli yeni motoru il. ye

ılndr yenı kamyonlar, este:• modıtUerıne 
naıa~n kuv\letınck' \IS, •fır'ıtınde ti• 
tMJmil kabıliyeıınde ıt:> niıpttiodr btr 
hlkıycı ıeniin ve •'ri m6etlesalln bcr 
hlr1u ihtıyıcıttna tetabutı ffierlft, 

c"''" ,,,. 
Ralbeti ammeye mazhar Ulu Snro

lentn bıltunum evsah bu rnJ b•yond&, 

da mevcuttur, Otobüılerin faaliyeti r•· 
yet emin vr tesltmıtı ıht,µnanu tammr ılr 

muemml!'n ve cvkat Cf'1vclinf' tamama. 
r-iayctkardır. fe:n• yollardı mes'u har~ 
keti K•Yfl ayaal Olm&ldı nuik qyanın 
hıç bır guna ha.sarata marvı 'ifalmema
ıunı vr yolcuların ratııt bir surcttt otur 
mılarını tcm:n eder. Şeklı haricisi cıe ş.ık 

olup biuat aU:hyat m~inin temet· 
lbuau mucip olur. Oenttat Moton mali 
prenıiptcrin" tevftkel - IU bu bapta ıceo· 
tamı tafıillı vereceklerdir - ti-s0'1ıc1ırh 
Şeovrolc kamyoouaun bedelini ttdiyt et· 
tıQ"iaız müddetçe lı:eadlıinden htifade ••
klıUAt venteddU' 

•Hiç şüphe yok ki işlerimizi 
inkişaf ettiren sür'atleri
dlr ... Seriüsseyr Olmala· 
rı itibariyle az zaman zar_ 
tında külliyetli miktarda tes
limat ifaya imkan veriyor.,. 
«Mahalli maksuda o kadar 
çabuk vasıl oluyor ki mua· 
metatıınız tasavvurun fev
kinde tezayüt ediyor.» 
«Hali hazırda daha çok tes
limat yapabiliyoruz. Çünkü 
Şevrotelerimiz gayet serlüs
seyrdirler .• 
«Sür'ati hasebiyle Şevroleyf 
intihap ve tercih ediyoruz. 
Ticaretimiz tçin son derece 
faideli olmuştur. Çünkü se-
ı:i teslimat ifaya imkan bahş· 
etmiştir.,, 

«Şevrolelerimiz c;ayesinde 
mallarımızı en uzak mahal· 
tere en kısa bir zaman zar· 
fında teslim etmeğe muvaf· 
fak olduk ve bu suretle hiç 
ümit etmediğimiz yerlerde 
işlerimizin inkişafına vesile 
oldu.•· 
Ve şimdi eskisine nazaren 
daha büyük bir sür'at ve 
daha mühim işlerJ 

'---- ŞEVROLE KAMYONLARI - General Motors Mamulatı 

• NAZARI DİKKATE! 
Beyoğlunda lstik141 caddesinde 216 numerolu 

STRONGıLO BıllADERLER MAGZJSININ 
Hanımlara mahsus çamaşır ve cihaz 

111 takımları dairesi 1 
teıı kafiyede Ilga edileceğinden bilömum çeşitler işitilmemiş 

tenzilAtla satılmakta olduğunu muhterem mü~terllerine 
tebşir e !er - ~ --- .. __ 

1 Dalma yalnız 

KOD AK 
fotoğraf makinala
rıyle filimlerini kul
lann1ak ınenfaatiniz 
icabatındandır. 

