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~::~i:::::~~~::~~~e~ Muhterem Başvekilimiz dün şehrimizi şereflendirdile 
hayatta ferdiyetçiliğin artık yerı 

~:~~!~~~t~yuet~:~r.ı!:ı~::r:ı:r~~, T. lıongresi İtilaf Vah .. Vah! Mı'JJı'Jelı'n lıU"JU"" ~n''Bll mılletler bu hakıkatı yalnız ahlakı j U 1\ U 1\ 
ve insani noktai nazardan değil, da- Dü k d h fi Ç k Üt • / ' 
~a ziyade yeni hayat şeklinin zaruri n ongre e a Osmanlı pasaportuy- o m eessır o muş . . .. .. 
ı~apJ:ırından olarak tanımak mecbu- bir içtima . .. 

1 
şimdi hepsini Gazının en buyuk 

Tıyetındedirler. Milli hayat aahasın- la gıdenler doneın.ez. . 
d_a tesanüdün ve karJılıklı mu!>abb~- akdedildi söyliyecehmiş ! eserı nedir? 
tın en büyük bir kuvvet teşkıl ettı- E bl • } · l •• • • 
tini, ve vatanda• terbiyesinin herşe ta 1 mese esı nası c - . . 

• Talebenin hars ııe tesanil- Mürteşllerdeıı bir kısmı ELAL SAHIR B iN yden eve! bu esas üzerine kuru~sı halledildi, Ankaradan • 
lazımgeldiğini bu sütunlarda bır dilne dair muhtelif Avrupada para yemekle 
kaç defa mevzuu bahsettik. Alellide meseleler halledildi aldığımız son malumat meşgullermiş 1 CEVABI zamanlarda Tür ctn atında en az 
hissedilen haslet cemiyetçilik ve 
devletçiliktir. "Kendisini kurtar
mak" umdesini bütün mesleki faali
yetine hedef ittihaz eden bir ferdin 
düşüncesi kısa, veyahut memleket 
sevgisi noksandır. Yanlış dütilncele
rin zararları çok geçmeden acı bir 
surette hissedilir. Milli felaketler 
daima bütün cemaat efradını mütees 
•ir eder. Bunlara karıı mukavemet 
kudretini teşkil edecek olan saadet
lerin de umumi olması Jazımgellr. 
Kendisini umumi saadet ve felaket
le alakadar görmiyenlerin hayatı 
ise manevi bir mahiyeti haiz olmak
tan çok uzaktır. Siyasi ve içtimai 
terbiyenin en büyük gayesi, bir mil
let içinde bu nevi, "hotbinler" in 
mümkün mertebe azalmasına çaıış
maktır. 

Milli hayatta her gün, her dakika 
temas edilen bu karşılıklı merbut 
iyet zarureti beynelmilel hayatta da 
çok hissedilmektedir. Bu aaırda hiç 
bir milletin kendi kabuğu içine çe
kilerek, bildiği ve iotediği gibi ya
§amasına imkan yoktur. Beynelmilel 
hayatın gidişiiıden, ıeklin den kendi 
hudutları dahilinde mllteeoair olını
Yacalı: bir millet tasavvur edilemez. 
lfer hangi bir devletin siyaol mefkil 
releri, diğer milletler llzeride de te
airler, inikiılar yapar. Bunun için
dir ki devletler siyaset saha11nda yal 
nız ıu veya bu prenaipi tespit etmek 
le iktifa edemezler. Aynı zamanda 
hem kendi prensiplerinin beynelmi
lel hayatta zaferini temin etmeğe ve 
di~erlerinln mukabil ve belki de 
menfi hareketlerini tcairaiz bırak
mağa çalışırlar. DilTüat ve aulhsc
ver bir aiyaset ancak faal bir aiya
aete müstenit olduğu taktirde ken
disinden beklenilen neticeleri vere
bilir. 

Siyasi hadiseler durgun bir suya 
atılan taşın vücuda getirdiği halka 
lar gibi teselsill edip gider. Tatın 
atılmasında hiç bir alakası olmıyan 
n;ıılletlerin nihayet bu halkaların te
ıır dairesine girmeleri muhakkaktır. 
Bir millet sulh ister, fakat diğeri 
b~hemchal harp isterse ne olacak? 
Cıhan harbine iştirak eden devletler 
den kaçı bu harbi istemi§ veya ha
•~rlanmıştı? Bir devlet herhangi 
bır meseleyi bir an evel halletmek 
".• beynelmilel münasebetleri güçleş 
tırcn pürüzleri kaldırmak ister ... 
Fakat diğeri ayni gayeyi takip et
ıtıez ayni samimi arzuyu göstermez
se, yckdiğerine zıt emeller, kuvvet
ler mücadeleye girişmiş demektir. 
~rtık itin bu safhasında her devle
tın ilk vazifeıi, kendi siyasetini her 
Vasıtadan istifadeye çalışarak takvi
)'e etmektir. Cemaat hayatında fert 
!erin fikir ve hareketlerinde nasıl 
bir irtibat varsa, devletler cemiyetin 
de de milletlerin mefkure ve siyaset
lerinde öylece bir alaka iştiraki mev 
cuttur. Bunlar arasında zafer daima 
yaratıcı fikirlere faal ve hamleci 
siyasetlere mukadderdir. 

, , ~F,iKİ MESUT 

Konıünisl ~atası 
lzmir 8 (Milliyet) - Taklibi huk 

nıet cürmi ile maznun komünistler.n 
rtıuhakcmesine devam edildi. 

komünistler için mt.iddci umuminin 
iddiaıında czctirnle deniyor ki: Yüksek 
tnalıkcrncmiz komünist namı altında hal
kı htiJı:Umeti hazıra aleyhine kıyama, İc
~a "ekf1Jeri heyetini iskata teşvik etmek 
ıçi,n ittifak: aktetmiş olmakla maznun 
Ctha.ııın muhakemelerini yaptı. Şimdi id
dia Dl.akamının noktai nazarını arz ede-< . • 
egırn. Dava Kanberoilu Alinin keçı 

hıraızhiı ite başlar. Hırsızın derdcstin
de uz · d crın c tıkan beyannameleri Ahmet 
~•Yanın vcrdii:lni itiraf cdjyor. Ahmet 

1 a~a bu tcşkiltın şayanı dikkat şahııiyet 
erındcndir d. . . . . 

ıycrek hadisenın tarihccıını 
Yapını, b 

k ve cyannamelcrden baıılannı 
0

. uyarakCcıu Sahir B. in Zonguldak 
ııbı anı 1 ~ bo e c Y&tagı yerden mebus olması 

rçlann kabulü , Muıulun verilmeıi, rpk.a harf inkillplan zikredilerek hal
ı hükümet aleyhine komüniıt u.fları a~ 

rasına davet etmekte idiler. 

Dün Jstanbulumuzu şereflendiren ve şenlendiren muhterem ismet 
Paşamız B. M. M. Reisi Kazım Pafa Hz. ile buluştukları ande 

İsmet Paşamız Istanbulda bir 
ay istirahat edeceklerdir 
Muhterem Başvekilimiz bütün hat 

boyunda ve Pendikte muazzam 
tezahüratla istikbal edilmiştir 

Paşa Hazretlerinin lstanbul halkına selamları 
ve İzmitte kendilerini karşılayan 

muharririmizin intibaları 

Muhterem Başvekilimiz ismet Paşa Hazretleri dün Pen
dlktekl köşklerinde kabul ettikleri muharrlrlmlze şu beya 
natta bulunmuşlardır: 

(- Çok sevindim. Çok muhabbetli bir muhit içindeyim. 
Burada bir ay istirahat edecegim. çok mütehassisim. Sevimli 
/JfaRbul halkına muhabbet ve hörmet/erimi ibla/f etmenizi 
rica ederim . ) 

* * "' Muhterem Başvekilimiz İsmet Pa- PAŞA Hz. KIYMETTAR 
şa Hazretlori dün şehrimizi teşrif SÖZLERi 
buyurmuşlardır. Başvekil HazretJeri İzmitliler ile 

ismet Pa,a Hazretlerini hamil o-, kısa ve çok müfit hasbihalde bulun
lan huauıi tren dün sabah saat 10,19 mustur. 
da İzmit istasyonuna gelmi§tir. Tre Paşa Hazretleri İzmit hey'etine 
• istasyondaki ağaçları göstererek: 

Gazete nıuhablrlerile •.• 
nin lokomotifi dallarla süslenmişti. 
Bu esnada askeri bando selim mar~ 
şını çalıyordu. 

İemet Paşa Hazretleri, mütebessim 
çehresile salonlu vagonun pencere
sinden göründüler ve Vali Eşref B. 
fırka kumandanı Aşir Paşa, Bolu 
meb'usu Cevat Abbas, Üssübahrl 
kumandanı Halim, İzmit meb'usları 
SaOO.heddin, Kılıç zade Hakkı, Ra
gıp, karesi meb'usu Faik beyler ve 
askeri, mülki erkfo, Halk Fırkan a
zası ve bir çok zevat tarafından is:-
tikbal olundu. . . 

Gazetemiz namına İzmıte gıden ı 
uharririmiz de bu esnada İsmeti 

~aşa Hazretleri tarafından vagonda 1 

kabul edilmiştir. 
Muharririmiz, İsmet Paşa Hazret-

lerine: , . . 
_ Milliyet yazı İtleri hey ~tının 

hürmet ve tazimlerini arzederım. 
demiş ve Paşa hazretlerinin iltifat 

!arına mazhar olmuştur. 

«- Buranın yeşilliğinde bir baş
kalık var. Fakat Ankara da çok ye
şil ve güzel. 
Şu ağaçları gördükçe çok memnun 

oluyorum. insan böyle yetişmiş bJI 

1 

ağacın kıymetini ne vakit anlıyor 
bilir misiniz? 

A nkarada bahçemde bir servi ye
tiştiryorum. Bir ağacı büyütmek 
;ok güç. Buna bir çocuk büyütür 
ıibi bakıyorum, ve işte anlıyoruın 
ki yetişmiş ağaçlara çok kıymet ver
meli. 

Yefillik, yeşillik ... ne kadar gü
zel. Emelimiz bütün memleketi ye
şermiş görmek olmalıdır.> 
İsmet Paşa Hazrteleri zirai vazi

yeti sormuş, Vali Eşref Bey yağan 
yağmurların iyi neticeler verdiğini 
izah etmiştir. 

TAŞKÔMÜRÜ YAKMALI 
Başvekil Hazretleri İzmitte elekt

rik tenviratı olup olmadığını sordu. 
İzmit Hey'eti, şehrin elektrik ile 

tenvir olunduğunu söyledi 
Paşa Hazretleri: 
c- Ne kömürü kullanılıyor?> 
Sualini irat buyurdular ve şu cevil-

bı aldılar: 

c - Mangal kömürü kullanılıyor.> 
Paşa Hazreetleri bu cevaptan mem 

nun olmadr. 
Başvekilimiz: 

c- Bu doğru değildir, böyle gi
derse elli sene sonra orman kalmaz. 

Müddei umumi devamla: Gayeleri hü 
kfıınete kartı kin, nefret hisleri uyandı. 
tarak teşkil.i.tlannı tevıi, bü1dimeti mü
dafaadan aciz hale getirerek taklibi bü
lı:tünet yapmak .•• Maznunlar bu teşkil.S.t 
ta ayrı ayrı vazife alırutlacdır. İnkirla
rı: kıYmetsizdir. İlk tahkikat müddei u
llıunıilik tarafından yapılnuttır. Burada 
taz ·k 
1 Yı mevzuubaha olmaz. Bunlar ara-
arında inklr itin ıOz birliği yapmışlar
la.rdır. 

1ZM1TTE KITAATI TEFT/Ş . 
İsmet Pasa Hazretlerine Seryaverı 

Atıt ve Pertev beyler refakat edi
yordu. Başvekil Hazretleri yukar~a 
lılmlerl yazılan zevatı kabul ettık
ten sonra vagondan inmişlerdir. 

Muhabbet ve tehassürle 
Mutlak taşkömürü kullanmalıdır.> 
dedi. 
Paşa Hazretlerine civarda bulu

nan bir sudan elektrik fabrikasının 
ileride istifade edebileceğini de söy
lediler. 

Kadriye Hm. ve rilfa
kasının nıuhakenıesine diln 
başlandı. Ta/sllllt son ha

_!er/erimizdedlr. --....__;,;.:.:.:.:.:.:...__ __ 
Paşa Hazretleri, istasyonda se!Sm 

reımini ifa eden Kara ve Deniz as
kerlerimizi teftiş etmişler ve 

c- Merhaba asker! 
diye iltifat etmişlerdir. Gürbüz 

Türk askerleri bu selam ve iltifata 
cbUyUk bir sevinçle mukabele edi
yordu. 

Ba§vekil şehrin içme sularını da 
sordu. Az olduğu cevabını aldılar. 

c- Buna da bakmak laumdır> de 
diler. 

Pata hazretlerine mısır zeriyatının 

Devamı diJrdüncil sahifede 

Balkan talebe kongresi murahhas
ları dün Darulfünunda içtima etmişler
dir. içtima saat ikiden beş buçuj!;a 
kadar devam etmiş ve müzakerat 
hafi cereyan etmiıtir. Dünkü içtimada 
beynelmilel talebe hüviyet varakası 
tanzimi, talebeye vesaiti nakliyede 
tenzil~t icrası, kitap mübadelesi 

mes'eleleri görOşülmüştür, komisyon 
azası bu mes'elclerini esas itibariyle 
kabul etmiştir. Bugün beynelmilel 

ittihatla Balkan talebe ittihadı arasın
daki mesai! görüşülecektir. 

Dün şehrimize yeni bir ltalyan 
murahhası gelmiş ve kongreye lıalyan 
birliği azasından bir mektup getir
miştir. 

Evelki akşam kongre murahhas
ları şerefine Bebekte Turkuvazda 

bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette 
Neşet Ömer B, Köprülil zade Fuat 
B., Mearif Emini Behçet B. ve tale
beler hazır bulunmuştur. Ziyafette 
Türk ve Bulgar gençleri nutuk söy

lemişler ve Macar Talebe birliği 
Türk talebe birli~e bir matara 
hediye etmiştir. 

Murahhaslar "Gazi 1 iz. yaşasın. 
diye bağırmışlardır. 

Yann son ve umum! bir içtima 
daha aktedilecek ve misafirler cuma 
günü avdet edeceklerdir. 

Yük hafifliyor! 
Haziran Mayıstan 

ucuz •• 
Harpten evelkl (945) kurut 
yerine şimdi 135 lira !Azım 

Istanbul Ticaret odası tara
fından geçen haziran ayı zar
fındaki hayat pahalılığı hakkın
da hazırlanan grafikler dün ta
bedilıniştir. 

Bunlara nazaran, _şehrimiz
de hayat pahalılığı, Mayıs ayı
na nispetle hafifleyerek yüzde 
(ı481) den yüzde (1430) aka
dar inmiştir. 

Ticaret odasına göre bu te
nezzülün sebebi mevsim itibarı 
ile çok bol olan sebzelerin ucuz
luğudur. 
Odanın grafikleri, harptan e

ve! (945) kuruşa geçinen bir a
ile şimdi ancak (13513) kuruşla 
maişetini temin edebilmektedir. 
Bunun (6927) kuruşu gıda mad 
delerine, (1206) kuruşu mahru 
kat tathirat ve tenvirata, (288-
2) kuruşu giyilecek şeylere, (2-
500) kuruşu ev kirasına isabet 
etmektedir. 

BiR l\llLYO ' DOLARLIK AFYON! 

San Francisco, 9 (A.A} Gümrük 
memurları, bir Çinli kadıoın eşyası 
ara<ında bir milyon dolar kıymetinde 
afyon bulmuşlardır. F:şya musadere 
edilmiştir. 

Melıtepliler 
müsabakası 

10 uncu hafta 
10 uncu haftanın en mühim 

haberi nedir ? müsabakası 
IA1 temmuzdan itibaren 
L:!J başlamıştır. 
Gelecek liil1 Temmuz Per
cevaplan l!.!ltıembe günü 
akşamına kadar kabul edece
ğiz. IOuncu haftanın en mühim 
haberi için alınacak netice 
li2j Temmuz Cuma günü 
I!..._ llAn edilecektir. 

Cevaplarınızı Milliyet mü
sabaka memurluğuna gön
deriniz. 
Not: Musabakamıza haftanın 

en mühim haberinin ne 
oldutunu bildirmek ve niçin o 
haberin tercih edlldljthıi izah 
etmekle lftlrak edllm.ııcıır, 

Ankara, 9 (Telefonla) - Bitaraf aza· 
ların iştirakiyle aktolunan üç içtimada 
Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut 
mübadele meselesinin sureti halline dair 
aldığımız mevsuk malUmata göre etab~i 
meselesi esas prensipler nazan dikkate 
alınarak hallolunmuştur. 

Bu işi cvclki içtimada aldıiı fCkil 
muhafaza edilmiştir. 

Yani Trakyadaki Yunan tabası Türk
lerin ve Istanbuldaki Türk tabası Rum· 
lann heyeti mecmuaları itibarile ctabli 
olarak addedilmesi kabul edilmiştir. Ba 
bıali pasaportu ile Yunanistana giden 
Rumlardan bir kısmının avdctini temin 
it;in Yunanhların teklifi ise reddolun-
muştur. 

Böyle bir mesele artık mevzuu bah
solamaz. Yunanlıların riyasetini teklif 
ettikleri kasalar işi ise itilifname esas
Janndan ayrılması ve bitaraf azalar ta
rafından tetkiki karargir olmuştur. Hü
k!im.et kasalar münderecatına mukabil 
Yunan hükUm.eti tarafından Yunanistan· 
da.ki Türklerin elinden alınan mahsul 
öşrü göstermektedir. Bitaraf azalar bu 

An karada nıüzakerafta bulunanlardan: 
M. Rivas, M. Holştad, M. D/yamando
pulos .. Hariciye vekdlelinden çıkarlarken 

iki iddia üzerinde tetkikat yaparak bu 
işi formüle raptedeceklcrdir. 

Komisyon i~ima zabıtlarını tabettir· 
mektcdir. 

YUNAN HÜKUMETİNİN İTİ
LAFTAN HABERİ YOKMUS 

Atina, 9 (Aneksartitos) - Pazar gü
nü Ankarada aktedilen mühim içtimada 
muaIJiilt Türk - Yunan meseleleri hakkın 
da itilif hasıl oldu3una dair Ankara Yu 
nan sefaretinden hariciye nezaretine he
nüz bir telgraf gelmemiştir. Bu itibarla 
Yunan mahafili sarih malilmat gelmesi
ne intizarcn muhteriz davraruyorlar. 

Metanadan gelen yeni hariciye nazın 
M. Mihalakopulos Türk - Yunan mesaili 
komisyonunu kendi riyasetinde içtimaa 
davet etmiştir. Verilen kararlar baklan
da ketum davranıhyor. Mamafi M. Ve~ 
nizelosun M. Mihalakopuloaa serbeatİİ· 

hareket verdiği muhakkaktır. 

Tahkikat bitti 
Devlet matbaasında 

sııi istimal yok 
Devlet Matbaası muamelAtını 

teftiş etmek üzere şehrimize geldi
ğinden bahsedi
len Maarif VekA-
!eti l leycti tefti
giye reisi Ridvan 
Nafiz Bey birkaç 
gündcnberi F..dir
nede bulunmak
tadır. 

Rıdvan Na
fiz Bey Trok)a
daki teftlşannı 

bir kıç güne ka
dar bitirip şehri
mize dönecektir. 

Devlat Mat• 
Faik Sabri Bey baasında teftişat 

şimdilik J\lallye müfettişi tarafından 
yapılmaktadır ki bu da bugün yann 
neticelenecekrir. 

Bu teftlşat esnasında Matbaanın 
hesap muamelatında da bir pürüz 
olmadığı görülmüş ve sui istimal 
yapıldığı şeklindeki sözlerin bir dedi
kodudan ibaret olduğu anlaşılmak

tadır. 

Esasen bu yolda lhbaratıa bulun
duğu söylenen zat ta bu hususta 

ademi malumat beyan etmektedir. 
Matbaaya makina mübayaatında 

da yolsuzluk görüldüğü şayıasının 

da asılsız olduğu alAkadarlar tarafın

dan beyan edilmektedir. 
I'ilhakıka evcke, ğene bazı dedi

kodular ve şlk~yetleı' üzerine makina

Iar murahass1>lara tetkik ettiıilmişse de 
neticede hazırlanan rapor mallannı 

süremiyenler tarafıudan çıkanlan 

şayıalann asılsızlığını meydana koy
muştur. 

İrtişa rezaletile maznun bulunan- 1 r--------------·ı 
ların tahkikatına dün de geç vakta Gazinin en büyük eseri 
kadar devam olunmuştur. Evvelki var : Türk zaferi ve 
gün Adliyeye gelen ve evvelki gece 
tevkif edilerek saat 20 de Tevkifha- Tilrk -inkıliibı .• 
neye gönderilen Jak Fresko dün 
sabah tekrar kısaca isticvap olunmuş 
ve öğleden eve! tekrar Tevkifhane
ye iade edilerek höcresine konulmuş 
tur. 

