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YALA YlCI SULH esasl8.rz Yunanlılat kabul etmiyor mu? Tesbit edilen 
İngiliz intihabatının ber1el-

Yunanlılar Yeni vazıyet 
· ıeı hayat üzerinde yaptıgı en 
ühim tesir, tatlı bir ümit ve 
lyaya zemin hazırlamış olına
ır.Filhakika yeni İngiliz Baş

kili Mac Donald on sene evel
Amerika reisicumhuru Wil
n'u hatırlatmağa başladı. 
18- 1919 senelerinin, bin bir 

Gene mi oyun 
bozanlık 

ediyorlar'? 

irtişa maznun/arının 
ifadelerinde 

mühim noktalar ... 

Ağır hapis · T. kongresi Milliyetin ~üyü~ ~P1'Bf ! 
.. .. .. . Darülfünun/arda dil 

Turkluğu tahkir· öğreti/mesi · Gazinin en büyük 
davası nasıl olacak?. eseri nedir ? 

'rlü felaket ve musibet sebebi
yeis ve istirap içinde bunalan 
anumumiyesini yaldızlı vaad 

rle ümit ve heyecana sevkeden 
ilaon belki de samimi bir müj
" ydi. Fakat herhalde hayat 
hadisata hakim olacak, on

n kendi fikrine uyduracak re-

Ankarada yapılan 
son müzakerede itilaf 
edilen esaslan inkar 
eden haberler ~eliyor 

Nakdi olmayan hedlgelel" 
/cinde bir de otomobil 
olduğuna dair ifadeler ... 

dün neticelendi 

Hronika mes'ul müdiri 
Eleni 3 sene ağır hapse 

mahklım oldu 

Bil/kanlılar da mlltekabll 
surette dil 

IJğretilmestni l1Jtigorlar •• 
AHMET RASİM 
B.İN CEVABI 

lrtişa rc/.aJeti tahkikatı dün 

de de\am etmışrir. Dün mcv 
Türk milletine halr:aretkir 'lc•uıyattı 

bulunan mesdut Hronika gazetesi JTı\.! ·

ul müdürü Mm. F.l~ninin muh.ıkemt."i 

dün bitti. ve Agırceza mahkemesi b.1 2-

rım verdi . 

Bslkan talebe kongrası dün darül
fünunda toplanmış ve biri öğledn 
e\·el dlğert. öğleden sonra iki hafi 
içtima sktetm~tir. içtima Türk mu
rabhaslarından ve kongre reisi Naşit 

beyin riyasetinde yapılmışor. Dünkü 
içtimada ruznamedeki maddel<r 
üzerinde müzakerat cereyan ttmlş 

1 

" Bu bir kil/dür ki eczayı 
ferdlgesi inkısam ve rllçhan 

j kaba/ etmez ••. ,, 

. st ve kuvvetli bir de\let ada
r değildi. Harbin husule getir-

. ği buhranlar, sakat bir sulhun 
eşum neticeleri ile daha mah
s bir hale gelince, yeni bir 
lh mücadelesi başgösterdi. 

-
Osnıanlı hüklımetinin 
pasaportları ile giden 
rıımlar dönmeli imiş I 

Al/nadan gelen haberlere nazaran 
vaziyeti gene gayrı ı•azıh 

görünmeye baş/ıyan 
.\!. \"enizelos 

. kuflardaıı hi · biri ı cvap olun

mamış, bir iki ş. hıt dinlenmiş 

ve enak üzerinde tctkıkat ya
pılmı~tır. 

er millet sulh istiyor .. ; Fa
t bu sulh abidesinin zemini, 
kli, hedefi ne olacaktır? Bu 
susta devletler arasında itti

k mümkün olmuyor,ve netice
her devlet ancak kendi milli 

l-1faatlerine uygun olan sulh 
1ıumunu ileri sürüyor ..• Hal-

Atina 10 (Anekaartitos) - Türk-Yunan müzakera
tının bittiğine ve itilaf hasıl olduğuna dair İstanbuJdan 
gelen haberler mevsimsiz addolunuyor. 

Yunan hükumetinin böyle bir itilaftan haberi olma
dıktan başka iki tarafın noktai nazarında da ciddi ihtilaf 
lar mevcut olduğu beyan ediliyor. 

J\ldıjtımu mn!Omau nazaran 

maznunlar çok ,ayanıdıkkat ifa

deler vermi~lcrdir. llıı ifadeler 
gösterdikltri ma rafa dair altında 
imzaları bulunan ve aıkl teyit 
etmektedir. 

'\i erilen ifadelerde bir koınis 
yon azasının i<imleri de geç

mşiur. Nakdi olmıyan hediyeler 

meyanında bir otomobil bulun

duğu da istintak hakimliğine 
verilen ifadelerde zikredilmiştir. 