Flida sayesinde raha-t uykiı--· SADIK ZA1JE 1,llt\tıEB
LEn Y.\l'lllll.A!ll 

KAHA' ili:. iZ 

Seyrisefain, Gurabayi nıüsliınin hastanesi, Hilaliahnıer mektebi 
ve _sair müessesatı sıhhiyece tercihan istimal edilnıekte olan 
FLIDA sinek, sivrisinek, tahta kurusu, pire, güve ve bütün ~a aratı 
yun1urtaları ile kat'iyen iınba ve ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kat'i ve 
kokusu sıhhi ve latiftir. FLİDA haşaratı öldüren bütün maviat arasın-, 
d?. birinciliği kazanmış ve Fransa hariciye nazareti ve 'fürkiye şehhen
derliğince resmen tasdik edilnıiştir. Sanat ve rekabet alen1inde dahi 
en yüksek mevkii şahadetnan1elerle ihraz etmiştir. Çünkü yarı yarıya 
daha ucuz ve tesiri yüzde yüzdür. Şişesi 50, tenekesi 75 ve pompası 75 

kuruştur. Markasına dikkat Hasan ecza deposu. 

Yeni otomobilinizin 
tekerleklerinde kullandı
ğınız lastikler her hangi 
marka olursa olsun 

İhtiyat olarak yalnız 

FORT 
DUNLOP 

lastiğini bulundurup 
kullanarak ecrübe 
ve neticesini muka-

yese ediniz 

Fabrikasının umumi deposu: 

lstanbulda Yeni Postane arkasında 

BAKER Hanındadır. 

Posta kutusu: lstanbul 468 

MU, TAZA~I \' C LÜS)l · 
POSTAS l 

İnönu 
ı ;:~l!~:zpazartesi 
gfınii akşam ı :::>irkc;·i rıh!ı -
mınrlan haı d:üllıı ( Zuııgıı l -
dak. 1ııebol11, Sinop,!-'amrnrı . 
Urdıı, Kiresoıı, Tralı1.0r., 
Sıırnıene ve Hiw iske\·•~riıı" 
azimet ve av<lel lJ<lec0klir. 

TafsilAt için Sirkecıdo j[,.,. 

aılet hı\nı altında :ıc~nta i ı
ğına mııracaat . Telefon : 
Tsıanmbul 2134 

~A .\! YAPLTRL:\RI 

lzmir postası 
Seri, lüks ve muntazam olftn 

ADNAN .\apuru 
1 crn.,, - • 

1 inci PAZARTES t 
günn 16 da (;aıau nhtımın .l.ın hıre 
ketle ( lzmlre) ,.e Çar;am!ıa gü.1J 
lzmirden lstanbula hareket eder. 

Galata Gümrük b11ısında Siıc 
Frınsez hanında 12 nuın~rada Umu
mi ıcantalııtına milraca.t Telefon 
Beyoğlu: HHI 

YELKENCİ 
VAPURLAR[ 

!mir sör' al poılası 
Lüks ve ı tp , seri sme aşa vapuru 

3o Pazar gıinu s:ıa 
aziran tam ı 5 tc 

Galata ~~~~;..Izmire 
hareket edecektir. 

Tafsi!At için Sirkecide yelkt::ı· 

el hanında ktln acentasına m . ı. 

racaat Tel lstanbul 1515 
ve Galatad·ı Merkez rıhnm 

hanında Cellpidi ve Stafilopati 
acantalığına müracaat tdefon 
Beyoğlu 85.\ 

~.!.! !~~·~~ ~ 1 
aşında • Beyoğlu 236'.i Şube 
ıcentesı: ~ıhmudlye Hını alhıda 

lstanbul 2740 

1111ir · Mirsin sllr'al poal111 
( CUi\lllLTRl YET ) vapuru 

2 Temmuz Salı 12 d~ Galata 
rıhnmından kalkarak çar~anba 
sabahı lzmire varacak ve o 
günün akşamı lzmirden kalkara 
ntalya, A!Aiye, '.\Iersinc gidecek 
Taşucu. Anamor, Alb.iyc, Antal· 
ya., lzmire uğraynra' · gelecektir. 

Antalya posıası 
(Konya) vapuru 30 Haziran 

Pazar 1 O da Galata rıhtımından 
hareketle lzmlr Külliik Bodrum 
Rados Fethlye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönüşte mezkilr 
iskelelerle. birlikte Andifli, Kal· 
kan, Sakız, Çanakkale, Gell · 
bol uya uğrayarıık p;decektır. 