?inci İstintak dairesi dün bundan 
başka hiç bir maznunu isticvap et
memiştir. 

AVUKATLARIN lSTICVABI 
Paranın taksimi sırasında ortakla 

rın hakem tayin ettikleri Avukatlar 
Evvelki gün isticvap olunmuşlardı. 
Bu iaticvaplar bitmemiş olduğun
dan Marko Naum, Şekip Aduk ve 
Arif Mustafa beyler dün de geç 
vakte kadar ayrıayrı isticvap edilmiş 
lerdir. 

?inci İatintalı dairesi bugün de 
mesele hakkında malfimatları olan 
ba2ı kimseleri şahit olarak dinliye
cektir. 
Diğer taraftan mevkuflardan J an 

Basatın İstintak Hakimliğine bir 
mektup gönderdiği de dün şayi ol
muştur. 

ı }an Basat ilk isticvabı esnasında 
sorulan bazı suallere cevaben ma

l !fi.matı olmadığını ifade etmişti, 

\ 

/. BASAT NE DiYOR? 
Alakadarların ademi malfunat be

yan ettikleri bu mektupta J an Ba
satm; ilk günü teessür ve heyecan-
la bu cevabı verdiğini, kendisinin 
bütün bildiklerini bittabi söyleyece
ğini, esasen ortaklarının bu karı§ık 
hareketlerinden kendisinin de müş
teki bulunduğunu, hatta bunun için 
500 lira ücret verdiği Ankaraya, şi
kayetlerini Hukumet nezdinde taki
be gönderdiğini zikrettiği haber ve
rilmektedir. 

KlMSElLE 
KONUŞTURULMAYANLAR 

Mevkufların ihtiliittan memnui
yetleri devam ettiğinden bittabi kim 
se ile görilgtürülmemektedir. An
cak mevkuflar Tevkifhane idaresine 
müracaatle rahat ve sıhhatte bulun
duklarının tevkifhaneye gelen aile
leri efratlarına bildirilmesini rica 
etmişlerdir. 

MÜTEESSiR OLMUŞLAR! 
Salomon Basadın çocuğu da Tev

kifhaneye müracaatle mevkuf bulu
nan amcasının ailesini merak etme
mesini ve cümlesinin sıhatte bulun
duklarının söylenmesini rica etmiş· 
tir. 

Bazı musevi Ticaret mahafili me
ydana çıkan bu rezalleten müteessir 
görünmektedirler!! 

Bunlardan bir kısmı Jan Basatla 
Freskoların aralarındaki zıddiyyet
ten bahsetmekte ve aslen Bulgaris
tanlı olan J an Basa tın kabil olsa öl
dürecek derecede Freskoları sev
mediğini söylemektedirler. 

ŞÜPHELER ÇOÖALIYOR 
Yapılan tahkikat üçü de müflis o

lan Freskoların haylı zengin bulun
duklarını göstermektedir. Kemal 
Nasi Avrupada para yemektedir. 

Mm. Lutfi ise Niste bulunmakta
dır. 

Bu vaziyet hepsi de müflis olan 
ismi geçenlerin iflasları hakkındaki 
şüpheleri artırmaktadır. 

Furugi Hz. , 

Furugi Han 
Iranda başla yan lsyan isyan 

hakkında şehrimiz lran resmi 

mahafillne mallımac gelmiştir. 
• isyan, bazı a~irctlcrin vergi tah-

siline riayet etmemeleri yiızün
den ileri gelıni~tir. 

Evclki glin Tahrana giden 
lrnn sefiri Furugı han ~ah tara· 

fından vakı olan davet uzcrinc 
gitmiştir. ı\Jumaileyhin kabine 
riyasetine getirilmesi muhtemel 
gürülmektedir. 

Celal Sahir Bey 

1 

1 

Oaainln iki büyük eseri var: Türk 
.zaferi ve Türk inkllabı. 

Ayrı ayrı birer "kül" teşkil eden 
bu iki eseri parçalara ayırıp tetkik 
ve muhakeme etmek doğru olmadığı 
gibi ikisi arasında bir mukayese ve 
tercih yapmaya da imkan yoktur. 
Birincisi olmasaydı ikincisi bir ta
savvur mucizesi olarak kalacaktı, 
ikincisi hemen onu kovalamasaydi 
birincisi kısır kalmağa mahkum ola
caktı. "'O" nun yüksek şuuru ve şiarı 
bu iki büyük eserle "Milli doğu" yu 
tamamladı. Koyu ve sıkıcı bir gece
den açık ve ferah bir gündüze çık
tık. Gündüzü en çok yapan güne
şin işık ipliklerinden hangisidir? 
Bu, ayrılıp gösterilebilir mi? 

"O" nun en büyük eseri hangisi? 
Bunu ben bilmiyorum. Ben yalnız 
şunu biliyorum ki zamanları ve me
kanları kaplayan büyük Türk var
lığının zamanda ve mekanda en bil· 
yük eseri "O" dur. 

CELAL SAHİR 

* * * 
A. KEMALİ B.1N 

CEVABI 
Benim fikrıme göre, Gazinin en 

büyük ve tek bir eseri vardır... bu 
eserin yalınız ve tek ve çok büyllk 
olduğunu kavramak için niçin en 
büyllk ve tek eseri olduğunu izat 
ikti.R eder. 

Galiçyadan Mıaır çöllerine, Ça
nak Kaleden Kafkasya dağlarının ö
telerine kadar yüz cephede üç mily
on Türk süngüsü, idaresizlik yü
zünden, derme çatma, kırık dökük 
otuz bine inice zulmün, şiddetin 
otuz bine inince zulmün, siddetin 
firenkce bir ifadesi olan "sevir'' 
muahedesi imz3.lanmıştı ..•. 

.. Otu~ b~~.se~?üğ_fın sünğünün üç· 
yuze ındıgı gundıi. İstanbulda çı
k~n gazeta.lardan birinde ordu aley
hıne çok şıddetli hücümlar olüyor
du. Ve zanediyorum ki bunlara Or
du ve memleket n:i.mına yalnız Gazi 
Hz. cevap vermişti. . Bu cevap os
manlı devletinin inhidam çatırtıları 
göklere çıkarken hiç bir maddi tuta
mağı olmayan M. Kemal imzasiyle 
ve~iliyor~u~ Ve bu a.~ı ve sert cevap 
azım ve ımanın ne guzel ve ne yerin 
de bir itabı idi ... 

İş_te. o M. K~~I Paşa bugün ki 
Gazıdır ve en buyuk ve tek eserinin 
temelini bu makale ile atmıştır ... 

Bir zaman çete teşkilatını şiddet
le iltizlim eden Gazi, bunu munta
zam orduyu doğurabilelecek bir var
lık olduğu için benimsiyordu, as
kerliğe kimse yanaşmıyordu. Yüksek 
rütbeliler içinde de milis teşkilatı 
fikri, Gazinin muntazam tc~kilat 
fikrine muarazada devam ediyordu. 

Gazinin ikinci adımı, seyyar jan
darma tesisi şeklinde göründü. Bir 
zaman sonra bu da terk edildi. Bir· 
gün birden bire ete teşkilatı ilı;ıı 
edildi. Çünkü Gazinin en büyü~ 

Lütfen çeviriniz 

BUGÜN 
! inci ııahifemizde: 

ı- Tarihi tcfrik:ınuı;. 1'epcdclcnıı 8ı\lı 
Paşa \e \'a~illll 

2- Son haberler 
3 Uncu sahifemizde: 

1- l\u tş neden yapılamıyor ı 

2- Ekonomi 

4 Uncu ubifemizde: 
ı- Hava raporu 
2- Felek 
J- mtayc, roman, 
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MlWYEl' t o TüYlı\lCZ, 1929 

TlPtD[LfNLI zJ 
ALI PASA~wı VASlLIKl [,_H_A_R_ıç_T_Esı:N_A_Lm:ııDı_ıG_ı_m_·ız_H_A_BmllEll'.:.mR_L_E_R_] 

....................... =ııııı ... --, .. C!mlmı:Jl:ımlClı: ... -=-....... 
Adam başına ellişer deste fişek ... ·-·•!!!! ___ _......_-. Hep o mesele 
Bu kılıç sana bdgük vatan 
taraftndan hediye edildi Galiba bu işin için

den çıkamıyacaklarl Millijelln te!fikası: 57 AYHAN 
- Adam başına ellişer deste Buluşup görüştüler, Eterya Tamirat meselesi 

fişek ..•. Azim şey! merkezini evvela Golos köyle- gene aldı yiirüdil, 
_ Elbet öyle •••• Tav:,iyeli rinden birine nakletmeği dü- k I'. e aman 

dedikleri üçüncü sınıfa da: şündüler, tabii Golosu uygun on,erans n .Z: 
- icabında vuruşmağa hazır görmediler: Manyayı daha mü- toplanacak ? 

bulunmaları tenbih ediliyordu. nasip buldular, çünkü: en azılı 
Pariı, 8 (A.A.) - M. Briand, tami

Hele Manuel Ksantonun icad kıleftlerle palikaryalar Manya- rat konferanaı hakkındaki İngiliz 
ettiği Fedai reisleriqı: Eterya- da r•l idi, hatta kırkdokuz yıl notasına hazırladığı cevabı ağlebi 
nın hediyesi diye bir kılıç evvelki Mora isyanında en işe ihtimale nazaran yarın nazırlar mec-
kuşaulıyor: yarayanlar Manyalılar olmuştu. !isine tevdi edecektir. Bu cevapta 

_ Bu kılıç sana büyük vatan Bu devlet Manyayı bir zaman konferansın Ağustosun ilk .. günleri.n 
d d . O 1 · di hak ahın t de açılması kabul, fakat boyle bır 

tarafından hediye e il ı. nu yo a getıreme • r e konferansın alakadar devletlerden 
vatan için kullanacaksın! Deni- eyliye Şehit Ali Paşa ile Kö- her hangi birinin toprağında toplan 
liyordu. prülü oğlu Fazıl Ahmet Paşa masından doğabilecek mahzurlar 

Cemiyetin sırrını kimseler bunlara söz geçirebilmişlerdi. kaydolunarak içtima.m .~s.vi~rede ya-
bilmiyordu, esrarı yalnız reisler Ama diyeceksiniz ki Manya- P

1 
ılmasındTa ıks~ar ed~lıldıgkı rıva1yet o-

. · - l b k d d · ·nı ? H l bak unuyor. a ıp c ı ece usu e gc~ bılıyorlardı, eger a t ta a a an ya ne en gıtsı er· a · · • lince Fransa hük(lmeti müzakerele-
birini yukarıya almak lazrm o- işte bu üstünde durulup düşü- re mUnferit heyetler vasıtasile ve 
!ursa o zaman ona Eteryanm nülecck şeydir: birlikte devam olunması fikrini tel
sırn açılıyordu, aynca yazacağı Şunun için ki oğlum, Moca- kin etmek.tedir. B.u s~retle .konfera~ 
mektuplarda kullanması için iki da Armatol denen silahşörler sın .hı;yetı umumıyesı tamırat .mes 

· · h elesını mevzuubahs ederek, Lchıata-
harften ıbaret bır rumuz da ve- vardı, bunlar kıleft denen ay- nı, Rumanyayı, Yunanistanı, Porte-
riliyordu. dutlara karşı dururlardı. kizi, Çekoslovakya ve Yugoslavya-

Bunlar Rus hariciye müşte- Mora palikaryaları ya kılef yı da müzakerelere iştirake davet e-
şan Kapodisteryayı r •ı kendi- haydutları içinde yetişirlerdi ya yler. Ge.ne ~u cevapta m.ütehassıs-

lran ve Afgan
da isyan 

Tahran, 8 (A.A.) - (Rlly
ter ajansı bildiriyor) HükQ
metln, Faris havallslndekl 
vaziyet hakkında nikbin 

bulunmasına ratmen şimdi 
Khemsl den bildirildiğine 

göre araplar isyan etmişler 
ve Nlrlsl aldıktan ı.onra Şlr
aza dotru llerllemeğe baş-
lamışlardır. 

Peshawer, 8 (A.A.) Mev
suk bir menbadan haber 
alındığına gllre, Gardez Ha
blbullahın ellnbe bulunmak-
tadır. Nadir han ise kaçmış
tır. 

lRAK VE NECITIE DE 
Basra. 9 ~A.A - irat hududoodı 

yapmış oldu!u ak:tnlar sık sık ihtllAUıra 
sebebiyet vermlş olan Akvam aşireti 
reisi Faysal- ud-dovişim, 1bnlssuudun 
geçen Nl~an ayında göndermiş olduğu 
tedip k:uvvederl ile mü!iademesl esna
sında almış oldutu yaraların eylle$mC
slne binaen tekrar fı ali yete geçmiş ol· 
duğu bildirilmektedir. HaHhaz.ırda Necit 
payıtahunda bulunan lbniıssuud yeni 
bir tedJp seteri yapmak üzre kuvvet 
toplamaktadır. 

. ak - · 1 d d ·· kil · B b"l b !ar komıtesının Young planının tat 
lenne rem yapm ıstıyor _ar 1

• a, ote enn. · · en ~ e u bikından tevellüt edecek teknik Hindistands 
o adam zaten Korfoda dogmuş Annatolları Arnavut kegalara meseleleri halletmesi ve 1928 Eylü-
küçük yaşta rus hizmetine gir- karşı ku1landnn. Ah. . . vallah lünde vukubulan Cenevre mükfile· Kadlnlars intihap hakkı 
m;şti, apolyon Akdenizde bilmiyerek onlan silahlandır- melerine iştirak ~.den devle.tı~r m~- Atina, 9 ( A.A) - M. Venize-
Alba adasına sürüldüğü zaman mış oldum sonradan aklrm ba- rahhaalarından murekkep hır komı- los kadınlara intihap hakkı ve-

. h · d 1 b.. idi' k · · n1 tenin uzlaşma ve Ren arazisinin tah- ' Vıyana şe nn e top anan u- şrma ge , var uvvetımı o a- 1. . 1 1 .. t tk"k d k b. ren kanun l~yıhasını meclise ·· · El ·ı · - di N , ıyeeı mese e erını e ı e ece ır 
tun <levletlenn çı en arasına rı ezmege ver m. eye yarar· komite teşkilini müzakere etmesi tevdi etmiştir. 
Vunanlı adamların alınmasına Şimdi anladınız mı? Mora teklif olunmaktadır. Alikadar devlet -''-----
;ok çalışmıştı, kitaplar bastrrıp ve Manya: - Ha... denince !erin bu esaslara müstenit .bir itila: _ .. ._.yada 
fağıttığını haber aldrm, ama gö eli silahlı kırk bin pek gözlü fa kolaylıkla vasıl olabıleceklerı büyllk bir yangın 

d . h d k b"li d" zannolunuyor. M k 9 (A A) S er re1!1e ım. . . .. ay ut çı ara ı r ı. TAMIRAT İŞLERİ İÇİN os ·ova, · - V -

. Önce Kapodıstıryayı goreme- Lakin bizim Yanyalı Çakalof Paris, 8 (A.A.) _ Debats gazetesi, bloysk civarında kain konti~a~a 
dıler, fakat bunun akrabasından Golosa gidip oraları gözden ge- tamirat ile aliikadar bütün devletle- kasabasında bir yangın çıkmı~, 
olan Galatiyi içlerine aldılar, çirdikten sonra lzmire uğradı, rin önümüzdeki konferansa iştirak bin kadar ev yanmıştır. Nüfusça 
Galati o tarihte Eflakta bulunan oradan İstanbula döndil. etti.rilmeai lüzumunda ısrar etmek- haylı zayıat vardır. 
esKi sırp kenezi Kara Y orğiyi lstanbula döndü. tedır. 

b . d h !ık t KRAL PARlSTE SiYASi KOl'FERAt 'SLAR iÇiN kandırdı, Sır ıstan a azır Skofoda Hoca beyden stan- Paris. 8 (A. A.) _ Mısır kralı Fu-
görmeğe yolladı. bula gelmi•ti, yanında iki yeni at bursta muvasalat etm1J. tir. Bcrlin, 8 (A .. \,) -- Gazeteler, 
B·ım ·ı· · · · ' K ~ t ô V hOkt\metin iyasr konferanslar için ı em bı ır mısınız. ara mühip daha getirdi, birisinin M. BR AND LE G R ŞT LER hazırlıklarda bulunacak olan tenibat 

Yorgi Srrbıstandan kaçmıştı, adı: Inanostopulo idi, bunu reis Paris, 8 (A.A.) · M. Briand Al- komitesinin toplanma yeri olarak 
yerine Miloş atlı bir domuz ço- sınıfına soktular. manya sefiriyle Fransanın Roma se- Bade şehrini dtı. iinmekte olduğunu 
b . • Y . B l d firini kabul ctmi~tir. M. Briand ın vazmaktadır. Gaıete de \'"oss, hilkO~ anı geçmıştı, orgı e gra a Manyanm merkez yapılma- Almanya sefiriyle hilkfunetler kon-

. • f k M"l ki d.. • İnetin alAkadar devletlere murahhas· gıttı a at ı oş es uşrnanı- sından vaz geçtı ler, Eterya ge- feransının toplanacağı yer hakkında !arının bir listosini göndermiş oldu· 
nı hemen öldürdü. . . ne İstanbulda Fenerde Ksanto- görüşmÜ§ olmaaı muhtemeldir. jP;ıınu ve bu murahhaslar atasında 

Onlar yene çalıştılar. Bir iki nun evinde kaldı. KAR BU GVN M. Schacht lfc maliye ve münaka-
ytl içinde her yana dalbudak Bu arada reislerden Skofo Paris, 8 (A.A.) · Maliye encüme- !At nezareti mtiıehassıslannın bulun-

~i, borçlar mcs'elesinin müza.kerc-
saldılar, benim can düşmanım geberdi, yeni talimatlar yapıldı, sinden eve! harici siyaset hakkında duğunu yazm:ıktadır. 
Tırhalalı Yani Farmaki de Ete- Eterya havarileri dört yana da- bir münakaşa yapılmasına dair veri- Zl':LZ!:;LI~ OLDU 
ryay_a girmişti. Yani Farmaki ğıldılar: len takriri bu gün karara raptede- Los Angelos, 8 ( A. A. ) _ Bu 
ve bır kaç kaptan Rusyada Çar Benim düşmanrm Yani Far- cekti~. POİNCARlt söz ALDI sabah saat 8,45 ıe hafit bir zelzele 
Aleksandırla konuştular. makiyi Selanik ve Tırhalaya hissedilml,-tir. Bir saat sonra yeni K d' · ··ı k h Paris, 9 {A.A)- Nazırlar meclisinin 

apo ıstırya mu a atta a- memur ettiler. Çamlıca adası- verdiği bir karar mucibince M. Poinca- bir hareket daha olmuştur. Santafe 
zır bulundu, Eterya işe dö~ na başka biri gitti, bu adam re mecliste müzakere bqlar başlamaz springı te iki klşlnln ve iki çocuğun 
elle sarıldı. Geçen 1232 senesı Moraya da oğrıyacaktı. vekayii ve vesaiki hülasaten bildirmek yaralanmış olduıu bildirilmoktedir. 
ilk kanim ayında reislerden Ya- Manyaya tam üç_ tanınmış için söz alacaktır. M Poincare, müzake- DAhlLlYF, VEKİiJNıN SEYAHATi 
nyalı. Çakalofla Sko_fo İs. tanbula kaptan yolladılar, Grig-or atlı reye perşenbe günü öğleden sonra baş-

ıdil 1 k lanılmasrnt bugün meclisten istiyccek- Artvin 9 " A • - Bugün 
fıe er, ası cemıyetı uran bir papas ta Eflaka gı· tti, ben bu ' · •"'- " 
k t b ld F d tir. Ardahandıın hareket eden dahi-santo stan u a ener e o- papası tanırnn: Moralıdır. Paris, g (A.A) - M. Briand Fransa 

turuyordu. Herifler Kudüs ve İskende- nın Roma sefiri M. de Beaumarchias i llye vekili Şükrü kaya bey ve 
d k 1 al ·ı akded·ı k ordu mtiletti•i ve kolonlu ku-[•] Asıl Tiriycstenin cfstirya> ryeye bile adamlar yolluyorlar- kabul e ere ı ya 1 e ı ece mu ' 

kontluğunu almıştır. Doğuşu Kor- dı. hadenet ve kom,uluk muahedesi hakkı!l mandam pa;;:ılar saat on sekizde 
forlurl Ah 0 Yani Fannaki... be- da gö~~:;EüKştü~STtYORLAR Kt ,chrimizc gelmişler ve halk tara-

fından çok hararetli ve saıniınt eseri vücut btılını.:Ş°tu .. :. Yunan or: nim düşmanım olan herifi. • - Bayon. g (A.A) - M. Lcon Blum 
d 1 1 t A k 1 · · d • · bir surette karsılanmışlardır. u arıy a mun azam s er erımız, Ben onu adım a rm takıp etti- Bayon da, söylediili bir nutukta bilhas- · 
çarpışırken intizaııisızlığın timsali riyorduın, sözüm ona asıl bu sa demiştir ki: "Kabinenin akibeti sos- P.\PA..'\ı!N \'EKiLi 
olan mesela Çerkes Ethem çetesinin "İt" iş görüyordu. yalisUer için ikinci derecede bir eaye Poma, 8 (A.A) - Papanın vekili, 
tepelendiği haberi alrnd.ı. İnönfı, tc,kil eder Bizim için asıl ehemmiyetli 
Dumlu Punar' ve hela Sakarya, za- Selarukte Tırhalada eli silah Krala itimatnameslnl takdim ettikten 

"" olan cihet Fransanm harici 1iya9etinc 
ferleri, Gazinin en büyük eserinin tutarlan yazıp duruyordu, Ali verilen istikamettir. Çünkü beynelmil.J 
§alllı mahsulları olarak bir biri ar- de hemen haber alıyordu, Serez hayatın veçhesi bu istikamete ziyadesile 
dma derlenmeye başladı... Mitrepolidi Hırisantoyu "Avret tabi bulunmaktadır. Bunun içindirki mec 

Hiç yoktan ve çok büyük aleyh- Hi r'' k dırd O liıto müzakereye baılarulacaiı ıu ııünler 
larlan olmasına rağmen tek ve en sa papasını an ı. ra- de kat'l beyanatta hulunulmaaını, büldl
büyilk eser olan orduyu, yalnız ve dan Aynoroza geçti, eski baş metin borçlara ait itilillarda Young pli 
yalnız Gazinin büyük rOhu vilcüda papas Griğoryosu içlerine aldı... nını han&i siyasi çerçive dahilinde ta:
getirmeseydi, Osmanlıbğm son sa- Hani İstanbulda asılan Patrik 1.. bik edeceğini milletin bilmesini istiyo. 
drı azamı, milli Mkiıniyyetin tiın- Allah Allah Demek ruz." 
ıalleri yerine Lozanda müstakillen A d p tn" k · ·lm· ~ F • b • • t 
Türlı: milletini yine temsil edecek ynoroz an a o. ~ştu. eCI lf CIOaye 

sonra d uçeyl ziyaret etmiş ve muma
lleyhe Papanın blr mektubunu tevdi 
etmiştir. 

TAŞAN NEHiRLER 
Moskova, 9 (.\. \) - Amur 

nehri taşınış bir çok yerleri su altında 
brakmıştır. Çinlilerle meskt\n hava'Ue 
bir çok kimseler boğulmuştur. 

TiCARET KONGPESI 
di. . . Gazinin tek ve en büyük ese- - Evvelden de Patnklik yap
ri olan muntazam ordu vücQda gel- mıştı zannederim iki dafa ... 
mese idi Hil.ifet orduları Ankara- Peki~ bilmiyorum Halet efen-

Fransada feci bir cinayet olmuş- Amsterdam, 8 (A.A) - Kraliçenin 
tur. Bir köyde Jozefin isminde bir zıvcl prens, barlciye nazın sefirler 
kadın balta ile üç çocuğunu da öl-

nın dört beş saatlık mubitına kadar di ala bilir ' 
ıokıılmuşken darına dağın edilemez- smı · • • 
di. - !. •. 

O büyük eser vücut bulmasaydi - Biz gene Yani Faı;mlliye 
'3azi Hz. ordular, ilk hedef: Akde- gelelim: Farmaki bu işleri ya
niz. . . kumandasını bizzat ve bitta- parken Hristo adlı Eteryacı da 
bi veremezdL. . M be · M Mih li k 

O büyük eser olmasaydi, Cümhü- anya yı avro a an-
riyet ilan edilemezdi. . . dırdı. r 

O büyük eser olmasaydi, Cümhiı- İşler büyüdü, İstanbulda Fe-
riyet devim ettirilemezdi... nerdeki evde iane defterli açtl-

0 büyük eser olmasaydı, bizzat dı, Eterya için bir mühür kaz
kendisinin husılsi bir mulıiveremiz 
sırasında 337 senesinin ilk ayların- dınldı, mührün ortasına: Haç 
dan birinde: Şahsi hi9 bir emelim koydular, yanına da Yunan 
yoktur... yeğane gayem; Vatan rümzü olan: E ... harfini ... 
kurtulduktan sonra asri ve medeni Cemiyet birden bire büyüdü, 
bir devlet kurmaktır" dediği ikinci hatta Yanyaya benim yanıma 
ve birinciye bağlı yani ordusuz en d tl 1 
büyilk eserini asla vüciıda getire- kadar uzandı, Ört Y eve teş
mezdi. anın için Gazinin tek bir kiJat her yanı sardı, ateşli şar
eseri vardır; mağliıbiyyetle mahv kılar genç kızlarla delikanlıla
olmuş bir devletin ve tezlil edilmi' rın ağızlarında dolaşıyordu ..• 
bir milletin içinden fışkıran basit Tepedelenli susmuştu, elleri-
müdafd kuvvetlerini muntazam or
du ha'ıne koymak ve bi•zat kendi- ni biri birine vurup seslendi: 
in. en büyük emel dedigı: asri ve - Bire Fehim, bana şimdi 

J ı,. devletı kurmak, en büyük. Kosta Buçariyi çağır ... 
eseridir, ona ve bu hatırayı beyana Bitmedi 
fırsat veren s ze her şeye rağmen 

nsüz hörmet ve mubabuet efen-

ABDOL KADİR KEMALİ 

[*] Lokanyanın cenubunda iki 
körfez arasında Dağlık bir yerdir. 
Ahalisi kamil en haydut idı. 

dürmüıtür. Bu kadın on sene eve] heyeti ve yüksek memurlar hazır 
kocaya varmış, o zamandan beri üç olduğu halde beynelmilel ticaret oda-
çocuğu olmuıtur. sının beşinci kongrasını açmıştır. Bu 

Geçenlerde bir gece kadın çocuk- münasebetle hariciye nazın bir nutuk 
!arını uyutmuş. fakat ondan sonra söylemiştir. 
ne geçtiği anlaşılamamıştır. Yalnız ---~!"'"---!"'"!"'" ___ _ 
malUm olan bir şey varsa o da kadı- muş, çocuk aranmış bulunamamıştır. 
nın bir balta tedarik ederek bu men Bir gece sonra çocuk devrisi sabah 
fur cinayeti irtikap etmiş olduğu- evine gelebilmiş ve başından geçen 
dur. Tahkikata göre cinayet soğuk şu vakayı anlatmıştrr: 
kanla yapılmıştır. Çocukların fery- - Sokakta geziniyordum. Birisi 
adını duyan olmuştur. yanıma geldi. Beni davet ederek ken 

Cinayeti irtikap eden ana bundan di evine götürdü. Eve girdiğimiz za 
sonra kendini de öldürmek, ve bo- man bütün kapıları, pencereleri ka
ğazını kesmek istemiş isede ken- padı. Beni bu suretle hapsetikten 
dini öldürememiştir. Kadın bundan ıonra sabahleyin bıraktı. 
sonra balta ile ayağının parmakla- Bunun üzerine tahkikat yapılmıt 
rını keamiştir. ve çocuğun tarif ettiği eve gidile-
Kadın bundan sonra düşüp bayıl- rek o adam aranmıştır. 

mış, devrisi gün öğleye kadar ayı- Tahkikat neticesinde çocuğu gö
lamamıştır. türmüş olan adamın yatlrca bir a-
Komşular bunun farkına varmış- dam olduğu görülmüş ve istiçvap e

lar, evin önüne gelerek içeri girince dilmiştir. Fakat yaşlı adam çocu
feci sahnenin önünde ıle diyecekle- ğu nsöylediği şeylerin uydurma ol
rini şaşırmışlardır. duğunu söylemiştir. Lakin bereket 

Katil kadın tevkif edilmiştir. Ka- versin ki çocuğun o eve götürüldü
dının zevci bir müddet sonra gel- ğünü gören şahitler de vardır. Bunun 
miş, tabii neye oğradığmı anlaya- üzerine yaşlr adam şaşırmış. karma 
mamıştır. Bu facianın sefalet gözün karıtık bir takrm ifadeler de bulun
den bir cinneti muvakkate esnasında muştur. Yaşlr adamın sekiz yaşında 
irtikap edildiği - tahmin ediliyor.- bir erkek çocuğu bu suretle hapset-

ÇOCUÖU GÖTÜREN ADAM mesi onu öldürmek maksadına at
Pariste 8 yaşında bir çocuk kaybol- !ediliyor. Adam tevkif edilmiştir. 

I:u.gl.I&eı:reıd.eı 

• 
Ingilizler 

Ren arazisinin tahli
yesinde ısrar ediyor 

IIJ,giliz Hariciye 
nazırınm meclisteki 

şayanı dikkat 
beyanatı 

Londra, 8 ( A.A) - Avam 
kamarasında bir suale cevap ve
ren hariciye nazın M. Hender
sun, lngilterı- hükt\metinin Ren 
arazisinin umuml surette tahliye
sini arzu etmekte olduğunu be
yan etıu4tir. Hükumet, pek yakın 
bir zemanda ve beraberce mez
kftr havalinin tamamen tahliyesi 
için Fran~a ve belçika hükt\met
leri ile temasa girecektir. Böyle 
bir tahliyenin hangi tarihte yapı· 
lacağını tayin YC tesblt etmek 
önümüzdeki konferansa aittir. 

BUNLAR DA KlM? 
Londra, 8 ( A . A. ) - Bu 

akşam, on kadın avam kamarası 
kolislerinde bir nümayiş yapmağa 
kalkmışlardır. Nümayişçiler, en
ternasyonal marşını söylemi~ler 
ve mantolarını atmışlardır. Man
tolarının altında kemer şeklinde 

bir takım kurdclalar ve bu kur
delaların üzerinde kırmızı harf
lerle, hükt\mete serdedilın4 olan 
bir takım dilekler yazılı bulun
makta idi. Polis, nümay;şçilerl 
kapı dışarı etmiştir. 

Kralın sıhhah 

Loııdra, (A.A.) - Kralın 

sıhhatı yeniden endişelere bais 
olmaktadır. Sandringhama gitmesi 
tehir edilmiştir. 

Chauıberlaln hasta 
Londrıı, 9 (A.A.) -Sır Cham

berlain gripten muztariptir. Ya
takta yatmaktadır. 

DEHŞl':TLl Fl':YEZAN 
Madras, !I (A. A) - Ilincfüıanın 

garp sahilinde kuvvetli rilzgArlarla 
birlikte olarak gayet şiddeti[ yağmurlar 
yağmaktadır.Cochin den gelen haberlere 
nazaran, feyezanların mütemadiyen 
devam etmesl dolayısile geçen hafta 
vaziyet son derece vahim idi Bir 
çok evleri sular alıp götürmüş bir 
çok kasabaların tahliyesine mecbu
riyet hasıl olmuştur. Trivandrum dan 
blldirildiğlne göre, içinde 14 kişi bu
lunan yerli blc gemi, sahil açıkların
da devrilmi,tir. içindekilerden hiç 
blıui meydanda yoktur. 

HER ŞEY YOLUNDA 
Oldorcbard, 8 (A. A) - Ame

rika-ltalya seferini yapmalı: üzere ha
reket etmiş olan Paıhfindet tayyare
sine 7 5 mil mesafeye kadar askeri 
bir tayyare refakat etmiş ve avdetinde 
Okyanos tayyarcslnde her oeyin 
yolunda olduğunu bildirmiştir. 

TAKLiBi IIÜKÜMET M1f 
Bükreş, 9 (A.A)- HükOmet aley

hinde blr fesat rertibab keşfedilmiştir. 
işte eli olan bir kıç zabit tevkil 
olunmuştur. 

TUNUSTA ZELZELE 
Tunus, 9 (A.A.) - Saat ikiyi 

yirmi geçe merkezt muhiti 1000 
kilometre mesafede bir Zelzele 
olmuştur. 

Kendi giU ısml kaldı yadll/IJr •• derlerya 

Tokyo, 9 ( A.A. ) - imparator 
M. Uchidanın hususi meclisteki 
memurlycdnden vuku bulan istifasını 

kabul etm4tir. Be istifanın sebebi 
Kellog misakı mukaddlmeslnln tefsi· 
rldlr. 

MUKAVELE iMZALANDI 
Bern, 8 (A,A.) - Fransa ile alı:· 

tedllmiw olan ticaret mukavelenamesl 
bu giln lmza edilmiştir. 

MUHALEFETE RACl\fEN 
Paris, 9 (A. A.) - Maten gaze

tesinin istihbaratına nazaran, belediye 
meclisi 14 Temmuz merasimi için 
lstenilen tahsisab belediye rel•lnln 
muhıariyet taraftarları ve komünist 
azanın muhalefetlerine rağmen kabul 
etmiştir. 

YlEDIRI;\1LA VURULDULAR 
Montreal, 8 (A.A.) - Rose

mount golf sahasında üç kişi, alana 
girmiş olduktan şemsiyenin sivri 
ucuna yıldırım çarpm~sı neticesinde 
telef olmuşlardır. 

Hıberler·~ 

~ııi kast~ıların nııı~akelliesi 
1 ••••••• 

Kadriye ve 
kem~~e 

rüfekasının 
;~t!\!vavla,·1 

dün mail' 
yapııdı 

Müstentiklik kararnamesi okunduktan sonr• 
müddei umumi iddiasını serdetmiştir. Mat' 

nunlar kaçamaklı cevaplar verdiler 
l:ı:mlr, 9 (A.A.) - Sul kast 

cDnnlle maznun Kariye H. ve 
rüfekasının muhakemelerine bu 
gUn Ağırceza mahkemesinde 
ba11ıanmıştır. UsuJen yapılan ls
tlcvabattan sonra mUstantlklllı. 
kararnamesi okunmuştur. 

Bunda Reisi cumhur hazret· 
lerlne sul kast teşebbUsUnde 
bulunanların mukaddema lstan
bul llı:Incl istintak dairesince 
men'i mubalı:cmelerlne karar 
verildiği halde daire! temylzee 
karann nakzı U:ı:erlne tekrar 
tahkikat yapıldığı blldlrllmekte 
ve bu sut kast teşebbUsannn 
mukaddema vaki sul kastlar-

dan vesait itibarile farklı olduğu 
ve ôazl Hazretlerinin harlmlne 
kadar girilmek lstendltJ ifade 
olunmaktadır. 

Kararnamede maznunların 
sıra ile seciye ve abvall busu
slyelerlne dair tetkikat mevcut
tur. Kararname bundan sonra 
moznunlann aralanndakl muna
sebatln ne şekilde başladıUını, 
Vefik beyin Londra seyabatlnl, 
orada muhaliflerle temastan 
sonra lstanbulda Nasırla mUf
terek yazıhane açtıgını Kadri
yeyi Refik beyle yazıhanede 
nasıl tanıştırdıgını Kadrlyenln 
fedakar vaziyette kocasına iş 
bulmalı. eslı:I kocasından dava 
etmek için yardım veslleslle 
Gazi hazretlerine sut kast için 
Ankaraya glttiglnl ve muvaffak 
olmadan döndUgUoU göstermek
tedir. 

bundan sonra Kadrtyeııl' 
yıldız namı mUstearlle Gazi 1111 
reflerine mektup göndermeslııll 
manidar olduğu, baplshanel 
ihtilattan men olundugu sırJ 
Hamldenln kadrlyeyo göndıt 
dlği bir mektupta bazı tavs1Y1 

!erde bulunmasının calibi dik~ 
oldugu, kanunu cezanın 61, 8" 
Uncu maddeleri delaletile ııl 
ıncı madenin son fıkrasına gOI' 
lllzumu mubakemelerloe tlat' 
verilmekte olduğu blldlrltmekf 
idi. 

Bundan sonra mekamı tdll 
lddlssını serdetmiş ve mazn-' 
lana ahval ve hususlyetıeıtl 
izah ederek kadrlye Haoıg; 
şelı:JI müracaatının usul ve nı•! 
zuata muvafık olmadığı, el' 
kocasından alacakları için nı.ı 
kemeve maracaat etmesi, ş" 
dlld lı.ocaaının terfllnln de ~ 
nuna tabi olması IA:ı:ım ıetl 
ğfnl blldlğl halde bu mUractf 
felı:llnln bir makaada matuf İ 
duğıınu ve kendisini tabaııi 
kullandığını bildirdikten soo; 
bu delalle ğöre icrayı mubsJI 
melerlnl tlllep etmiştir. 

bilahare maznunların ısıtt 
vabına geçilmiş, sualler 11;açl 
maklı cevaplar ile kaşılanmışd 

Öyleden sonraki celsede rı' 
bit olarak Mevlut Emruil .. 
madenci Fahri beyler ve M" 
mut Celalettln bey dinlenmiş# 
dlger şahitler gelmedlglndıl 
mahkeme 17 temmuza t-1 
olunmuttur. 

Muhakeme nasıl Romanyada sui 
oldu kastçılar 

lzmlr. 9 (Mllllyet) -Kadriye BUkriıf, 9 ( A.A ) - Rıı~ 
H. ve rUfakasının mahkemealol , 1 ~ ajanaı bildiriyor. Polisçe ov~ 
dinlemek isteyenler sabahtan · beri bUvlyetlerl malum olan il 
Adliyeyi doldurmuşlardı, Polis- sivil eşhas De sabık kaymak-' 
ter tarafından sıkı inzibat teala fardan Stolka asaylfl umanı!~ 
edllmlştt. Salonda yer bulama- yl haleldar etmege matuf ti 
yanlar koridorlarda alt kat sa~ suı kast teşebbU•Undt bul el 
ıonlarda, hatta sokakta bekle- muşlardır • Aralannda an ~ 
yorlardı, lı.OçOlı. rOtbede iki zabit ile ....ı 

Saat dokuzda maznunlar kaç amele almaga muvaP .. 
mevkilerine getlrlldller. Kadriye olmuflardır. Rumanyada k-' 
lacivert zarif bir koatum ve fılı:Iılı.lar vukuuna dair şuyu; 
şapka geymlştl. Bunlan Anka- lan haberler tamamen asıtıı • .tl 
raya giderken dlktlnnlştl. Ham- HİZMET GAZETESi SAi": 
diye, geylnlflno dikkat etmemlf, LER1 ARASINDAKi DA -J 
nezleli bir sesle cevap veriyor İzmir 9 (M11liyet) - Hızmet ~ 
çok asabi görUnUyordu. Anne- tesi sahipleri Zeyno! Boaiın 

teri Nadide bUtUn şlfmanlar gibi Tal~t B. araa_ındaki feshi tlrk•1.J 

rl 1 il ki guld vasmm bu gün ticaret mah.ke~ 
te n s me e meş u. de rüyetine devam edilmlıtir. '· 

Faik intizamsız geylnmlf, Nasır keme iki şerik arasındaki ibt:İİI 
ltlhall, Avukat Vefik maznun hallini haktme havale otti. 
mevkllnde olmaktan sıkılır gibi Şükrü Kaya bey 
salı:Janıyor. Arablyan da bllzUIDp Kar. 9 (A.A.) _Dahili e 
duruyordı, s, Y iJfl 

Kadriye lstlçvabında çok lı.ur- li Şükril kaya ve umuınt m 
1 naz olduğunu gosterdl. dDzglln tiş Tali beyler lğdıra hareket 

lstanbul flvesl ile ıOyllyor soru- mişlerdlr. ~ 
lan suallere dOşOnerek cevap J 
veriyor, bazen bırçınlafıyor • BELEDİYE REiS 
bazen gll!Uyorda. Hamide aglar 
gibi bir sesle cevap veriyor, an
nesi kadar metanet göstereml
yordı. Nadide : " ben anneyim 
bir annenin evlatlarını feda 
edeceğini tasavvur edennlalalzP 
dtyor gazetelerin ıııl kastcılar 

demelerinden flkayet edlyordı. 
Nihayet maznunlar llzerlerloo 

atılmış feci bir iftira olduğun 

söylemekte ittifak ctmltlerdl, 
Şahitlerden Marlka Kadrl

yenln silah taşıdlğını kendisine 
söyledlğlnl iddia edince; 

Kadriye: « Yalan böyle bir 
f'Y söylemedim > dedi Manka 
tarar etti.Nasır yzdıgı mektubu 
tefsirettl. Fena olaydı Tevfik 
Klmll bey ( lstanbul ) tarafın
kendisine iade edlldiğl zemao 
bunu ima edeblleceglnl söyledi.~ 
Vefik, Adoanı tanımadıgıoı Ra
ufu parrlste gllrdUgllnU bunlarla 
münasebeti olmadığını ve Maçka 
palas kııpucusu MevlDdun Şe

hadetini bir çok noktalardan 
çUrlltmet çalıştı. 

Maznunlar yüzlerce balkın 

önünden geçerek jandarmala
no muhafazası altında göturfl
IOrken Kadriye gUIUyordu. 

Tabliyetten lskat · 

Resml izin almaksızın tabiye
tini değiştiren Ermeni Artin pa
pazyan, Türk vatandaşlığından 

Iskat olunmuştur. 