Bnzcada poslnı 
(; :!SAN) vapuru 29 1 lazlran 

Cumarte~i 17 de idare rıhtı
mından hareketle Gelibolu 
LApseki Çanakkale lınroz Boz
cadaya gidecek ve Çanakkale 
l..Apseki Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. 

1 Temmuz tarihine müsadlf 
Pazartesi Trabzon birinci pos-
tası vapılmayacakur. 1 .. ~~~ ............... . 

Hacı Bekir ticarethanelerinde 

-ÇİLEK-
130 takım Elbise imali 

tütün inhisarı umum müdürlüğünden 

• • • 

-cuL-
-·KAYisı--

:\lüstahdemine kumaşı idare tarahndan verilmek üzere ,.c mev. 
cut numunesi veçhile 130 takım elbise imal ettirilecektir. Talip 
olanlann numuneyi görmek iltere her gün müracaatları ve 1.7.929 
pazartesi günü saat 10,30 da ga!~tada mubayaa komisyonunda 01 

7,S teminan muvakkatelerile bulunmalan 
1 

..... """" FUAT 

SAÇ 

SUYU 
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1 

NSiNE 
ll\illiy~t 

1 

1 

• 

BİN SÖZ 
BİRRESlM 

DDn Taksim ıtadyomun4a atletlzlm mllaabakalan yapıldı. Bu maaabaıı:aıara !IOO t matecavfz ıenç atlet ıptırak etti. Dun vapur~r Bofa~lçlne çok yo~u taşıdı. 

Parıste serbest aanatklrlar salonunda TOrk aanatkln Seyfettin HUsnU Boy tarafından te,blr 
edilen bu iki natllr mort bllylllı. bir alaka ve dikkat uyandırmıştır. San'at mllnckldtlcrl bu gencin 
ı.uıun aan'atklrlık ev.alına malik olduğunu ya:zıyorlar. 

Anadoluda agora kartı rağbet fazıaıatmaktadır. Blreclkte Fırat ve Yıldınm spor kulllplcrl gençleri 
bir arada. -

VALi METRUKE IAL NATıJ 

( 

! 
1 

1. 

NAKLİYE İHTIY ACINIZ 
NE OLURSA OLSUN 

BUNU TATMiN EDECEK BiR 

KAMYONU 
MUTLAKA,. VARDIR 

Türkiye için umumi vekili: 

DOÇ kamyonları 
men1leketimizin 
her tarafında 
kuvvet ve sağ-
lanılıklariyle 
tanınmıştır. 

KEMAL HALJL, MEHMET RİFAT ve ŞÜREKASI 

İdarehane ve satış yeri: Garaj ve tan1ir yeri: 

• 

Beyoğlu lstlklAI caddesi No 168 Ayazpaşa jandarma karakolu başında 
Telefon Beyoğl11 2124-Telgraf: Tatko Telefon Beyoğlu 1755 

TAŞRA ACENTALIKLARI: 
• 

Ankara; Zebıtc;ı zade ve şürekası Diyerbcklr ı Plrlnççlzada Sıtln Nedim ve 
lzmlr, Mahmut Celaleıtln Bey Edip Beyler 
l(ayseri; Muhaddlszadc Alim Bey 
Adana; Muharrem Hilmi Bey 
Gazlayıntııp; Güzel beyzade Hasan bey 
Trabzon; Hacı Abbas ve mahtumları 

Bursa Nesuhl Esat Boy 
Samsun Esat efeadi zade Seyit Bilal Bey 
Glre•on; lsmall zade Vahit ve fllrekaaı 
Isparta intibah flrketl 
Malatya: Badılı zade Tabir Bey 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYJARE PiYANG~~O 
6 inci keşide 11 Temmuzdadır 

Büyuk ikramiye: 
200,000 liradır 

Ayrıca 50,000 40,000 80,000 20,000 16, 
0,000 liralık ikramiyeler ve 100,000 L. mukAfa 

Bu keşldede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

FARELER 
Vebayı tevlit eder 

Onlan hiç koku nqmmek
slzln kurutan 

PAS TOKSİN 
Ue imha ediniz. Paris Pastör ltbo

ratuvan müstıhzerınnd.tndır. 