Beylerin nazarı dikkatine I 
Emaye mebanJ namerolar 
Oalvanlzadan kabartma 
nıımerolar I 
GalvanJı:a sokak levbalan 
Kuruta slparlşat stlr'atlt göndetl 
Sirkecf Teneke saç lmallt fab~ 

Yazı makineleriıı~ 
aaan almadan eve! Galaıada ııJll' 

VITALi
0

BENBANA~ 

Matbaacılara iları 
Zonguldakta yüksek nıa~ 

mUhendls mektebi için muf; t 
ders kitaplımnın tab'iyeı;i li 
929 tarihinden itibaren bir ~ 

müddetle munakasaya komJJll 

tur. el' 
Şeraitini anlamak isteyeni 

fstanbulda şehremaneti civa~: 
:\faden mıntakası mühcndHl1~1~ 
ve Zonguldakta Maden ıııLl 

11 
yetine müracaat eylcmeterı 

olunur. .../ 

Satılık kavık 
Bir kıta akaju k.ty;k .;atılı!' 

iki çiftedir ve mükcmıncl ~ 
haldedır. Bebekte lnşırah cıı 
sinde 32-34 numaraya nıiir' 
edilmesi. 

1 
~ 
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Ekonon1i _ B;. İt.. ne :e.fD. /Jlll fJJi k·rl 
Bulgar tütün fabrikalarının 1 MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ .1 En az bir niiyoı1 lira laz 

kartel teşkilatı ~"-•--=n:ııı::::::za!~llE::;C:lllllZ:l!~"IEQ!:l~;:ıı::zm::!~!SlllOaımm:!!!§ll ;.I . 

Emanette JenJ' lı)'f totı·ı·s IDU"? Gümrükte Gazinin en büyük heykeH Gazi Bulgur tutun fabrikalarının yüzde 86 sı birleşerek bir flat 
karteli vUcude getirmişlerdir. Bu suretle, iki senedir devam eden 
müzakereler muvnf!aklyetle bitiyor denebilir. 

Son zamanlarda Bulgar fabrikaları ara~ında şiddetli rakabet 
vardı. Rakabet. Bulgar tütün ve slğara flatı Uzerino zararlı tesirler 
yapmağa başladı. Öylekl Bulgar fiatları gittikçe inmekte devam 
etti . 

l<artell, iki maksatla te,şkUI ediyor : Biri, tutun vo slg11ra 
lıotilısalinl ~urproductlon dan, yani ıazla istlhsalden kurtarmak, 
diğeri tutun ve sigara fiat hareketini hakim surette idare etmek. 
Bu ikinci maksatı temin için fabrikatorun tttccara açdığı uzun 

·rııdeıı kredlyı tahdldeden i~o girişmek isteyen Bulğar tlltun karte· 
linin, gayeleri kısaca ifade edilmek lstenlrs~ deneblllr ki gayeler 
şunlardır: 

1- Bulgar toton ve sigara istihsalinin regulastlonu, 
2- Bulgar tUtun ve sigara flatlerlnln stabilisationu, 
l<artel haricinde, beşi Sofyada, onblrl vilayetlerde, on altı 

fabrika kalıyor. Bunların iddiasına göre, milll sermaye kendile· 
rinde, ecnebt ile karışık sermaye karteldedlr. 

Garptaki kartellerde yapılan tecrUbelere töre, kartel harici 
kalan autsidcrlcr, er geç kartel ııat polltlkasına boyun eğiyorlar. 

Eger bulgar tUtUncUIUgU, gUaUn birinde, klmllen kartel tcfkJ
lattJe çalışmağa başlarsa, bu hal, yakın şark tUtUn ekonomisini 
ı>aylafan diger iki memleket, TUrklye ve Yunan tUtuncUIUgUne 
tesır etmekten hail kalamaz fikrindeyiz. N. 

* * * 
GÜNÜN 1KTJSADI HABERLER! 

Mükerrer sigorta: faaliyete geçtikten 
sonra tarifeler indirilecek 

19 tcınmuzunn itibaren işe baş

layııcak olan l\lükcrrcr sigorta şirketi 
ınlidürü :\1. do !\lcsıral dün sigona 
şıd:etltri komi,crli~iııi ziyaret etmiş
tir. 

i\J. ıfo '\le ıra!, mükerrer s;gorıa 
şiıi:cıınc ait hıısu;at hakkında komi
St!ta.kl..: temasta bulunmuştur 
. Bu mücssosenin faaHycte geçmes; 
1\in !hım gelen haıırlıklar bitirilmiş 
11iup tatbikata geçmek için talimat
mımenin tebliği beklenmektedir. 

,\Jdığ:mız malumata güre, hüku
met umumiyetle s;gona ücretlerinde 
)'tizde (:.!O·:JO) kadar tenzil:\[ icrasını 
mHvafık görn1üştür. 

:llükerrer slgorıa şirketi faaliyete 
baş!Jıdıkıon sonra bu yenl tarifelerin 
Ju tatbikine başlanacaktır. Bütün 
SlgOrta şirketleri aldıklan primlerlıı 
yj12de e'llsini :llükcrrer sigona şirke
tine vereceklerdir. 

Mukcrrer sigona şirketi şimdilik 
ube ıeşkiliti yapmağı lüzum şörme
ıni~ olup icap eden yerlere kontrol 
içiıı memur günderecektir. 

• Zeytin yağı flaıiarı - Son 
günlerde Borsada zeytin yağı flatla
tındı hissedilecek dcreeede bir tene
•Ziii vardır. llu vaz'iyet yıg tilccar
llll'ltıı telaşı düşürmüştür. 

• Borsa gazetesi - Kambiyo 
bbrsası tarafındon yevmi bir gazete 
neşredilecektlr. Borsa gazetesinde 
gOnün kambiyo esham barckeılerl 
~kkında havadisler ve f!at ce<lvel- · 
feri bulunacakbr. 

• Şirketlerin tasfiyesi - Ticı· 
•r nıüdUriyetl iş göremiyccek vazi· 

Ylto tlüfen şlrkeılerln tasfiyeJl için 
ttddkat yapmaktadır. 

~Konpanl Trııme dö Levan " 

ism;ndck 1 ecnebi şirketi dün tatili 
faaliyete karar vermiştir. 

• Ticaret odasında lntihap
ısrunbul Ticaret odası meclisindeki 
münhal azalık intihabı için teşkil 
edilen hey'ct dün toplanmıştır. 

!Jey"et reylerini istimal edecek 
müntehibi sanilerin llsteierinı tetkike 
başlanmıştır. 

Bu tetkikat perşembe gunüne ka
dar bitecek ve cumartesi günü inti
hap yapılacaktır. 

• Borsa flatıarı Dün bor.a
da lngiliz lirası (1009) dan açılmış 

ve (1005) kuruş 'J9) parada kapan
mıştır. Düyunu muvahhede (183,50) 
den, altın (867) kuruş (20) paradan 
muamele görmüştür. 

Limanda 

Antrepo buhranı 
Günden güne şiddet
leniyor. Rıhtım şirk~-

tinin lakaydisi .. 
Rüsumat Ba."Jmüdürü İsmail Hakkı B. 

antrepo buhran1nın ıünden güne artmak 
ta olduğunu dun bir muharri rimize söy· 
lemi:Jtir. 

Vul:ubul.:ın şiddetli tcblicata rağmen 
antı-cpo ihtiyacını temin cdemiyen Rıh
tım şirketinin vaziyeti ~!aliye ve İktisat 
vckiletine bildirilmiştir. 

Rıhtım şirketi, buhranın, tahliye iflc
rinin çabuk yapılmamasından ileri ccldı
tin.i iddia etmektedir. 

Liman ~irketi bunu gayri vari.t cöre
rek Rıhtım flrketinin mavunalardan 
çıkanlan eşyayı yerleştirmeCe kifi yer 
bulamadıtını Rüsumat idareioe bildir
miftir. 

• • • 
Kambio Borsası 9/'l/929 
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13uz ihtikarı U IJ • Çakmaklar için köprüsünün Unkapanı cih ~tindel·i 
Muht;kir-ıe_r_ş_iddetle Bir llalJan va~uru ~ir Yalnız elli iki beyan- meydana ~lkil_ecektir 

takip ve tecziye name verı·ldı" ı\\ektum Yeni kapıdan Unkapanınu kıı. nr ı·ne··ek 
edilecek yelkenlimizi ~atır~ı çakmakl~r için büyük yolun bitirihnenıesiııe bıtzı l{ar~ıkı 

Son günlerde havaların çok sıcak 
gitmesinden istifade etmek isteyen 
bazı kimseler buzu narhtan fazla 
satmak teşebbüsünde bulundukları 
görüldüğünden bunlar hakkında şid 
detli takibatta bulunlması alakadar· 
lara tebliğ edilmi~tir. Piyasaya çı
kan buz miktar1 şehrin ihtiyacına 
kafi olmakla beraber yeni fabrika 
da yakında faaliyete geçecektir 

ADA ÇAMLARI MUKA VELESl 
Ada Çamlarının Emanete devri 

hakkındaki mukavelename Hey'eti 
vekiiece tastik edilerek Emanete 
gönderilmiştir. Çamlar 20 sene müd 
detle ve senevi 200lir. icarlaEmanete 
devrolunmuştur. Emanet bu seneden 
itibaren çamları alacak ve hüsnü mu
hafazası için icabı kadar muhafız ta
yin edecektir. 

TERCÜMANLARIN 
İMTİHANI 

Tercümanların ~ifahı imtihanları· 
na dvam edilmekte olup dün de b;r 
kısım tercümanların imtihanları 
yapılmıştır. İmtihanlar muvaffakı
yetle neticelenmektedir. 

YENİ GAZHANENİN PLANI 
Dolma bahçe gazhanesi ş;rkcti ta 

rafından mevcut gazhane tadil ve 
ıslah edilmek sur~tile yeni ve asrı 
bir gazhane vücuda getirilecektir. 
Yeni gazhanenin projeleri Emanete 
v~rilmi~ olup hey'eti fenniyece tet
kık olunmaktadır. Şimdilik bir ga
zometro yapılmakta olup bu bittik
ten sonra yeni inşaat başlayacak
tır. 

K(iPRl'DE,. N \SiL G!~Ç'İLl•:Cl~K 
Şehremaneti bir miiddct evci, 

köprlı üstünde yolcuların sağ ta
rafını gitmeleri icap ertiğini bil
dirmişti. 

Üç günden beri zahıtai beledi
ye memurları köprü (ı>tünde ge
len ve gidenleri kontrol etmekte 

ve sa~dan YLiriın iilmesini temine 
uğraşmaktadırlar. 

Maarifte 
Kitapçılara kredi 

45,000 liralık kredi 
açılacak 

Kitapçılardan bir hey'et Anka
raya gitmi~ ve :"llaarif vekAletine 
arap harflerilc ba>ılmış kitapların 
ellerınde kalmasından ziyan ettik
lerini arxedcrek hu ~azivetin ıslA
hı için kendilerine kredi açılma
sını temenni eımi~lcr<li. 

Bunun üzerine vckıl.lcıin küşad 
ettiği -ıs,ooo liralık krediden tiç 
kitapçı istifade etmiştir. 

t k b t b 1 istimlak işleri sebep oluyor! 
l·tı· layı~oın da u··ıu·ınu .. "e- sehebı'yel a 1 a a aş anı yar 

u y il Istanbulla Beyoğlu arasında •ı bu caddedeki hatta nakledl!e-

e b k ı lnhis1ra tabi tutulan çakmak için he· en k 1 t . ·1 t k .. k b tl d.. ı 1 1 Y ren U ~apur grını~ jf ısa yo U eŞKl e mc • Uzre CC , U EUrC i! ıger 1at arta , uv yanname verilme tayin edilen müddet H d b · S h · l"' · 
Cenova limanına mensup ve Kosta dün akJ:ım bitmiJtir. ay ar eyın - e remın ıgı za- araba miktarı tezyidi mümk:ln 

kumpanyasının ıRavenna1 namındaki va Schrimi.ıde inhisar idaresine ita edt .. manında inşasına başlanan bü- olacal<tır .. 
puru İzmirden Ayvalı~• müteveccihen len çakmak beyannameleri (52) den iba- yük Gazi bulvarı bir takım is- LiMANLA ALAKADAR DEGIL 
hareket eylemiş!<. Vapur gece yansın- rettir. timlak meseleleri yüzünden şim Şehremaneti ilerde liman ve 
dan bir saat sonra Midilli açıklarım Beyanname vermiyerek çakmakları dilik yarı yapılmış bir halde ya serbes muntıka hakkındaki 
muvasalat etmiı ve bir deniz faciasına mektum tutanlar hakkında bu günden I• kaldı. Bu üç kilometrelik cadde- projeler tatbik edildikten sonra 
sebebiyet \'e:-:tliitir. Vapur Midillinin tibarcn takibata ba<jlanacaktır. Büyük ti· 
Zeytin burnu ile Çandarlı arasından earethaneler lazım gelen beyartnameleri nin ancak bir kilometresi ikmal bulvarın istikametini değiştir-
yoluna devam ederken Gemlik limanına venniJlersede ekseri küçük satıcılarm. edilmiş bulunmaktadır. mek ihtimalini varit görmemek 
m~nsup tuz yüklü Derviş namındaki bir çakmakları sakladıkları anlaşılmt,ttr. lLK KISMIN TEFRl.51 te ve bu caddenin, sırf şehrin 
Turk Yelkenlisine çarpmış ve derhal yel Bunlar kaç:ık r.n:amclcsinc maruz ka· Marmarayı Haliç'e raptede- . 
kenli parçalanmıştır. Bu fec) kaza üze- lacak. bir çakmaktan beş lira, beher çak cek olan Gazi bulvarının ilk kıs- vesaıti nakliye ihtiyacım temin 
rine denize dökülen kaptan ve tayfalar mak taşı için 25 kuruş ceza alınacaktır. mı yeni kapıdan başlayarak için ihdas edildiğini beyan et-
fcrr.ıda ba•Iamı•lar •İmdat imdat• diy·~ Kibrit fabrikaıının inşa cdilccetrl arsa A mekted· ' ' • ksarayda Valde Camisine ka- ır. bağ-ırmrşlardır. Ravenna tevekkuf eyle· ntn krokisi hazırlanmıttır. Fabrika Si· 
miş, kayıklar indirilerek kaıazedclemt noptaki yana:ıo yerinde yapılacak. bir is· dar gelmektedir. Bu kısmın tef- Emanet, Istnbul'un en büyük 
tahliyesine çalışmııtır. Yelkenlinin reisi kele de inşa edilerek nakliyatta kolay· rişi bitirilmiştir. caddesini teşkil edecek olan 
Hüseyin kaptan ile tayfadan Çardaklı lık temin olunacaktır. Bulvarm Unkapanı'nda niha- Gazi bulvarının, umran husu-
Hüscyin kurtarılamıyarak boğulmuş, dal Mefsuh ~irkctin, yıkılan fabrika maki· t b 1 ·· ·· ·· k d 5 

1 ye u an uçuncu ısmın a 00 sunda çok faı"desı· olaca;7ını te .. · ga arın ırasınd.t kaybolmuşlardır. Müret nelc;-:ni mcmlck~tten çılôlramadıı[ı v.: :..: ~-

teb.atta:ı diğer üç tayfa İtalyan gemici- inhisar idaresine devredeoeıi anlaşıl- m~trhellik blir pa:ça ray döşene- pit etmiıtir. Vesaiti nakliy..,ııin 
Jerı tarafından kurtarılarak vapura ahn· mıştır. Bunların kıymetini takdir i~in ce a ege mıştır. mülı" b. k · d"k' 
mışlardır. s d r d · · u · h Yolun m··t b k. · l b ıın ır ısım şıın 1 ·ı yolla-inop e ter arının rıyasctın c bıc ey- u e a ısı ne e azı o.- ra nisnetle d h . 

Kazaya sebebiyet vcrdikttıı sonra R~ et tetkikata ba~lamrştır. vukatların !·endileri11e fa 1 - a a arızasız, mun-
ven k f t t . ·. . . . . 

1
:,z:a 

1
· taz;:ım ve kısa olacak olan r.~ 7 •1 nanın Llptanı Robalto bir Türk li- ~----- ınen aa emııtl ıçın ıstıın a.~a-. bul\'a-ıııd - . . . Uvtı 

manına ugramaktan vaz ec'"miJ ve Ay\'a Ad/iyede · h" . . ı an geçecegı ıcın nk;;l .. 
lık seferinden vaz geçerek kurtardı•• tın ı~rasını te ır ettırmelerı do- panııı<la bazı fabrikalar te - . 
tayfaları Midilliye çıkararak seferıni 'E'u"rk/u••gvu•• tahhir J~yısıyle bulvarın açılması g·:- edeceg· i anla•tl kt 1 essuJ 
t bdil ·ı ı ı k kt d' E 1 .. . •· ., ma ac ır. e . ı_e firar eylemi,tir. cı me e ır. ınaaet mtçesın- .r OL NAKLIY A Ti 

izmırın Ticareti bahriye müdürlugü Rum kadın bugün nıüdafa- ~e b~lvar iç:ıı tahsisat bulundu- KOLAYLAŞTIRACAK 
bu leci kazaya s.bebiyet veren İtalyan asını yapacak gu cıhetle parasızlık mevzubahs. Keresteciler yangın yerin<lc 
kaptanı Robaltonan her hangi Türk li- d .... ld" 
manına ugrarsa d.rhal tevkuini istemi•- Turklüğe hakarctk:\r ııe~ri;att.ı egı ır. Bulvarın ikmali için yapılac;,k meyve ve sebze halin-
tir. · bulunmakla mawuıı me-dut ı lro- yapılacak masr;:ıf, istimlakatın den Beyoğluna nakliyat Gazi 

Ayni nmanda keyiiyet lkı;sat vcki- nika !!;HZete>i mes'ul müdur•ı k~ymeti ?enüz belli olmadığı i- köprüsü tarikıyle yapılacaktır. 
lctıne de bildirilmiı siyas; te,ebbüsatta i\im. !·:leni bugün Aıl;ırcexada çın tespıt edilememişse de bir Bu köprü ile Gazi bulvarı an· 
bulunulması rica olunmuştur, Ölen kap· d f k milyon lirayı mütecaviz olaca- cak üç seneue kadar "ıl•mal edı'-
tarun kayın biraderi de m3hkemeye mil- mü a aasınt y:ıpaca ·ur. g"ı tahmin edilmektedir. lecektir. J ' 

racaatla dava ikame eylemiştir. Ravenna Mahkeme kararını bugünki.ı 
vapurunun İzmirde acentesi yoktur. Yal celsede tefhim olunma<ı da muh- y ALNIZ BiR KISIM ~OO,OOO Lira Gazi köprüsü için şimdiye ka 
nız vapurun muamelatına komisyon mu- temeldir Yalnız Unkapanı ıle Zeyrek dar (300,000) lira kadar top-
kabilinde Vanderze acentesi bakmaktı i- Avukatların tatlll ara~ındaki k~smın ~stimlak be- lanmış olup İş bankasına tevdi 
m;ş. Tahkikata ehemmiyetle devam o- deh .yarım mıl_von lıradır. edilmı'ştı·r. 
1 kt d Baro Temmuzun 20 sinden uruna a ır. Hadiseden blltün Türk lİ· B lh b l k K"' 
manları haberdar ediim;şt;r Eyli.ılün 5 ine kadar tatil yapa- ı .. as~~, u varın orta ısının oprünün planı ancak altı ay 

caktır. da muşkül~ta .. m~.~.z kalan E- s?nra hazırlanacak ve bu cihete 

İKİ RUM FAHiŞESiNiN 
KÜSTAHLIÖI 

Evelki gün Çırçırda vazife halinde 
bulunan iki jandarma ile oradaki halkın 
huzurunu ihtaı eyliyen üç Rum fahişesi 
arasında şayanı esef bir vak'a t.haddüs 
etmiştir. 

Asayişin muhafazasına memur silihh 
iki jandarma neferi, fazla rakı ve pril
bın tesirile zilzurna sarhoş olmıya baş
hyan mezkılr kadınlarla arkadaşlanna 
o mesirede içki istimali memnu oludu
&u cihetle bir rezalet çıkarmadan evel 
mesireden uzaklqmalannı buyllk bir ne 
z~etle ve mükerreren ihtar eylemitler
d1r. Betmaycler i11e zabıta memurlan
nın ihtarına. itut edecekleri yerde iti 8 . 

zıtnuşlar, çirkin, münasebetsiz ve istih
zalı . sözlerle jandarmalara karşı selmit 
lerd1r. 

Tatil devrc>inde bir kNm manet Gazı koprusu yapılınca- aıt tetkikatın bitirilmesini müte 
avukatlar vasat! Avrupada hir Y~ ka~~r! b.u yol işini neticelen- akip in~aat münakasası açılacak 
seyahate çıkac;ıklard1r. dırnıegı ıstıhdaf etmektedir. tır. 

Gazi bulvarı, şehrimizin orta- Avrupa fabrikalarının müna-
VEREM DiSPANSERi smdan geçe? en kestirme yol o- kasaya iştirakleri için münaka-

VllAyeıin \·orcbatan<la yeni y•p· lacak •. (Beşıktaş. - Fatih) ve sanın iki ay olması muvafık gi>
ıırdığı verem <l"paııserlnde hast• (Harbıye - Fatıh) tramvav!a- rülmektedir. 
muayenesine bc;lanmışıır. 1 lastalara 
meccanen ll!ç <la tevzi edilmektedir. 

Muhasebei hususiye hütçe.sinin 
tastikinden sonra dispnn$crin nevakısı 
ikmal edilecek 'e resmi küşadı ya
flılacaktır. 

OR\IAN YA:-lglNI SO: 'D(l 

Hekimba~ı çiftliğinde zuhur 
eden orman yangını bir gün bir 
gace devam cttikten sııııra dün 
akşam söndürıılmü~t(ır. 

Yangının çl flikte manıtar kö
mürü imal edilirken korlukların 
iyi kapatılmamasında ·ı zuhur 

Türkiye-Fransa -··----Suriye hududuna ve 
Mersin hattına dair 

itillifnameler 
neşrolundu ----

TAYYARELER! 

ROG \ZI .ARDAN (;~:ÇME 

:'ln:sı~LE OLDU 

Diger kltapcılırın iddialarına 
nazaran bu para Türk kitapçılığı· 
nın inkişafı için kAfi de~ildir ve 
100,000 liralık bir kredi ve ihti-
yaç varıfır. · 

Haber alındııtına nazaran l\h
aril vekili Cemal 1 hisnü B. 
100,000 lira krediyi kitapçılara 
temin etmeği vadetmiştir. 

.. Jandarmalann hüsnü muamelesinden 
cu~et alan sarhoşlar bu defa işi. daha i· 
lera götürmiye başlımışlardır. Orada bu 
lunan gayri müslimlerin bir kısmı da 
aY_Ri hezeyanamiz harekata iştirak eyle 
mışlerdir. 

ettiği anlaşılmı~tır . 
Yanan yerin saha;ı henıiz 

malum değildir. Mamafi pek çok 
yer yandığı tahmin edilmektedir. 
Üsküdar jandarma kum ıncbnlııtı 
yangına sebep olanlar hakkında 

Türkiye - Suriye hududu i
leMersin - Tarsus- Adana şi
mendifer hattı lıakkmda 22 Ha
ziran tarihinde Ankarada Hari
ciye Vekili ile Fransız sefiri ta
rafından imza edilen itilafname 
ve protokollar neşrolunmuştur. 

Ayni zamanda Türkiye - Su
riye hududunun nezaretine, hu
dut rejimine huduttan geçen sü 
rülere tatbik edilecek mail usul
ler 29 Haziran 1929 tarihinde 
imza olunan vesaik ve protokol
lar da Türkçe ve Fransızca o
larak neşredilmiştir. 

Cenevre. 8 (A_\.) - ı\lı:vam 
cemiyeti umumi k:\tlhi, !tattan 
deniz tayyıı clerinin Karailen z 
üzerindeki ıayaranı hakkında 
boğ-azlar komi:; yonu tarafındRft 
gönderilen 1 lazlran 9Z9 tarihi[ 

mektubu, bogutar mukavelena-

mesini ımza etmi~ olan devletle e 

!'Ollamı~rır. ---
l\ICHABER~:Dg SCR'AT 

llUG MAKl'\~:ı.~ıu Nt·:ıu:ı.~;f(~! 

Hl.ı\1.\ Y~:i l':TF.\ I, ll.\Ş l!E:\1-
ŞIRl~S! Al\H:RlKADAX (;f~i.DI 

1 limayd Et fal .\ nkara bakım 
evi bai henı~ircsi Aı~c 1 im. iki 
ay eYel ıahsil için Amcrikaya 
gitmi~ti. 

Şehrimize. aYdet eden Ay~e 
hanını dun hır mtılrnrririmızc şun 
!arı söyltmi~dr: 

- Amcrıkaya l>itrovitc ı-:ıttim 
Sıhhatim hozuldu!!;undaıı avdet 

Darülfünun mezunlarının bu 
günkü içtimaı 

Rum kadınları kt.ilürlcrini arttırmc.;:;
lar ~e ... zabıta memurlarına kartı kclim~i 
tezyıf.karane sarf etmişler ve karakola git 
mek ıhtarlarına mukabil küfürler savur 
rarak b' · ır otomobile atlamışlarsada jan-
dannalar tarafından zorla karakola ~ev 
kedihnişlerdir. -VAPUR MiNDERLERiNİ YIR-

TANLAR YAKALANDI 
Sirkcti hayriye vapurulannın minder

lerinı jiletle yırtan küstahlar 19 yaş
larında Lambo oglu Dimitri ile Anasta• 
oC:lu Yo!·;idir. Bu küstahları:ı ikj arka
daşı da zabıtaca ya!taianr:.13k üzredir. 
Bunlar adliyeye verileceklerdir. 

BiR MUSEViNİN iNTiHARA 
TESEBBOSU 

Ortaköydc bahçe sokafu·da oturan 55 
y.aşında İsak ef. asabi hastalığının teı.i
rıle ker.di ... in~ Ortal.öy<lcn l~:ıize a•mı.,
sa da etraftan yet.lilerck kurtarıl;uı~
hr. 

tahkikat yapmaktadır. 

200,000 1.IR ı\ 
Pl\.A'.';KO y,\J{l:'\ Ç"Eh'.ll.IYOR 

Tııyyare piyanko>unun altır.cı 
tertip altıncı kc:idesi yarın sııbah 

saat 9 da D.ıriJIFiiııun konfermı 

salonıınd:ı kc~idc edilecektir. 
Bu kcşidcnin biiyıık ikrnmi

yesi '.l00,000 liradır. 

()(',\h'. 11:\LO!iU \"E \ ERJ.l 
1\1 \ 1.1 .A IH 

~rr.:ıha\atla tcıksthya·~ otıdinÔl' 

verilocck t(ırl:.n,·Jl';ı ba!rı;mda yrrll 
nıalları ile en zarı! gc~inmi~ olan 
hanıma !(ayet k11·mcrtar lıir hcdivc 
,·rri!eı.;ı!\tir. Bı: h ı ımın ı!ltıhahı ıc/ı• 

l.ir hık~m he'·-t"t teşkil edilecek \e 

* "' * YENi TAYiNLER 
Ankara, 9 (Telefonla) - ttfcr'aş tapu 

müdürlüğüne: Aydın tapu mtidi.Jrü Faik. 
Aydın tapu müdürllıt::Ünc Denizli tapı.1 
müdürü Ali Riza Beyler tayin edılmi~
tir. 

GAZiNiN EN BÜYÜK IIEYKELI 
Gazi köpriisünün Unkapanı 

cihetindeki meydana Gazinin 
büyiik bir iıeykelleri rek:r.edile-
cektir. • 

GÖ'.llDERll.~:Cı<:K? 
Po;ta ve telgraf müdiiriycıfııilı 

Avrupaıa l'marlndııtı 1 log maki..CI~rf 
gelmiştir. 

Hükleriu IO u motor;ilz ti t 
motörlüJür. 

l\lotöılülerden !! si lstınbülda 

iıçü Ankarada kurulacaktır \loıllriu/• 
!erden '1~ü Sııa-, ikisi l"onrn. ll<l<i' 
Adana >< ;kısı Je lıaıiıo b>'iımleıfl~ 
ccktir. 

llıdematı vatanioe maaf
ları ı•er/llflor 

!ki ayd:ınlıerı havıılelcri gdme· 
dijtinden dnla ·ı \'Cri'ıniycn h11.k'-

Bu heykel. büyi.ik Müncimi- mau vataniye tcrtilıi nıa~brının 
zin şimdiy~ l:ad:ır yapılan hey- ıes\ iı·e ine ha;lanmı~ttr 
kellerinin hep<;inden <laha bü- lll!.(.,\R .'EFIJtl GI !Ti 

hru"J•k mahJaı 
Seıı 

Rlıftııayı • 
Bclıarteıu 

lb ... 10 
00,00 

f6,JO 
00,00 

Çavdar 
Arpa 
l\fısır 

YuW 
Hububat Keten tohum• 

Fasulye 
Mercimek 
Nohut Ebtra Etst" 

llstra 
lıtrıoeı yumuşat 

Kuıyeml ıo,- 19,
Un 

1200,00 
1220,00 
ıJ6u.oo 

1150,00 
1100,00 
1200.00 

Börlllcı 

Baki• 

* * * 

I.l.0<) 
()'J,15 

oo.oo 
00,00 
lll,JO 

,00 
,00 

25,0U 

00,00 
00,00 

lstanbul Hayvan Borsası 9/'l 1929 

l:!,30 
09,(5 
O<t,00 

00,00 
l'l,20 
-,00 
-,00 
25,IJO 
00,00 
()(),00 

Bugün Darülfünunun bu ~ene
ki mezunları Darülfünunda top
lanacaklardır. Saat üçte aktedi
lecek olan bu iı:;tiınada Darülfü
nun Emini kısa bir nutuk irat 
edecek mezun gençleri tebrik e
dece~ .ve her biri·ün ayrı ayrı 
ellerını sıkacaktır. Bu içtima
dan sonra bir vapur gezintisi 
yapılacak ve buna l:ongre mu
rahhasları da iştirak edecektir. 

DISLERINI KiRMiŞ 
Seh· r~minindc oturan ıeyy:ır ca' ! 

Nu~i kavga neticcoinde yuınrııkla saJnt:ı 
cı Ömerin dişlerini kırmıştır. 

BiR DÜIO<ı\N YANDI 
Gece Pangaltı<l.ı r;ı-Kctıekoıı caJdes.n 

c;e Din1:..trinin b::ıkh:aliyc .. ~nde yaH:;rı 
çıkarak mezkür d.ikkn tar.ı..:ınıen nıuh· ~ 
rik olm~ıştur. 

-D!ÇA.Cl,A VURDU 
Eyiplc mchmet p · ,:ı ıncdresesindı: O· 

turan İsl~rn kavg:ı n!ticc3inde ,ıyni rrı.,.J 1 

h:..ı. , v,: ... -'il .sır 

L·a\tır. -- ... ---
11\UClB TEESSÜR Bil' RAHAT
SıZLIK TcbJıliha,.ı ıçln lou'°k 

ad:ı.J:ı lıulunan \ O'~:lt mc.h'u.;u S;ılih 

lıc)İll ıt·iika...:t l1Jn 11nın an."!ızın lıo~ı.ı 

lanın:ı.'' Lizcrın.: gı..:..,· va.kıt huytik ada 
d:ııı ~i:~lı sıhlıar ~ urduır1 n:1'.! ct:ildip,-i 
t'!c·.; .•. iirlı..: hube~ :ılınını?dır. 

~ ı:ı:ıa.t ) u-ciu:'"'d-.ı bli, t•~ bir i!rrı-ı 

\:f'" ı'ıt nı,JTn c t ... ·Ja\i">ir ba~l:ır 311 

l.arı!·t ı:f~n..lh... :ıfai ı.L~ 

cdcnı. 

tem "~·,r j 

yük ve bulvarın ehemmiyetiyle [ Bulgar >ekı dun •4amk ek.. 
mütenasip bir ihti~amı haiz ola- ;ıere,ıc meml.kc, ,e r,lıcıı tir 
caktır. 

FORD OTOMOBİL FABRiKA-
SI N!N MAKiNELER! GELDi 

Fordun Topha:ıe :ınbarlannda yaptıi: 

fabrikat·:::n m:.ıkın'": ~inin mühim bir k•a 
mı gelrni.,tir. 

Fabı ik.1ı:ta ioşaat faaliyetle devam et
mektedir. İnşaat iki ay.a kadar bit~c<'k 

ve Teşrini evcide fabrika fıı:ıliyetc gc\
ıni:; o' aktır. 

1ı1ak .ıeTe~ı.'1 .'"u~'TI<lsıru or- gune lıı:a 

• 
SUIHI FIIMLER G'"T!RILDI 

Sıhbiy~ vekilctinL1 gctu ttici b1l'U 
ın lhsus sıhhi f ımlc. dl!n ·4 1 omanm dı I" 
"t hınahn cezası", • S ir:c:l~ tclıl ıkc:SN, .;.: 
ni a ...... :1 "Jc «Uz!.""' ,.c afıyc!li y&µ:nzr 
nın çart . ~ ism· deki filmler me erler· 
d~ :n•ıallinı ve talche i:c talebe vc!ilrff. 
ne gOstentm,kterl·r 

Sı)n gelen Sıtnıa mu1,;.J<lı:lı:si filmi rt
kek, f'.OC!.J.k baf..•.;u r:lmı de l!"ız Jıse!etf~ 
gostl"r ecckt • 

Cinsi 
karan: rı 
D.\flıç 
K"'ırcık 
l\uzo 
l\.arıraka 
K•çı 
Sıfır 
Jlın;l 
.\tJn 1.t 

Diri satışlar 

Ad Kii et ... ,a,1° 
1 08t2 

Ohl7 
2~9 

llO 

lh 

10 

!< 

.lı 

"" 
'" 
ıs 

flyt 
azamı 

50 

44 

45 

°'' 16 
18 

Cinsi 

Karaıııaa 

Dalıç 
Kıvıtcık 

Ku~u 

Karayaka 
Keçi 
Sıgır 

Dana 
Mıııtd.1 

Et •atışlan 
Kilo 

Asgari 
1( 

00 
00 
00 

flatı 
Azanı 

K. 
00 
00 
0() 

il.\\ ı·:'f' -
~!. T. T. 11. l<ııaseıiot!cn: 
J 929 senesi yuk<d. tJt"il me

zunları arkad.:ı~larımızın 11 'l'cınmuz 
l'cr;cmbe ~ünıı san 1 ~ ıc hiiumıım 
ı·:min. Rckıiır, ~hiJerrb V< nıııall:m 
beyefendilerin huıurile l lJnılH:nıın 
konfcr:m' sohınıınılı yapılacak uhn 
veda mer:tıİıi1inc gclıntleri. 

Bu rncrl.;iın:.h:n. sonr:t K'-ilamış 
vapurile vakJ ola.:rık tenezzühe iştirak 
edilecektir. 

rcsed!! oturan Mchr- t Ahy, bıç~l:da i- ~i~r;;l.~~~;~ı;:ı;;,"dti:,"i ".~:""ad;t6'iı 
ki yer nd~n v1u:"!'H~ .... ur. .ı:lr: .rJlı oto7 ı:. ı ııltı 1a .:ı!mış. ya-- ail.la J!Şli s ... ;ı yuıJ 1 a ~-;ıı ... ,ı 

OTO~tvDlL K \Z ~SI mışt.. '"ofor K :naJ yak1!1nm.1 .. tır 
Sofor lJ(-.ıh:nil..!\6~ ~d.J.r 

nuı!t:ırıl, ~tomı.:ılıı İ'ı!t•Jıt 

efen<.Lni;: k; . .ı: 15 .ı-·a ı!Ja 

nu. c;~rp:~::. şt~r. !j..ı.i:rıyl! ;ı 

yer!;;-rinJ~n yJ.ı.ı:aneı ;ı i1,:.:1 
hastahanesine kal·J~nt:nı-,tır 

kalanmtştır 

nd,.k~ 1 l2Z D · lAZIT · A Y/\lllG!N 
-ıl ı Ga.J rı 

uariye l' .ır: -1 
B~ ı.:.:· :.1. Şe!J~..- r bey ır. .hatlesfntle 
1 l 

ı r:ı•ı.ıt:ln 1 ·.:ı 

'i3s ... :: li ... 
Şofor ya. 

~IJ.r --'1 'n c·ı •. - J:.... , 1!"! 

.~.:de +:f ı-. sanlı jJmtjor.tli!' 
JO"'.'Ö·~ ÇARPTI 

• Niş..ınt.ışınJa llul;::ar ;ıp.ırtımaw:.ıda 

J~.ı~ar.1..:~::. .. ~ rr. )• 1ril Ycr:ıı;-> onu uJe 
rwtehmet Ça·ı~ Sandalına Ç.trpau., YC 

ba.ı t f':.ı ( .o.u p.ırçal.amı,tır. 

. - -- "' 

Ja.r b1şlanacaktır 
B.ın1Jf' i.c;ın k'\ydolur.arı tur kuuıu an1e 

le11.ın çalı~tırılm:ı "\:t lu .... ım gorülmuş· 
tür 

2 EL.Jcbi ,.e Tur': mühendıs fabrika 
u,: tefeı li'lt plar. a:"ıru h.ıı•:l.ımaktad.ı-
lar 

lllmLiN Pı\RLAMEf' fOLARI 
KONGRESi 

n .. rlıaı.le tophııu ıt ola-1 Parlamento 
la.r ~-"Ot!tesinc İ":-llr~k. edecf"k ol.ı. .. mu
rahh.ısl.ırın pa5:ıpoı t?arı ha,:ırlanmaaı,a 
batlanmıftır. 

-ORMAN BAŞ MÜDURO 
B i mlJdı.lt-tt~n heı, nu:zwı lıh.ıtı:" ı 

Orman ba~ miı•iurti Emi., bey <hı ~ 
tib1 C\l ,.azifc. '\\~ .lvdetle işe :ll ~111 . 

t~r. 

BUR3A OV ASI 
Dursa 9 (Mihyct) - B :rGa ova• 

sın..ı 3.~t !:ıiu projl·ıti bu gli'"\ vet<lllet~ 
göndcril2i. Tastikini mlitc.Jl:ip i~e 
ba1Ianacaktır. Bu mcyA ..... da !(araca 
bey bogazının tathirj aı :sdesid~ 
vardır. 
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LGÜNKÜ HAVA 
Du ~ en ~ok hararet ~2, en az 

20 du. Bu gün rü?.gıl.r poyraz e•c 
uı. ·. llın &Ç'ktır. 

FELEK 
d İyi cesaret 

D<van yolunda bir barda cür'et-
dıra:ıe bir lıadisc olmuş gazetelerde 

b;kudum: Üç kabadayı dellkanlr bir 
laZL dövmüşler. Aşkolsun iyi cesaret 
e'lotrusu ! Bizde de cesür adamlar 
r"ar. 
l Cımlı cansız! 

Bir garip terbiye telekkisine tesa· 
d"üf ettim: Birine sorsanız: 

t - Vapurda nerede oturalim? Si
>-e h'la tereddüt cevap verir: 
J - Kıç ta! 

Aynr adam bir hayvanın yahut , 
1ııısanın orasından bahsederken mut
'.fal<a .. arka., der. Eğer bunu söyle
yen ya~lıca bir hanımsa: 

.\HU .ı \ er "AR~.\ \iH.\ 

·- i.kaye 

Hüçü~ i~~l[ 
İyi bir izdivaç 

- Arnaldo Fraccaroli - den 
Fracearoli ltalyamn Ve eğilip karısını öptü. 

meşhur bir gazetecisi- Fakat Loret kızdı: 

.• 

dir. Corriere de11a Se- - Sen ha 1. •• Seni pi• egoist se
ra gazetesindeki meka- ni 1 Kaba adam! ..• Demek ben seni, 
leleriyle ~öhret bulmuş- aenin beni sevdiğin kadar sevmiyo
tur. Bütün dünyayı gez rum ha!... . Demek benim hissiya
mi~tir. Yazdığı tiyatro tını sahte buluyorsun? Belki de sa
eserl•ri >ok sükre yap- na ihanet ettiğimi zannediyorsun. 

mışttr. - Yok canım, bunları nerden çı-
Loret, Tornayı seviyor, Torna da kardın? ... 

Loreti seviyordu. Nihayet, bir müd- - Git, defol kartımdan ... 
det sonra sevistiler. Mesuttular.Fa- Torna, karısının sinirine börmet 
kat saadet dünyada yoktur. Evlen· etti, onu yalnız bıraktı ve sırasını 
meğe kalktılar. bekledi. 

* * * 

İsınet Pasamız lstanbulda bir ay 
' istirahet edeceklerdir 
(Birinci se!ıifeden ıııabad) 

iyi old..;ğu lı;kkında molümat verıl- Ankaradan Çok rok seltim. 
di. Mc-cnuniyctle dinledi. tar gelirdim" diyor<lu. 

lSTANBUL GA:t.ETELERI Pendik halkı namıııa Paıa-a be· 
Baş~ ekil hazretleri Vali Eş- yanı hoşamcdi dilıli. 

ref Beye: l'nli vcpıli ı·c Şckrcmini İstnn-
, "-Bu günkü gazeteleri gör- bu//•1/nrın fı(;rıııct ve 1.111hnbbıtle

medim, var mı?" demiştir. Vali terır.ı ibln/!d!ı. 
Bey gaı.etdeı·in 9, 40 Adana tre l'ı.ş1 llancı!rri mukabelede hı 1 -
niy le öğle Ü2'eri İ?mit'e geldiği- lundu:ar. 
ni sövlemistir. Başvekil Hazretleri iHikbalc gelen 

İZM/TTEN HAREKET zcYatın ellerini sıkarak iltifatta bu· 
lundular. 