Deposu: J. Bert ve ŞllrekAsı 
Galata Voyvoda rokağında 
Voyvod.t Hanında No. ı 

IAE " 
Yazısının güzelliği ve yazılı, li~c 
takl sür'at nokta! nezıırı ·İn 
dan cihan mükafatını kat•c ıı;, 

b' mış olan yazı makinas•· · ~ . · sı 

Türkı)•e umum nıümessılt u, 

BOORLA BIRlDERLER ve ~ÜHEKI! ~i: · 
Ooloto, ı 'oyı•oda caddesi No <a l 

Telefon: B. 3354-3.155 ıı.,:: 
k. 

Kendilerine İstanbul eGI .tck1ı 
den virilmek üz~c maa~ ıh ı;ıı 
siı idilüp adresleri malı.ıı1 h) 

madığuıdan tebliğr.t Y ıy~' 
mayanlar: lıaıı: 

Nıılus ?deı «al 
1 Bahriye yüzbaşı Kasıı1' 

Mehmet Kamil Ef., bin s.li~ 
1 harita y üz başı Abdülbaki 

Ef., bin Abdülkerim Pa'• 
Güverte yilzbaşı bagd~th l{u 

bin Cevat. 
Jandarma yüzbaş ı Ali Ha"ılJf 

bin Ahınet. 
Tabib yüzbaşı Mehmet Muh 

bin Vasif. 
Ordu 5 ni şancı taburunda oıll

1

, 
evci İsma il Ef., .Kerimf!'fi lı 
Hanım. 

K 10 alay 90 T ı K 3 mu'• ı 
Mustafa Ef., zevcesi Btb•f 
nım. 

Ordu 3 alay 17 ta 3 bo ı rniı 'p 
Hayrettin ağa kerimes: 

Piyade mül.izimievel Faik G1 1• ., 
cesi Memduha Hanrm recı 
dullah Ef. 

Sivas jandarma mülazie1ie~ 1 
1 . ı·' den smail Ef., kerimesı 

~ğ 
llye 
rı 

~llÇ 
ece 
retı 

1 h· 
lede 
ret 
ııııı 

Ü 
.p 

nım. 1 .lıtin, 
Fatih dcrsamlarından fadı k tl rn 

oğlu Mustafa Rasim Ef 1 "' ın İstanbul rüsiimat muhaf11ıf'f 
Ali Riza Ef., ailesi. •

1 
~-1kc ı 

Mahkemci asliye ikinci •'"1 ~ ~a 
Mehmet Tahir Ef., maht~ gı 
Saip Efendi. 

Abaz Sulh hakimı Sait gcY 
Zarife Hanım. ~r 

Karaiaali hakimi Fahri gc)' 
si Bedriye Hanım. ~ı 

Giresun erkek orta mek" 
muallimi Hasip B•Y· fi' 

Divriği kazası ilk mekttl' 
Şevket Ef., bin İsmail· ıfl 

Galata Saray liaesi ınubı•~ 
myos Moakos Ef. , tfl' 

Tıtanbul imam ve fiat'.I' rJ~"' 
tllrkçe muallimi ıracı 
zım Ef 

Devlet matbaa11 
Hurşit Ef. 

İIAn ı11~ aıc 
hfSSt ~ 

O~mınlı Rınkısı rı~ 'tnhı 
<>5 fJıt' > umumi lçıimftl , - 1 r o ııı. 

tarihine milsadif .<:alı ~11." !Jır' Son ı 
in'lkat etmi<. ve :ı.ferlı<J d ~ı~' 8 o 
fından his,t·darların 11

1 
~1 ~'''•• 

dilen bOtün mıtkırrera '"•hkc 

kabul olunmuşıuQr:,9 ıarihındl • t On 
2 Temmuz • . li~ 1 j lı.,, 

5 şılln 1~r ı-, 
ren, hl~ e başın• kuponıın kıa 
mettil, 60 numaral;ece~ıir· 
mukabil ıtdi • eJI 