Tren 10,JO da hareket ediyordu. Ve bundan sonra halk.ı se!Amla-
Ba~eki/ Hazretleri ı•eda/aşırken de- yırnk alkışlar içinde :\Teclls Reisimiz 
miştir ki: ile birlikte \'i!Ayet otomobiline bin· 

··- Istanbul'da bir ay kadar diler 
istirahat edeceğim. Denize de ismet Paşa Hazretleri Vali Yekili 
gireceğim. Tabii günde üç beş ve Şehremini Muhiddin Beyi de oto
telgraflar da alırım; onlarla da mobile daYetle anların• nlmışm. 
meşgul olacağrm. Lakin daha KÖŞKTE ZiYARETLER 
fazla dinleneceğim." ismet Paşa llazretleri için kir&-
İzmitten hareket olundu. Bando- !anan köşk Karlo isminde eski bir 

nun çaldığı selam marşı ile alkış ve lspanyola aittir; güzel bir köşktür. Arkada§Iarı mani olmak istediler: 
- Mademki birbirinizi bukadar 

çok seviyorsunuz, ne diye evleniyor 

cyaşa• sedaları yükseldi. p H ı k k b" .... Sıraeı çabuk geldi. Bir gün, HEREKEDE aşa azret eri ö; e Yannc:ı ır 
Lortt gene sordu: Tren Herekede, Herekeliler tara- müddet ılt kat s&londa istirahat 

ıunuz? dediler. 
. . . Ama söz geçiremediler. Loret-

le Torna evlendi. 

* * * 
Evlendiklerinin ilk günli, ba· 

layı ıeyahatına çıkmadılar. Saadet
lerini yabancı bir hava içinde te
noffuş etmek i&temlyorlardı. 

- Hangimiz, birbirimizi fazla se- fından alkışarla karşılan dı. Halk etmişlerdir. 
veriz ? bandosu İstiklal marşını calıyordu. Bu esnada iş Bınka11 Cmum 

- Tabii een beni fazla ıeversin l İstasyonda, Hereke Fabrikasında ça- Müdürü Ce!AI Bey, Şükrü Naili, Ha-
Ve eğilip karısını Öptü. lışan sehit ve köylü kızları temiz el b J 

F ka Lo k d kı şinasi pl;alar. lstanbul me us an 
a t ret ız ı: biscleri ile sıralanmışlardı. 
Pı·a egoı"at 1 Kaba adamı De ile bir çok zevatın ziı.·aretlerini ka-- · · • · - Başvekil Hazretleri minimini kız-

mek ben seni, senin benim sevdiğim lara: bul etmiştir. 
den fazla sevmeğe mecburum ha!. · c- Nasılsınız çocuklarım.> diye BAŞVEKiL VE GAZETECiLER 
Sen benden yüksek bir adammısın hatırlarını sormuş ve ağaç altına ce- Bir müddet aonra Başvekil haz-

Türkiyede ilk Avrupa seyahatleri 
I~AK.E VAPURLARI 

• 
Pake \apur aca'1ta•ı Tür~i c muhterem halktı ı <CYahatlere alı•t:ra-

bilmek üzre lstanl ul · Pari< ve J;tsnbııl · P;ıri - Lonc'r. an ınd• 
". ,·~hnt ş.cfeılcri aç "lıştır. Bir f1milya dahi o::::<l her znra ı ı:ey~h:ıta. 

\ıkıh. 'r. ' pı. • trı.;n. to, otc'. tercüm:ın. iac:e h. 1.;.:re c dJ.h ·- r. 
\1üddctı .o:;c .. ahnt .~A 1 Undlir, f•n?:1a tafsil!\t ıçın 1\ \uı.,·dt;kı c. 11 r ... rr. 

~ jr:icaat edirı z 

:cxxx:x:x::xx:cc.-'JOC e .>e'-"-"~~ 

Devlet ~eıniryoliaıı ve liıı anları Malz~me ur:r~sin~R 
Kay-eri boz hiı1 li~üntin a~tı aylık et ve ~kmck munakasa. ı 

Temmuz ıı~g pcr~cmlıe l("tin,i sııat 1 O da mdzcme dairesinde i'c 

edilecektir. :\lünakasayıı i~tirak edeceklerin teklif mektuplarım 
muvakkat teminatlarını aynı giinde saat 'l,30 z:ı kadar umu 

mlidiirlük !:alemine vermeleri lazımdır. Talipler münakasa şartna 
]erini 2 lira mukabilinde '\ııkarada malzeme dairesinden, Istanb 

da Hııydarpaşa mağazasından ve Kayseride Kay;eri Sivas inşa 

Müfettişliğinden tedarik edebilirler. 

Satış tehiri 
Pendik Baktriyolojihane müdürlüğünde 

7 7 929 Pazar günü müe>sesemizde pazarlıkla satılacağt ilA 
olunan yapağıların beher kilosuna talipler ıarafındıın ··erilen kır 

kuruş flat dun görüldügünden satılması l l /7 1929 Per~embe gıin 
saat on dörde tehir edilmiştir. Fazla fiatla talip olanların zikrol 

nan günde müesse>cmizc müracaatları. 

CeCOOOCe~ Eminönü köşede ~ 

1 - Affedersiniz! Cümlei istiğfari
:Y~sıni de ilave eder. . Bu hal naza
.n .Öıkkatımi celbetti ve bunu yakın
,r,ernnden bir hanıma sordum: "Va
·purun kiçi" densin de neden köpe
ğin kiçi" demek ayıp olsun? 

Tramvaya bindiler, dönlip dolaş· 
tılar. 

ki, ben seni daha fazla eeveyim? ... kilerek gu .. neşten mu··tessir olmama· 1 d B d 
D k ba S · · d retleri bahçeye çıkmış ar ır. u sıra a eme na • eru aevıyorum l• e- !arını emretmiştir. 

Uğurlu Gazi kişesi 
- Canlı şeylerinkini söylemek Loret: diğin zaman yalan söylüyorsun. His- HEREKE FABRIKAsı• gazetecilere iltifatta bulunmuşlsr ve Muhterem mUşterllerlne alhncı ktflde Pertembe gUoil 

•Ylf!lır. Demek ayıp kiçta değil can
lılıktır. 

Karadut gibi olH ! 

-Tramvayla gezmek ne güzelmiş! 
diyordu. 

. . . Erteıi gün tren seyranı yap
tı1ar. Loret, gözleri nim kapalı, mı
rıldanıyordu: 

si yatın sahte!. .. Belki de beni. ~!- ismet Paşa Hazretleri Hereke Fa· kendileriyle görüsmüftUrler. 
d~tıy~rsun... Bana ıhanet etmışsın brikası Müdürü Reşat Beyden fahri- Gazeteciler ismet Pışı hazretlerine 
dır bıle. · · ka işlerini sormuştur. veda ederlerken sevgili Başvekilimiz: 

saat 9 da çekiliyor. ltbu dakikaya kadar muhterem mUştc
rllcrlmln bllellerlnl ııaklıyorum. 

Bi.de bir küçük kizcağız var. 
'Bıihçedeki karaduttan fazlaca yiyor 
Vf miydesini bozuyor. Yememeeini 
tcnbih etmişler, yine yiyor. Geçen 
gün bana şikayet ettiler. çağırdım. 

- Yok canım, bunları nerden çı· Reşat Bey şu izahatı vermiştir: " - Buradayım, tekrar görilşil-
karıyorsun? •- Fabrika halı kumaş ipekli i- rüz.,. demişlerdir. 

MalOI Gazi Cemal 

- Trenle gezmek ne saadetmiş 1 - Git, defol. karşımdan! mal ediyor. 470 kişl çalışı/ Bunların 
-~ * * bir kısmı darüleytamlı kızlar, dl- B~eldl Hazretlerine aileleri de 

Bunu söyledi, ve kendisi çıkıp ğeri köylü kızları ve kadınlarıdır. refakat etmektedirler. 
gitti. Bir daha birbirlerinin yüzleri- Fabrika netice itibari ile 4000 kiti Paşa Hazretlerinin tenezzilbleri - Kızını sen neden karadut çok 

* * * 
. .. Nihayet •eyyahata çıktılar. 

ni görmediler. yi bceliyor. Senevi imallt 500 bin li i\in at ve otomobllltrl de getiril-
Arkadaşları sordular. radır. Amerika, Fabrikanın halıları- miştir. 

yiyorsun? 
- Yemiyorum ki! 

Belgrada gittiler. 
Loret: 

- Aç bakayim ağzını 1 
Açti ve bir şişe mor mürekkep 

- Evlendifimiz gündenberi bana 
ne güzel yerler göaterdin 1 diyordu. Torna: na ragbct gösteriyor.> RES!\<ll ZiYARETLER 

- Onu çok ıeviyordum ! dedi. Başvekil Hazretlerine Fabrika i- Bl4vekil Hazretlerinin bu gün 
Loret: malfitı ile kumaşları muhtevi kata- resmi ziyaretlerde bulunması muh-
- Onu çok seviyord'um 1 diye ce- lok hediye edilmiştir. 

i~iş gibi dilini gösterdi; ben de 
alcl.-m aynaya götürdlm. 

"' "' * . . . Her gittikleri yerden, arka· 
Eğer ber yenen şey karadut gibi 

olsaycli ahlaki kusurlar ne çabuk 
daşlarına resimli kartlar gönderi· 
yorlardt. vap verdi. Paşa Hazretlerine Herekenin ki- .ıe_m_eı_d_ir_. ----------

Arkadaşları dediler ki: raz, vişne ihracatının da iyi olduğu 
düzelirdi!! 

FELEK 
~ ...................... ,.. ... ı··············-···· .. '1 .......... :~ ........ Oii"ll 
ft 1 
:. ••••~u .. •••-••:tnııoıoı.,.uoıo••••••uıııuıııı! 
-•••••••••••-••••••-..ıuıa.ıo••-••••••• .. •••iM 1 

Altay takımı 
Ağ'usto.,ta schrimize 

gelerek iki maç 
yaprcak 

ta e el zmırc 11c-. İzm·r ta-
ılc 1aç yapm: oıan ıs~ n· 

- Bunu size evciden söyledik. hakkında da izahat verilmittlr. 
İnsan birbirini evelden çok severse, Burada Gebze kaymakamı Ragıp 
evlenmemelidirler, çünkü evlendik- ve Anadolu hattı hareket müdürü 

· · · · Günün birinde, başba a otu- ten sonra yapacak şeyleri kalmaz. Abdullah beyler İsmet Paşa tarafın-
rurlarken: Maalesef bir çok gençler, birbirleri· dan kabul edilmiştir. 

Torna, karısının bir dediğini iki 
etmiyordu. 

"' . "' 
- Ne çok stvişiyoruz 1 dediler. ne aşık olduktan sonra evleniyor- Paşa Hazretleri Abdullah Beyden 
- Evet çok sevişiyoruz. !ar .... İşte mesut olamayan karı ko- Adona· Mersin hattının de>ir ve tes-
- Acaba hangimiz doıha fazla a- caların hatası hurdan başlıyor. 

· şıkız? Nakleden llm işleri hakkındı izahat istemiş ve 
- Tabii beni SELAMI İZZET dm,.nr. • 
~--..... --~--------.... -------...;,;,;,~~~~ Tr rı Pcn<fiıt>e lıar kı.,. f"'"'IİŞtlr. 

MJLLIYETJN EGLENCEl,E.Rİ ~e };r,.,0~;;,~ert.".ri,~~~t ı>, 1 ,_ 
mı:z;. i<tik alı için Pendikıc 

~ dglcden ~ ı el i•tliıznraia haşlanmı~tır. 
, 2. 3 

a.r.ilı: }'O:l C. as.t y tasımı İz- : ı---e--,--
b~.:;n ıraua Altay takımı-, ı 

T4 Bürnk ı>1iliet Meclısl rd i Khım 
Pn,3 l lalrct M"İ, \'a · Vekili ye 
Şehremini Muhiddin Jk,-. Kolordu 
Kumandanı Şükni • 'alli Paşa 
C'umhnriyct 1 faik Fırkası müfettişi 

llaUı Şiııa;i pa>a, fı Hankası L"mu
ml :\lüdtitü Celal lley, Darölfünün 
Emini • 'eşet Ömer. l'olis ,\Jüdürü 
Şerli beyler lstasiyonda bulunuyorlardı. 

n.u: lst :lb_ pıyc. ~ ılc berabere ı-...,.,,ı 

r! "l 50r: '"Z, 1 .un piye .u-ıun ., 
Q-.' ısa.ray tak':lll: 1.C T"' anş mü~abaka 

&Jru Iıtanbulcla 7aı;ması mevzuu hah, t ı,._~~·~•-F" 
oln.iı..." ve alikadarlar ii.r~mda esas ıti- t. 
~ar:.lc bir anl~ma vck... bulmuştJ. fz
at:rli rcfiklcrimı.:·n istıbbaratına göre J 
Galatasaraylılar Istanbub avdet ettik
~cn sonra lzmirdc cürC M.Ieri hüsnU l:.a- 8 
tulJcn memncniyctlcrini izhar ctrni lcr 9 

Pendikliler de e' !erini bayraklarla 
donatmışlardı. Her kes se\imli baş 
\ ekilimizi aralarında ırürmek için 
sabırsızlanıyordu. 

'e İzmir şampiyonu ile Iıtanbulda kar,r- '--'--1~-'-_._ 
ta~ak. hnsusunda c ... eıcc İı:mirde vcr
ıu.iş oıduldarı !iÖZÜ tutmak kararını ver 
tııişlerdir. Bu surctJc Altay takımının 

A&u!tos ayı zarfında Jstanbula gitmc21-1 
için bu g-iinlcrdc davet cd.lcccği ve Is
tanbulda G::ı!2taçray ve Fcncrbahçc ile 
ıki ıntisabaka yapacaiı anla~ılmaktadır. 

* * * FUTBOL HEY'ETİNDEN: 
i2 Tcmmıızı 929 Cuma cünü icra lo

tmaca.k l":ı;.i~l: katar atiye dcrccdiJmiıı-
tır· 

g,JDIKOYÜNDE 
.Saat 17 Topkopı - Darü,şafaka 

~em •.Jccmtttin l'CY 
TAKSJll. STADYUMUNDA 

Ha· 

Bu günkO yeni 
bllmecemlz 

Soldan sağa : 
1- Konu~mıran adam (6) Çopn 

ak<! (l!) 
2- Mükemmel (3) Mal (4J 
3- ~lat•m (3) Zaman (2) 
4- Bir füandan dlğtr blr lisanı 

yazı çevirme (7) 
5- Namu. (2) 
6- Zahmtt (6) 
:- Rabıt edatı (2. Di~I öküz (4) 
8- .\lercutlan "emrihızır, (2) 

!\ota C2) 
9- Yaş <er (5) -

Dünkü blfmecemlzln 
halledllmlş şekli 

Yukardan aşağı : 
1 - Sağlam (9} 

2- Yükseltmek (3) 

3- Kauçuk (6) 

5- HAyA (2) Yaydan çıkan (2) 

6 Tarçının ortağı (8) 

; - Boyun aksi (2) 

8- Nida (2) Yas (5) 

9- Galebe (~) Pislik (3) 

BAŞ\ EKff. PF. "DiKTE 
Gebzeden sonra Pendik }Olu 

görülmüştü. ismet Paşa Hazretleri 
vagonun pençeresindcn bUvük bir 
tahassüsle bakıyorlar w Cevat Abbas 
Beye denizi, ycşilliklerl göstererek 
konuşuyolardı. 

PENDiK iSTASYONUNDA 
_:<\J aycı saat 13 çu llıu!muş ve 

tren l'endik isııısyunu makasından 
girmişti. 

Tren aikış <esleri içinde 

~•Jt ı6 Sü:eyınanıyc · ıstaobul spor ıw-.,,.. J larik, Jıayat. kaza Ye Oh\OiJObİf ı-igortaları1111.1 ~~-
iiajS<em ı11"30" 1bcy b 
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h 
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1 
Galatada Ünyon hanında kAin Ünyıın sigort.a kumpanyasına ' 

aaı . stan " mu te ıtı - a at•· ı ı 1 
durdu. Başvekil Ha;:reıleri salonlu 
vagonun sahınlığınua gene ~üler 
yüzü ile göründüler, (\erinde maron 
renkli elbise nrdı. llııı ve föır şap
kası ile selamlar veriı ordu. 

sa~ Hak•m Abdullah boy pyatırınız 
A1µhtrlitt r k <d•cek oyuncular: Tuıliyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
.Z'!'l.:i, Alolctt !'llu.taflrr, Niyazi, Fru- 1 •• 

• ~ Fikret, Mehmet, Re-pt, Nafi, Halis,. u N y o N l\IECLIS REl~f.\llZ 
:'>lcclis Reisi Kazım l'a~a Hazret

leri ıa~,ıııa çıktılar ve ismet Paşa Rulv -,, Adno•, Eşref, Hunmettin. Ha- 1 1 

!il, kip, Dcl'nir Mnhtcş<m, N•bı, Sa- 1 

1 

l lazrctleri ile çuk samimi bir Sllrccte 
kucaklaşarol.; öpüştüler. 

t, al:ım Kaı-tanı Zeki beydir. !Kumpanya.ııına bır kere u~raıiıarlan sıgort.a yaptırmayınız. 1' 
C .mcu1arm Fotin, Pantalon. Çorap ı 

laı: ı gcürmcl<ri rica ol"'1ur. • Telefoıı: Hııyojilıı - 2002 ~- -

F ~ride hanım efendiler elli, Os
ı;ran Fevzi beyler elli, şu bu der 
ıten masraf çıkUktan başka ar
tı}-::.• da. 

- !.l devan edebilir mi? 
- Na~ıl etmez? Hepsinden 

V. ·it cenedi aldım. Sözlerin
dç loııdiıkleri gün mübadele
der aldığım çiftliğı buraya yatı 
r~ ,nn. 

t ı 1 or;ya na~ıl müdür hannn? 
- He!1 sen. 
~ - Kcı ıQ.rya ? 
- O c.a öyle. 
- B..ilbfü? 
- D:l rna ağla:.rağ<l "e~ile a-

r· or. 
Behelder'mh adlan ..-ar, 

bmu l'aş3 l lazrctlcr . 

kıran yeridir. kaldırdı: 
Üsküdarın, Çamlıcanın çiçeği - Haydi vakit! Bebeklerimi 

Z bile satılmaz. fazla rahatsız etmeden gidelim. 
Çengelköy serlerinin sümbülle iskeleye kadar gene yayan in 

. . ri bile köklerinde iken kurur. diler. Çapkın kız: 
Yazan: AK 4 GÜJ\DÜZ Ben de insan çiçeklerini Üs- - Acele edelim, dedi. Akşa-

Lafa daldık, dondurmalar gel küdar kucaklarından ve bucak- ma kadar Büyükdereye yetişe-
medi. !arından seçtim. Ama oniki ta- !im, galiba biraz hava yapacak, 

- Şimdi anne hanrm efendi. ne imiş, ne zarar, bu yirmi dört kotra ile gezeriz. 
Mehmet dayanamadı, sardu: tane yapamadığımdandır.. - Kotra nedir hanımabla? 
- Emek evi neyse ne, ya bu Dondurmaları yediler, çocuk - Canı insanın elinde olan 

Bebek evi nerden aklına geldi? lan uzaktan sevdiler. beyaz deniz kuşu .. 
- Ankara istasyonunda ge- Sevil birdenbire içini çekti: - Ne yapar o? 

çen bir vakadan. - Bizim memlekette de böy- - Gönlü farah olanları deniz 
Vakayı kısaca anlatu. Sonra le bir Bebe evi olsa! . . . . üstünde gezdirir. 

ilave etti: Ağabeyi hemen cevap verdi: Anadolu hisarına kadar oto-
- Burasını Üsküdar da yap- - Ondan önce bir kaç Çap- mobil ile geldiler. 

mak işi de Hayret beyin aklın- km kız isteriz. Oradan voporla Büyükdereye 
dan çıku. Ve doğru bir buluş. Cicim Ali manalı bir tebes- geçtiler. 
Belediyeler Beyoğltma dört göz sümle sordu: Yalıda yoklarken bir ahpap 
ile bakarlar: Bakınıyor görün- - Bir tanesi az mı gelir Meh aile gelmiş. Kotraya onlr bin-
memek için: met bey 1 · miş. Akşama geleceklerini söy-

Ü sküdara hiç b;c;kmazlar: ni- - KUi gelir ama, bana gel- !emişler. 
cin? deyen olmadığı için. mez. - Ö le se hadi tenise 

Ticaret itleri umum m ü d ür
lüğünden: 

Türkiyedeki faaliyetine nihayet 
vererek muamelatını tasfiye etmek· 
te bulunan (Ankr Sigorta Şirketi) 
bu kere müracaat ederk Türkiyedeki 
hayat cüzdanını müseccel sigorta 
şirketlerinden (Feniks dö Viyan 
Hayt Sigorta şirketine devrettiğini 
ve diğer taraftan Feni;.;s döviyen 
Hayat Sigorta ~irketi de müracaat 
ederek keyfı) eti kabul eylediğini bil 
dirmiş ve lazım gelen kağıtları gön 
dcrmişlerdir. Ankr sigorta şirketiy
le alakası bulunanaların Feniks dö
viyen Hayat Sigorta şirketine ve ica 
hında İstanbul Mıntakası Tic~ret 
M üd·irlüğüne müraca.ıt ey1cmcleri 
ilin olunur. 

OTE1.. KALİPSO 
Büyük Adanın en güzel ve en ha

vadar oteli. Pansiyon - Muntazam 
servis - Fevkalade yemek. Telef. 
Büyük Ada: 8 . 

Gebze Hukuk hakimliğin
den: 

Gebzenin akviran kariyycsinde mü 
kim koç şakir kerimesi necibe hanı
mın mezkur kariyye ehalisinden me
miş oğullarından ismail hakkı binAh 
met efendi aleyhine ikame ey !ediği 
vefat davasının ceryan eden muhake 
mesinde mumaileyh ismal Hakkı e
fendinin mahkemeye daveti zımnın
dagaıetelerilc neıri ve ilina ve muha 
kemcnınde 17 /7 /929 Çarşanba günü 
saat il re taliluna karar verilmi§ ol· 
doğundan yevmi ve vakti mezkurde 
bizzat ve ya bil ve kale hazır bulun 
ması ve aksi taktirde hakkında gı
yaben muhakeme icra olunacağı lü
zumu gazete ile de ilaı1 olunur. 

lstanbul Asliye mahkemesi 
Birinci Ticaret daireıinden: 

Mahkemece il3.nı iflat;ına karar 
v~rilmiş olan Sultan Hamamında 
Arslan Fresko Hanında mukim Ar
slan Fresko mahtumları kolektif şir
ketiyle şüreka Lcon, Jül, Jak Fres
ko efendilerin muamelatı if!asiyesi
nin ünyon suretiyle tedvirine karar 
verilmiş olduğundan ünyon sendiği 
intihap olunmak üzre 17 /7 /929 Çar
şamba saat 14 den 16 ya kadar esha
bı matlubun müracaat eylemeltri lü 
zı!rnu il:1n olunur. 

Mehn1etle Se~ı teıİisi Ük de
fa görüyorlardı. Fakat seyrediş 
!erinde öyle bir tabii tavur vardı 
ki gören mutlaka ikinci partiyi 
oynamz:, için bekliyorlar, der
di. 

Sevil Ağabeynin kulağına fı
sıldadı: 

- Bu ip kepçe! (raket) çok 
marifetli şey. Bizim oraya dö
nerken biz de bir takım alalım. 

- Oynamasını bilmiyoruz 
ki .•. 

- Ablamdan öğreniriz. 
- Zor şey. 
- Biz de bu sefer onu götü-

rürüz orada öğretir. 

Sevil, ağabeyinin btt si3l:ı1tu
nu oyuna verdiği dikkatten zan 
nederek ses çıkarmadı. 

Döndüler. Banyoları yaptı
lar. Geceye ve misafirlere hazır 
landı! . 

......... 
Devlet ~emir yolları ve limanları nınuıni i~aresio~en 
Ankara istasyonundaki binalardan birisine llAve olunacak kısmın 

inşa:.ı kapalı zarf usufile münakasaya konulmuştur. Münakasa 30 
temmuz salı günii saııt 15,30 de Ankarada Devlet demir yoIJsrı 

binasında icra edlleeekdr. Münakasaya lşdrak edeceklerin teklif 

mektuplannı;ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 c kader 
umum! mildürlük kalemine yennelerl !Azımdır. Talipler miinııkıı..J 

şartnamesini 2 lira mukabilinde An.karada Devlet demiryolfarı nıı· 

llye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edeblllrler. 

lstanbul lkinci Ticaret mah- "'1YATRO 
keme•inden: ı, 

Aşır efendi caddesinde manifatu- VE SiNEMALAR 
ra ticareetieyele müştegil iken 4/ Tıiııı ____________ ,, 
ıı; 928 tarihinde iflasına hükmolun
muş olan Karnik Arslanyan efendi 
zimmetinde alacağını ispat veya mu 
vakkaten kabul ve kayt cttirmi olan 
alacaklıların kanunnamei ticaretin 
2!1 ve ani veli eden maddesi muci
bince müflis tarafından teklif oluna 
cak konkordatonun mliıakereşi için 
29 7, 929 Perşembe günü saat 14 de 
m!hkemei mezkUrenin iflas odasına 
gl!lmelcri nan olıınur. 

lstanbul Asliye mahkemesi 
Birinci Ticaret dairesinden: 

Mahkemece ilanı iflasına karar 

Sureyya Sineması 

Genç kız Kalbi 
u nden ltlbarcn mc 

son filmi ( Billi Dov ) 
Temsil edilmiştir 

·rniw 

taralınıli 

DOKTOR ,.. 

İZZET KAMI 
Yeni ve eski bel<o~ukluğu, ·~· 

razı cildiye ve frengi elektrik ve ,ait 
en son vesaiti fenniye ile tedavi eder· 
Bahçekıpı şekerci Hacı Btkit 
karşısındaki ıpartmanda l -1 2 daO 
61,2 yı kadar· 

verilmiş olan Sultan Hamamında ötle tablldotu bahçede 
İrfaniye çarıısıtıda manifatura tica- ••ıiiıı•••••••aıiıı••
retiyle müştagil Kiork Kazazyan e
fendinin muamelitı iflasiyeainin ü
nyon suretiyle tedvirine mahkemece 
karar verilmiş olduğundan ünyon 
sendiği intihap eylemek üzre esbabı 
matlubun 15. 7 /929 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat ondörtten 16 ya 
kadar mahkemeye müracaat eyleme· 
teri ıu~umu ilan olunur. 

ikinci Ticaret mahkemesin
den: 

6 Temmuz 929 tarihli Milliyet ga
zetesinde intişar eden müflis Korko 
las efendi hakkındaki ilanın eshabı 
matlubun y.-·ıni müraccatı 18 Tem
muz 929 Perşembe günü olduğu tas 
hihen ilan olunur. 

Tayyare piyankosu 
Tayyare piyanf..o mtıdürlır 

günden: . 
Alancı terrip •hıncı k«idcnıO 

Temmuzun 1 1 inci l'er~cmbc J!ıinO 
sabahleyin s•at 9 da ~apılacı~ i'.••11 

olunur. 

Bankalar aleıninde 
Franko - ı\zy~tik Bankasın n B· 

tanbul şubesi, İ 5 tcmmuzd:ın ı:;tı~· 
ren Cal.:ı.ta<la \~oy,·oda ~okııt,ırıt13 
104·106 numııralı· hlna•ında if:t'' 
mua.meleYc ha~layacakrır. 

_-·Kanat geliyor. bu geceyi bi;de geçiriı·dik. t• 

Hepsi rıhtıma indiler. İki üç tapta Marrnaraya hilkış o k J~ 
şık hanımla iki üç şık bey sahi- güzel oluyor ki. . . O liic 
le cıktılar. Köy çocukları ile e- nur içinde gebe Balntlıyı cl0 

velden tanışmışlardı. nen B;;yültada siliniyor. H 11 

Gece, hep birlikte mehtap ge ve ısSizlığı, kasveti folaa hd 
zintisi yaptıktan sonra misafir- besine doldurmuş yorgu•1 elet 
!er Beyazıt'a döneceklerdi. §i andıran Heybe!i siii:-iY , 

Yemek vaktine kadar, piya- Her şey der.;z, yahut her ~·· 
no, saz, gramofon, eğlence, gök ve melı ı p oluyor. 
kahkaha. . . - Mac•t beyler zcybeh kı 

Yemek esnasında mühim me- fetinde geleceklermiş. ' 
sele açıldı. - M;bruke hanımlar be1" 

- Kır balosu ne olacak? kanatlı elbise yaplmyorJ&r. 
1
. 

- Nasıl ne olacak? - Musa beyle; na~ıl ge' 
- O halde sizin haberiniz ceklerini söylemiyorlar: 

yok. Baloya çeşni ve fazla zevk - Knmıranlar P'Üzel bir ~,. 
vermek için orijinal şeyler yap- priz hazırlıye.cakl;~mı~, nııi1,1 
mışlar. En giizel milli kostümle bakayı mutlaka k&zanacaklıı 
gelenler, en güzel milli neşeler m iddia ec1iyc-rlar. tf 
icat edenler müsabakası olacak. - Biz ne yapaca[;ız J-ıiJ,rrl' 
Herkes harıl harıl ha;ı;ırlamyor. ki. . i rıı 
Bizim' bugünkii gelişimiz hep - Ne yapacaksın k"r" 

11 
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YELKENCi 

VAPURLAR[ 
lara ~eniz lob ve snr'al qostası 

SAMSUN 
VAPURU 

T~~uzÇarşamba 
günJ akşamı S)rkccl rıhtımın· 

dan hareketle doğru (Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Surme ve 
Rize ) ye gidecektir . 

TafsllAt için Sirkecide yelken 
mı 

el hanında kAJn acentaııına m" 

,. 

1111 
racaat Tel lstanbul 1515 

ııJ ·-------111 
3[ :!-~-----------=-! 

8eyrt ıefnlı 
Merkez Acentas~ Galata köprU 

qışında . Beyoğlu 2362 Şube 
acente ı: :Ylahmudiye Hanı altıtda 

lsranbul 2740 
~·-_...;;:::;;.:..:::....;;...:..:...~~~--

r~ Trabzon ikinci 
ıı 

u· 

postası 
(Ankara) vapuru 11 Temmuz 
perşembe akşamı Galata rıhtı· 
ııundan hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Samsun Ünye 
Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Rizeye gidecek ve Of Trabzon 
Polathane Gireson Ordu Far.sa 
Samsun Sinop lneboluya uğra· 
yarak gelecektir 

izmir sür'at post ası 
( Külcemal ) vapuru 12 

l'emmuz Cuma 14,30 da Galata 
rıhtınııudan hareketle Cumar
tesi sabahı fzmire b>idecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirdcn hare

k.etle Pazarre.'i sabahı gdecektir. 
Vapurda mtikemm el bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur. 

~aoıa,ır JJkaoıa ınünakasası 
Türkiye seyriselaın idaresine 

ait 13 kalem çamaşırın ~art

namesl mucibince bir sene 
ml:ddetle yıkanması ameliyesi 

ayrı ayrı flatlarla talibi uhde· 

sinde dir kat'ı ihalesi 13 Tem
muz 929 tarihinde icra kılı

nacaktır talipler şartname ve 
teklif edilen Hatları görmek 
iızere her gün ve münakasaya 
İştirak etmek için mezkOr ta
rihte saat 16 da levaz[m mU
dtirliığüne ~clmelerl 

1 Temmuzdan itibaren umu· 
ma açılan \ alova kaplıcaları 
münasebctile J 3 Temmuz Cu
marte i gününden itibaren Ya
j l\'a se!erlcri tezyit cd!lmiştir. 

Gidiş seferleri: Tophaneden 
Scyrbdain rıhtımından Cumar- 1 

tesi ~ Pazar , 'alı, Çarşamba, 

Perşembe gunleri saat 9 da 
kalkar. Bunlardan Cumartesi, 
Salı, Çur:j<ımba ,;efcrleri Büyük· 
daya da uğrar. 

Geliş seferleri: Yalovadan 
Cuma, Pazartesi, J 3 , 45 te 
kalkar doğru lstanbula gelir. 
Cumartesi, Salı, Çarşamba 15, 
30 da kalkar Bü yükadaya uğ
rıyarak lstanbula ğelir. Seyahat 

umuma serbestir. 

Bartın lüks ve sürat postası 
Elektrikle mucehhez muntazam 

kamaraları ve güverte yolcularına 

mahsus müfemm T .. rkı"ye 
mahalleri haiz U 

vapuru p be 
l 1 Temnıuz erŞffi 

5aat 18 de Sirkeciden hareketle 

C Ereğli, Zonguldak, Bartın, 
Kuruca ŞUe , Cide ) iskelelerine 
azlrnet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Eminönü 

Rıhtım han 2 numaraya müracaat 

Telefon : 2684 

• 

Yekta vapurları 
BAHTI,. EKSPRES 

POSTASI 
J .. 0 2 vıpuru Tem-
Il On U muzun il ıncı 

e ş b günü akşamı saat 
f em e 18 \le Sirkeci nht· 

tnından h<reketle ( Akça Şehir, 
~aplı, Erevli, Zonguldak, llartın, 
. nıa ra, kuruca ile ve Clde ) 
ıske'e'e ine azime \"e avdet ede
c ktır. 

u acaat malıali F.min önü lzmir sokak 
nuınero 20 Teı ! ın: lstanbul 13IXI . 

.MlLIJYl ÇAR~AMBA JO TEMMUZ. 1929 5 

eni çıkan kırmızı kordonlu. 

NkARA RAKISINI 
Bir kere tecrübe ediniz çok memnun kalacaksınız. Her gazino ve her bakkalda bulunur. 

Ankarada deposu:Bomonti bira deposudur 

Ticarett ~a~riJe mekte~i alisi ınü~aJaa konıisJonu riJasetin~en: 
Labaratuvar alat ve edevatı ınünakasası 

.\lektep mihanik elektirik Iabaratuvarı için mübayaası muktezi 28 l kalem alat ve edevat 22 8f 929 
Perşembe günü saat 14 te ihaleleri icra kılınmak üzre kapalı zarf usulile münakasaya vazolun
muştur. Taliplerin şeraitini enlamak üzre Cumadan mada her gün Ortaköyde mektep müdürlügüne 
ve ya Istanbul defterdarlığı. binasında Zira! ticari müessesat muhasebecillğine müracaatları ve mü
nakasaya iştirak için de yüzde yedi !>uçuk nispetinde muvakkat teminat akçesini muhtevi teklif 
mektuplarını ihale saatinden eve! makbuz mukabilinde mektepte mute~ekkll Mübayaat komisyonu 
ı y asetin e ıevdl eylemeleri 

•~ ... B!LiS TA; DELEN~ 
içmek için şi~elerin üzerinde 
G. B. markasına dikkat 

~ 

• 
ediniz. 

Adres: Galip Bey-Kadıköy 467 

Darül'acezc müdürlüğünden 
Kokfcömürü 100 ton, Vejetalin yığı 
4000 kilo, Gaz 60 teneke, Pirinç 
6000 kilo, Tuzsuz tereyal!" 6 teneke, 
Şeker 3000 kilo. • 

Ballya cins ve mıktan yazılı aln 
kalem Jcvazımtn kapalı zarf usullyle 
münakasalan 12 Ap;ustos 929 tarihinde 
saat ondörtte icra edilecektir. Talip· 
ferin teminat akçe ve tekllfnameleriyle 
Darülıcezeye müracaatları. 

* * * Kuru üzüm 3250,kilo pisküvl 25 ku· 
tu, galeta 75 kilo. erınik 2ö0 kilo, 
nişasta 2o0 kllo, arpa .ıooo kllo, 
saman 2WO kilo, kepek 800 

Balıly.1 cin3 Ye mıktan vazıh sekiz 
kalem leva1.1mın kapalı zarf usuliyle 
münaka,.ın 12 Mtustos 929 tarihinde 
saat on dörtte icra edilecektir. Talip
lerin teminat akçe ve teklifnaı. ıeleri 
llc Darnl'acezeve mtiracaatlan. ---

1~6 
Yazı makinesi, bütlin dünyada 

tanınmış ve hiç bir yazı makine· 
sinin malik olmadıp;ı müstesna 
muhassenan cami yejtane makine· 
dir. 

Talep vukuunda hiç bl 
taahhUdU mutazammın 

olmaksızın tecrübesi gö
sterilir• 
Türkiye için Umumi mümessili: 

flOLJRLA BIR.\DERl.lo:R 
ve ş(ı1u,KASJ 

Oalata, Voyvoda caddesi 
No. 36-42 Telefen: Beyo
Olu 3354 • 3355 

ZAY : 3 Temmuz 929 tarihli İ§ 
Bankası İstanbul şubesinden almış 
olduğum 14403 numerolu tasarruf 
defterini zayi ettim. Yenisini alaca~ 
ğrmdan eakisinin hükmü olmadığı 
il!n olunur. Yusuf Ziya. 
....... 11111!~ ........... ~ 
Belsoğukluğn freu ği 

olanların nazan dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kıt'i 

olarak eski ve y•ni be.lsoıtukluğu, 

frengi. idrar darlığı, bel gevşekllği 
ve mesane ve bilcümle kadın ra· 
aısızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 

Tokatlıyan yanında mektep sokak 
No 35 Tel: B. O. 3152 

SADIK ZADE BlHADEH
LER VAPURLA HI 

KARA DENiZ 
MUl'i"T AZAM VE LÜS}I 

POST ASI 

Sakarya 

vapuru azar 
14 Temmuz P 

günü akşamı Sirkeci rıhtı
mından hareketle ( Zongul -
dak, İnebolu, Slnop,Samsun, 
Ordu, Kireson, Trabzon, 
Surmeııe ve Rize iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

TafsilM için Sirkecide Mes. 
adet hanı altında acentalı
ğına mııracaat • Telefon: 
Tsıanmhul 2134 

Jandarma İmalathanesinden: 
Adet Münakasa tarihi saat 

150 Keçoll belleme 1617/29 14 
l 07 4 Maa zencir <ap kıı .. ıc yulır • • 
1734 Kıl yem torba•• • • 
1784 • Kolan • • 
1 784 ,. Gebre • ,, 
1784 • Fırça • • 
1734 K~ağl • • 
391 Urgan • • 

2930 Ekmok torbası ı 8/7 /29 lO 
1997 Matara 18/7/29 14 

Satın alınacak on kalem eşya kapalı zarfla münakaS8va konuldu milna 
kasa yukarda hlzalannda yazıldığı gibi lstanbulda Gedikp~şada jandarma ima· 
lathanesinde yapılacaktır. Şartname imalathaneden veriflr. Teklifnamelerin 
tarzı imlası şartnamede mündcriçtir. Talipler teminatlannın mal sandığına 
teslim ve makbuzlarını teklifnamelerine raptedecektlr aksi hıl de teklifna· 
me reddedilecektir. 

··········••C•)~··~~ .... ~~ .... 
SAMATYA DENİZ BANYOLARI 

Nezafeti fevkalAdeslle umuma küşat edlldl 

············~)············ Evk~f müdürlüğünden: 
l\llKDARI CiNSİ 

KLO 
500 

2000 
Sadeyağ 

pirinç 

Fıkara imaretlerine lüzumu olan ba!Ada muharrer iki kalem 
erzak aleni mUnakıısayıı vsz edilerek Temmuzun onilçüncü Cumar
tesi günü saat onbeşte ihalesi icra edileceğinden talip olanların 
şeraiti anlamak üzere hergün levazım idaresine ihale günüde idare 
encum~nine milracaatlarL 

ALTINCI BÜYÜK 

TAYYARE PiYANG~~O 
6 inci keşide 11 Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 

200,000 liradır 
Ayrıca 50,000 40,000 30,000 20,000 15,0 

0,000 liralık ikramiyeler ve 100,000 L. mukllfa 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Milli müdafaa vekaleti celil esi deniz fab
rikaları umum müdürlüğünden: 

Deniz fabrikaları ihtiyacı için zirde ebadı muharrer çam ağaç
ların pazarlıkla mübayaası 11-7-929 Per~embe günü icra kılınaca
ğından ta.lip olanların yevmi mezkOrda saat sabahleyin ıo da Fab
rikalar levazım ve mübayaa komisyonuna müracaatlan lüzumu i!An 
olunur. 

Cinsi 
Çam ağacı 

" 
" .. 
" .. 
,, 

" 

Gazi 

Tul. M. 
6 
1,1 
2,8 

8 
1,3 
1,1 
1, 1 
4,2 
1,4 

Hz. nin 

Arz. S/M. 
25 
25 

6 
25 
25 
25 
27 

1-ı 
14 

yağlı 

Sihan. S/M. 
25 
25 

4 
25 
25 
25 

4 
6 
6 

adet 
8 

18 
8 
3 
2 
8 
8 
1 
10 

resimleri boya 
T, Ta. C tarafından sureti mabsu;ada colbedilen Berlin Sanayii nefise 

akademisi reisi ressan profesör Artör Kampf tarafından yapılan, Gazi Hz.nla 
yağlı boya resimleri Viyanada pek nefü bir surette butınlmıftır. Bu resimler 
htanbul Vi\Ayet vı kaza şubeleriyle nıaruf ticaretane ve kütüpınelerde 
sauşı çıkarılmıştır. 

Cinsi 
Müşür elblsoll 

• • 
• • 

Fraklı 

• 
• 

Büyüklüğü 

120xıo 

85X50 
14X9 
I04X8ı 
SBX45 
14X9 

Fi yeti ( kuruş ) 
1000 
300 
5 
1000 
200 
5 

Mahrukat münakasası: 
Y.K B.m. rekt~ 

Mektebı senelik mahrukatı kapalı zarf uıulile mUnakasaya konmuftur . 
Taliplerin şeraitini öğrenmek üzre hl!r gün münakaaaya iştirak için de 
24/7/29 çarşamba saat 14 Defterdarlık binaıında müeıı.usatı züraiye 
mübayaa komiıiyonuna gelmeleri 

E NO"S .. Fruit Salt" meyve tozunun muu: 
tazamen istimali cıbazı hazmının tabtı 

vazifesini temin ve dolayısıle mükemmel bır 
sihhat edame eyler. Tuzlu kaynar menbaıodan 
istıhzar olunan Eno, meyvelenn_ e_k~r havası 
nafiasıoı cami ve tesiri tatlıdır. Sır ıkı da.mla lı
monsıkıldılrtagayet lıi.tifbir limonata ~eklını alır. 

Sabah ..,. a"Fnı bf,. &u kadehi 
deranande bir kahtt ka~ılı alınır. 

BiLUMUM ECZl\NELERDE Sl\TILIR 

L DEFTERDARLIİf11İLANATI 1 
Sahlık d=n- Galatasarayda ha~ı mımı. hmaha.ıı~~:~:ıind~ufci':rN.' 

sokağında Said.iye a~arnmanı ~ebounyon ~ıgoJ~/y~,.~~~~~~deıe konulmuştur. 
bodrum dükkln sahıbının vergı rcun n . . . 
Talip olanların lstanbul villyeti idare hey'etıne müracaatları. 

* * * 

PARISTE \ll'S~ flOTELI 
Golenkur caddesi (Kliş mevkii) 

QJ bütün esh:ıh1 i"'tirahat :ısansür, tu· 
valct kabinesi \C banyolu 70 oda, 
Telefon, ııo il! (ı() (rınk. Telgraf ad· 
resı. 

1'.ms. 2.ı il ~o·ı ı· ı, 

1 Şehremaneti ililnatı 1 -Bedeli keşfi 842 lira 62 kuruş 
o!;:ın Ccrrahp hastane i 
Rontken dairesınde yapılacak 
tadililt kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. Taliplerin keşif 
evrakını görmek ve şartname 
görmek için her gün Levazun 
müdürlüğüne gelmeleri teklif 
mektuplennda ihale günü olan 
31 Temmuz 929 Çarşamba gü
nü saat on beşe kadar mezkur 
müdürlüğe vermeleri. 

* * * 
Yeniköy dairei Belediyesin

den: Y eniköy - İstin ye arasın 
daki yol için muktezi 20,000 
Parke taşı kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulup 3 Ağus
tos 929 Cumartesi günü saat 
11 de ihale edilecektir. İtaya ta 
tip olanların şartnamesini gö
rüp teklif zarflarını muayyen 
vakte kadar Encümene tevdi et· 
meleri ilan olunur. Sahlılı: Era:tl _ Erenköyünde Sahrayı cedit mahallesinde esklrıllsta.syf:. 

. d di 1 atik 21 N. hane bahçcsınden ay mış 
civan !·urun sokağı.n a ce ~ b ndan dolayı müzayedeye konulmuştur. * * * 
dönüm erazl sahibınin vergı orcu .. ı Şehremanetinden: Aksaray 
Talip olanların lsıanbul viltyeti idare heyetine muracaat an. yangın yerinde 28 Harita numa 

Mu··şterı·ıerı·n Gösterdiği Rağb.et ra1ı arsa arsasında 99 numaralı 
Emanet mali arsadan 12 metre 

bir ticarethane için en büyük saadettır. murabbaı mahallin metremurab 
K kö de Topçular caddesinde 53 numeroda Bebek Dur.ağı bama 8 lira kıymet takdir olu-

kar·ısıanrdua YTA"ll\!AN ma••zalarının fabrika fiatına .sat.nl\1 sa .. !I y~n· narak satılmak için alakadarlar 
~ 1 

,.,. b il arasında açık müzayedeye kon· 
den mamul pek mukemmel yazlık kumaşlard:_ın . ~tun m:~erd:~ muştur. Taliplerin şeraiti anla-

d ndur Yeni gümrük tarıfcsının tat 1 ın mak için her gu··n mu··zayedeye son erecc memnu · .. . . 
dd k 'htı·yacatınızı temine musaraat cdınız. girme kiçin ihale gun·· ü olan 30 muka cm ·umaş ı ' 

~ıbhal ye i~ınai uıuavenel vekDlelin~en: ::::::~E.f'::::: 
Bu sene Istanbulda Tıp tale- Istanbul çocuk hastanesi, İzmir, ğünden: 

d F K T. sınıfına Bursa, Konya, Adan~, S~sun Kampa iştirak edecek olan 
be yudr unli1;1nı· • t. ahsil itibarı memleket hastanelennden ıba- 1 O, 11, 12 inci ve Ticaret birin-
tam evre ıse ve • B al da yene olun 
l·ıe buna muadil musaddak res- rettır. ur ar mual . ci ve İkinci sınıf talebesinin 

ak için bu hastane enn men- T 11 · • p 
mi ve hususi mektepl~rd~n me- m V liliklerin Sıh- emm~.z~. ıncı . e~~b~ 
zun olanlardan ve binncı sınıfa sup oldukl~ , a Mü- ve 13 uncu Cumartesı günlen 
fen fakültesinin F. K. T. züm- h~t .~e İ~tımaı .Muavene:ından saat ondan onaltıya kadar ınek-

. d şehadetname alanlar- durluklenne talıpler tara tep idaresine müracaat etmele-
rdesın (e~ 5 O) talebe alınacak- bizzat ınura~at ~lunac~~ır. . ri. 

an h d E- Sureb aşagıda mundenç ------------trr Bunlardan şe a et- ddak lil · t -
· li "kt 150 e noterden musa ve en a latanbul lldnci Ticaret mah-

recelerden ta P mı an Y. rafından ve velisi bulurunıyan- kemesinden: 
baliğ olmadığı ~urette d~recesı lann kendileri tarafından veril
orta olanlardan ıkına! edilecek- miş bir kıt'a taahhüt senedi. 

tir. F _ Dört buçuk altı ebadın-
Dördüncü Vakıf Hanı tahtinda 

Sıhhat Ecza dcpoaunda bulunan de
mirbaı eşya, raflar, baakill, yazıha· 
ne aandaliye bilmüzayedo ııatılac:ak
tır. Talip olanların 15 Temmuz 929 
Pazartesi tarihinde aaat on üçbuçuk 
ta mahalli mozktlrda hasır bulunma 
lan ilin olunur. 

Talebenin yemesi, yatması da üç adet fotograf. 
ve üst başı yurtça temin olu- 2 _ Yaşları (22) yi geçkin 
nur. Ve aynca şehri muayyen olanlar ve tahsillerini ve ile~e 
miktarda muaveneti nakdiyede mecburi hizmetlerini ifaya mani 
bulunulur. bir hastalığı ve arızası bulunan-

Kayt ve kabul sureti ve şart- im 1 ------------
!arı şunlardır: lar kabul edi ez er. Iatanbul Maarif müdürlüğün 

1 _ Talipler el yaztlanyle 3 - Vekalete gönderilecek den: 
muharrer ve muvazzah adresle- olan mezkftr evrak ve vesaikm Morhum Şemseddin Ziya Bey vo-
n·nı· havi istidalarını aşağıda be- alındığı taliplerin gösterecekle- resealnden reflkaaı İsmet Ziya Ha-

. . . . nnnla Mahdumlan Rlfat ve Molih 
yan edilen evrak ve ves~ rap- ri adrese derhal bı~dinlecek ve Bcylorin hakkı telifine malik olduk 
tederek nihayet (20) Aguııtos müraccat edeceklenn evrakı top ları Şehnazda: Denizin dalgasrnı !a
tarihine kadar doğrudan doğru- !andıktan sonra tetkik edilerek fl~andan dili blça~e, kaldır Poçcni 

a Sıhhat ve İçtimai Muavenet kabul edilip edilmedikleri ken- Nıhavontten: J?crdınlo ~a: Baldya 
~ kal t" öndereceklerdir. d"lerine ayni veçhile tebliğ olu- me~llae gel Hıc~zd~n 1.11'.ırn arar le-

e e ıne g . C h . f ı yleı vuslatta: sondu bıttı karcahar· 
A - Türkiye_ um uny~_ı nacaktır. .. . dan öyle bibahtım ki: Vah moyuau 

tcbasından oldugunu natık hu- Taahhutname suretı vialindir: Eviçten: Yanağın penbe 
viyet cüzdanı. Darülfünun Tıp fakültesinde bir_ gilldllr. Ş~badan: Firakın sinemi 

B - Liseden mezun olduk- tedrisi meşrut dersleri takip ve daglar Bayatıden :. Nazı fırk~t Ut-
1 · t"han notlarını ve de- ·ıanal ederek mezkur Fakülte- taktan bı~ a9ka estr ettın: ~·~ardan arını, !-~ ı . • 1 

, • Hayret kı Scg§htan: Mevaırnı oadı· 
recelennı milbeyyın m~k~ep şe- den neş et. eyl~dıkten sonra Sı~- de: Bc•tc Nigardan: Eyler taham-
hadetnamesi veya tastıklı sure- hat ve İçtınıaı Muavenet Veka- mül devri Hindiden: Sen beni bir 
ti. letiningöstereceği her hangi bir bu~ye: Hllacynidcn ı Sevdiğ!m cc-

C - Tahsil etmiş oldukları hükfunet tabipliğine giderek üç ~alın: nevadan seyret onrengın, ~u
.. d J hal h .. dd ti · 1 d ğu zınaktan arqr namı asan muaıkıyemuesse~e. en a ınmbış kve a- sene mu_ e) e ta~f do w:ı .. u .. yi N.§Or ve A. Kcseryan ve Muallim 

reketlennın maz ut ve ~sur- ( ?lunduguın ., ~azı e c . .':1.snu Kıizrm bey hakkı telifine malik ol· 
suz bir derecede bulundugunu hızmet etmedıgı ( etmedigını) duğu, bestei kadinı prkı notaailc 
müşir hüsnühal varakası. veya tahsil esnasm~a her h~~i Sultani y~gihtan: aende ekairl mu-

D - ?t{ütehassıslan tam has bir sebeple yurttan ıhraç edildı- habbet mı var, neveserden: dinle 
h t i cinden istihsal edil- a; (edildiğim) yahut tahsili ter ruhum namın~ki _eı~rlerini d~ G~a-

tane eye e . b" 1 d"'. ( d".. . mofon kompanı Lımıtet - aahıbinın 
miş nümun~sı~e ~uva~ık ve mu key e ıgı eyle ıg1!11) takdırde scıi şirketine Beyoğlu 2 inci kStibl 
saddak resımlı bır kıt a sıhhat oglu adlllğindcn musaddak mukavelena
raporu. (Bu rapor hastane baş efendiye hükfunetçe yapılan ma meler ile satmı§ olduklarından harcı 
tabipliklerinin mührüyle mühür sarifin faizi nizamisiyle beraber resmilcri _alınarak ~ayıtlarına meş· 
lü ve mazruf olarak talipler ta- itirazsız ret ve iadesini müteah- ruhatı lılzımc verlldığl ılAn olunur. . rafından diğer evraklariyle bir- hit, zamın ve mükeffel olduğu-
likte gönderilecektir.) Bu has- mu natık işbu senedim tanzim Beyoğlu Sulh Hukuk Dör-
taneler Ankara, Sivas, Erzurum ve müşarünileyh Vekalete ita düncü ' hakimliğinden: 

!stanbulda Tahmis sokağında 69 
Diyarbekir nümune hastaneleri, kılındı. numaralı mağazada attariye ticarc· 

E • t dıg u•• d .. ı - tile müştegil J. ÖZİYEL ve BEN· mnıye san ı m ur U- . SAL ve şürekası şirketi azasından 
JAK YAKO ÖZİYEL Efendinın 
11 Mart 928, ve İSRAİL BENSAL 
Efendinin 30 Mayıs 928 tarihinde 

günden: 

Ktymeti mu· l\1crhunatın medyunun vefat eylemelerine mebni şirket mua ikraz No· Muzayde bedeli 
10583 L 790 hnammincsi cinsi ve nevi ismi 

786 
Ahmet Nafiz Galip Ahmet Sc!Ahattin beyler 

Bakırköyllnda kartaltepedc Aksu caddesinde cedit 3,20 mükerrer 
numaralı ve 264 arşın arsada imalathane ve 200 a«ın arsada kar-

' gir bir oda ve yilz on yedi arşın arsada zemini kArglr üzeri ahşap 
alıı.r ve 4 arşın arsada kireç yakma~a mahsus ocak ve 6331! arşın 
araziyi havi kireç ıma!Athanesinin tamamı vadesi hitamında borcun 
verilmemeııl hasebfüı müzayedeye çıkarılarak 790 lira bedel muka
bilinde müşterisi uhdesinde olup 17 /7 /929 tarihine müsadif Çar· 
şamba günil saat on altıda kat'i kararının çekilmesi mukarrer bu
lundugundan talip olanların mezkur gümle saat on altıya kadar 
sandık idaresine müracaat eylemeleri ve on altıdan sonra vuku bu 
iacak müracaatların kabul edllmiyeceği ve mczkôr cml~kc cv\·elce 
talip olan zatın kat'i karar esn•sında hazır bulunmadığı ve b2şl:a 
talip :ı:uhur eylediği takdirde cvelki talibin müzayededen çeki. niş 
addolunacagı lüzumu ilı\n olunur. 

melitı mahkemece tedrici bir tasfi
yeye tabi tutulmu~ ve emtiai müte
bakiyenin kaffesinin şirketin sabık 
merkezi karşusundaki depoda müzı>
yedci aleniye suretile önümüzdeki 
ı4 Temmuz 929 Pazar ve anı mütea
kip Pazartesi ve Salı günleri saat 
on bir den on üçe kadar beyi ve fü
ruhtu mükarrer olduğundan alaka 
dar tüccar ve esnafın yevmü ve vakti 
mezkQrde mahalli muayyen hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Liseler mübayaat komisyo
nundanı 
İstanbul muhtelıt orta mektebi it· 

tihaz olunacak olan Kadırgadaki es
ki eczacı ve Dişçi mektebı bhasın<Lı 
yapılacak tamirat, Ağ stosun dor
düncü Pazar günü saat on altıda iha 
le edilmek üzre kapalı zarf usulilc 
münakasaya konulmuştur. Taliple· 
rin tartnamc ve ke§ifnameyi görmek 

1 üzr~ 1tomi&yonumuza müracaatları. 
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ÇARŞAMBA E BİN SÖZ 

BİR RESİM 10 TEMMuZ 1929 ;Jlilliyct 

Başvekil ismet paşa Hs. leri dtın Anlıradan şen..;. .mlş!erdl?. ltmet paşa Hz. !eri Mec& reisi Klıım p~a Hz. !eri ve diğer 
zevat, talebeler tarafından parlak bir surette istlkbai Lımıştir. Aziz ınli&firiml.a bir ay Pencilkıe l.tamet edecektir. 

l)ün şehrimizi te~rif eden ismet aşa Hz. !eri azetecilerlıı 

1
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DEHR'ZIMSIZLIK~RI 
. "t<Lf.R, GAZLE~I 

c:\şt(I ~ LJt<ŞİLIKve YANr"AlA~IHDA 
~ <SODO-GASTRIN) . 
MnstahzarıPEK TEcSİRLIDI~ 

K lak ~enıan 
A~pirin 

nınclcrl 
ko'll\P 1 'de "6rüt. fy\c Ol " ,,.....-, .. \slitnllll ~ure 1 uu bak\k\ ,,.,._.,.... 

bandıto nıu'1rtcn 
Yalnız kırmızı ve bU ınarko'Yl 

ambo.lôJın~ dlk'kal 
talep cdınız.. 

lıtll!Aln ~~~~= olan Gazi bullvarırun Un Kapanı cihetindeki 
ınt1ydafl& en büytik heykeli dikilecektir. Buluvarın lnnatı 

lltlmlakit yttz!indcn teahhüre ugramaktadır 

Balkan talebe kongresi dün ikinci lçtımaını aktetıniştir. Yarın 
umumi bir l tima a ılıcaktır 

Ölüm müvezzii 1 
Pis ve muzirrussıhha menfezlerde yaşayan ve 

mühlik humma mikroplariylemülcmma olan sivri 
sinekler evinizi istiiAve sıhhatinizi tehdit ederler. 

Sinek, sivri sinek ve sair bu gibi haşaratı bir 
kaç dakika zarfında mahvetmek için Fi it ma· 
yiini kendi ıulumbaslylc sıkmak kilidir. Flit; 
pirelerin, karıncaların yeyı hamam böceklerinin 
gizlendikleri yuvaları tahrip, yumurtalarını ifna 
ve bütün ha~aratı ltlAf eder . Ayni zamanda 
size zararı dokunmaz ve kat'lyerı leke bırakmaz. 

(Flit) 1 sair adı tıafaraı OldOrücO mayilerlc 
karıştırmamalıdır. Fil in daha büyük ve J<at'i 
tesiri size memnunlytlbaht bir semere temiıı 
edecektir . 

Tulumbasıyla Sıkınız 

)'- ~ 
- ... r-·-::.::-:.:-:::~ 

Türkiye için umumi deposu ı -::;:;:- ··· 
lıtanbuldı Gılaladı Vopodı Hın Na. 1 - ...J 

J, BERT ve ŞÜREKAsı - •' 

KARON 
1n.""'·---

Alman kitaphanesl 
Beyoğlu Tünel mcyrlanındıı 523 

t 
1 

Ankara hukuk mektebi ilk diploma merasiminde ismet Paşa Hazretleri Ye talebeden :'lleiahat 
nutuk irat etmişlerdir. 

ismet Paşa Hazretleri Ankaradan hareketlerinden eve! Hariciye ve Adliye vekilleriyle vedala~ırke 

Hergün olduğu gibi dün de Karaköyde bir otomobille bir tramvay arasında musadem, 

Bu sene dünyaya 
galin gelen meşhur 

DİAMANT 
Bisikletlerini alınız 

Sağlam, zarif ve ucuz

tediyat için büyük kolaylık 
Acentesı: 

olmu tur, Kaza hafif e mlştir. 

(Mi!U- Oll) Galata- Kara Mustafa Pa~a sokak 4~- 47, Taşrada 
bisiklet satanlara hususi liat ve şerait 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Un1um müdürlüğünden: 

Lüumu olan 500 top kağıt 
Ntımuncsinc revfikan kapalı zarf usuliylc mubayaa olunacaktır. 

ZarHar 30 Temmuz 929 Salı glinü saaı 15 e kadar mtibayaat ko
misyonu riyasetince kabul edilecektir. Taliplerin komısyon k.itabe
tine müracaatları. 

lstanbul nufus müdürlüğünden: 
2 Haziran 929 dan 930 senesi Mayıs gayesine kadar olan on 

iki aylık tabolunacak idare mecmuası münakasaya konulmuştur. 
Bu baptaki numuneyi görmek ve şeraiti tab'iyeyi anlamak üzere 
25 Temmuz 929 tarihine kadar taliplerin nufus müdüriyetine 
müracaatları. 

.... •• FOToCRlF~l~!BIN NlZlRI DiKKlTINE • • • ... 
Kasten çıkarılan bazı şayıat hllAfına olarak 
evsaf ve intizamları sayesinde bütün dünya
da kesbi şöhret etmiş olan alaminüt fotoğraf
lara mahsus [MlNUTO] ve [NOVBARUM] ~ 
kartpostalları ile 

GEVAERT 
Fotoğraf kağıt ve plakları 

KcmaHssabık fotol\rnf lcvazımau satan bütün magazalarda satılmaktadır. ( 

i 
Onları alelmutaı tdarik ettiğiniz mağazada bulmadığınız taktirde doğ: ı 
rudan do~ruya umumi mümessili olan Galatacla, Perşembe pazarında, 
Yoğurtçu zade hanında 10, 12, 13 numarada • 

ı .... cfcndid~:tey!! ~l~n'?e!!lu 2074 •••• ! 

• 
KUi 

düdüklü tencereler 

15 Dakikada et 

SoakıkadaSebz 
pişirmek iıt 'mezmisiniı~ 

O halde siz de bir tane • 
Yemeğin piştiğini tencere ~ 

dük çalarak haber ,-erı<· 
"K • k tencereleri esrıoıt 

U 1 " harikasıdır .•. • 
Umumi acentalan: Bahçe k•P' 

CelAI Bey Han , o. 82 

lstanbul İkinci Ticaret tJ'
1 

kemeainden: . 
1 

Müflis Avunduk Zade bırad 
re ait Studebaker markalı J921 
del kapalı otomobilin icra kılı~9 
müzayedesinin teklif olunan 
noksan görüldüğünden yenid•~ 
zayedeye vazedilmiş olmakla 1 
ber taliplerin leyli hali olan ıs S 
muz 929 Pazartesi günü saat l ıı' 
Taksimde (Grand Garaj da r· 
bulunmaları lüzumu iliin oJuflıl 1 

NAZARI DlKKA'!i: 
. 47998 G numerolu bilet li 
mizden yanlışlıkla verilroişdr. 
numero ve seriyi haiz ?11~1Jıl' 
bileti klşemize getirip bedelını 
Jıdır. Adres: Divan Yolu 6~SI A 

TALİ KIŞ~r 
Mea'ul Müdür: BüRHAN&'f 