- ı ... 
ertler arasında kavga, millet
r arasında harp fili bir vaziye

Hariciye nazareti salahiyettar mahafili bu mesele 
hakkında beyanatta bulunmuştur. 

doğurduğu memmıniyetsiz
ten çıkar. Halinden memnun 

an bir adam statükosunu ve 

Bu beyanat şudur: 

* * * 
- "Müzakeratın bittiğine dairj Jeyb Yunan bükOmeti bu meselede 

"kfinun devamını ister, olmı
mevcut vaziyetin her suret

değişmesini arzu eder. Yeni 
ziyetin kendisi için daha eyi 

lup olmıyacağmı pek düşün
ez. Bütün inkrlapların, bütün 
rplerin en mühim psikolojik 
ktası bu insani realiteye isti
t eder. Dünyanın diğer kısım

ı bir tarafa bırakalım, Avru 
milletlerinin bugünkü siyasi 

zama karşı almış oldukları va-
• yet nedr? Bu milletlem istik

! hakkındaki ümit ve düşün
leri ne ına iyet arzetmekte
r? Sulh kelimesini söylerken, 
~arm gözleri önünde canla

milli hakimiyet haritası ne 
kildedir. Olgun milletler, sulh 
tırtısında belki bir kaç mille
gözünü kamaştıracak gibi 

. r menfaat umarlar. Müstakbel 
r cidale hazırlanan milletler 
diğerlerinin dikkat nazarla-
ı celbetmemek gibi bir fay
görürler. Bütün bir beşeriyet 

ıihinin haksızlıkları, emri va-
• eri Üzerinde tevakkuf etmeği, 

arı rahatça hazmetmek için 
lhü sükunu istiyen kocaman 
vletler hatırlarına bile getir-
ezler. 
Mac Donald İngiliz hükfune 

• in başına geçtiği günden be
' dünyayı sulbü müsalemet ha
alleri içinde oyalamağa başladı 
er SOSyalist gibi yeni İngiliz 
aşvekilinin de hiç şüphesiz en 
vvetli hasleti ilmi t ve hayal 
biliyetidir. Cenneti yer yüzü
iııdirmek istiyen Sosyalizm 

"IJ•;tler arasında da kardeşlik 
iıı ederek ebedi sulhu tahak-
k ettirmenin mümkün olaca

. a kanidir. Fakat görülüyor 
• l.iac Donald milli sahada re
ist bir çehre arzetmektedir. 

Türk menabiinden gelen haberlerin itilaf giriz davranacaktır." 
aslu eaaaı yoktur. Bilakis Yunan Yunan hariciye nazırı müzakerat 
mcnabii müzakerede hiç bir terakki hakkında gazetecilere beyanatta bu
kaydetmiyorlar. Müzakerat _mua!UI- lunmaktan istinkaf etmittir. İsta;,
kıyet safhasındadır. Üzerlerınde ıh- bulda ve İzmirde ahiren bazı emla-
tillif çıkan asli ve t~li ebemm~yette ke va~iyet edildiğine dair Yunan 
meseleler vardır.Talı meselelerı hıra mübadele· murahhaslarından gelen 
kal~m da esaslı meselelerden bahse- haberler burada hayret uyandırmış-
delım: tır. 
T~rkiye hükfüneti _sal~anat hükfi- ATİNADAN HENÜZ CEVAP 

metı pasaportlarıle gıtmış olan rum GELMEDİ 
!arın avdet etmemesi noktasında Yun h"k' · · b 

d, y · k' k · an u umctının son ceva ı ısar e ıyor. unanıstan es ı no taı .. . .. 
nazardadır. Bu meacle mühim mad-. uzenne cerey~~ ... eden muzakere_de 
di menafie temaş ettiğinden bizim husule gelen ı~ı~af hakkında Atı~a
için hayati bir ehemmiyeti haizdir. d_an Yunan sef.ırıne cevap gelmemtş
Şay•t bu m~se\ede rUc'at ed•f ek tır. Yalnız sefıre gelen t~lgrafta bir 
Yanan hükumetı tazminat vermek· iki cihetin tavzihi isteniİmi§tir. Se
yüzünden 300,000 küsur lngiliz lira- fir M. Papanın dün Hariciye veki
lı:k hır zarara uğrayacaktır. Binaena !ini ziyareti bundan ileri gelmiştir. 

Bir vapur antrepo yapıldı 
Liman şirketi antrepo yapmak için 2,500. 

tonluk İnönü vapurunu kiraladı 
Rıhtım şirketi amelesi dün sabah grev yaptılar. 
Şirketin her parça eşya için 5 kuruş fazla ücret 

vermesini kabul etmesi üzerine işe başladdar 
AntrcPo buhranı, Rıhtım ,irkctinin 

aczi yüzünden, nihayet içinden çıkılmaz 
çok mü,kül bir mesele haline ccldi. 

Liman şirketi bu vaziyet karfısında 
protestonun kifi aelmediğini nazarı dik
kate alarak mavnalarda kalan eşyanın 

bir kı6mını tahliye için muvakkaten 
antrepo olarak kullanmak üre 2500 ton 
bacmındaki (İnönü) vapurunu kiralamıt
tır. Bu 1remi Cumartesi a:ünil Saraybur
nu önüne getirilerek bir ay müddetle de
po itine tahsis edilecektir, 
İnönü vapuruna 100 mavna qya yük

lctilcbilcccktir. 

Rıhtım tirkcti, yeni antrcPo binaları 

:run üıt katlarına e,ya çıkarmak istemiş· 
tir. Fakat amele bu itin ag:ırhğını ileri 
sürerek her parça q;ya na1ı:hyesi ıçin beş 
kuruş fazla ücret istcmi,tir. Bu ihtilıir· 
ifÇİlerin grev yapmasını mucıp olmuş 
ve dün öğleye kadar amele çalışmamış~ 
tır. 

ranın önüne aeı;emi7eceiini teıpit et
mittir. 

Liman firketi müdürü Hamdi B. dün 
bir muharririmise demittir ki: 
-Eşyanın vapurlardan tahliyesi teeh

hüre uiradıiı doğru dej;ildir. Fakat Li-

5Yalizm akidelerini İngilizi 
hill siyasetinde muzaffer kıl

... ga <;alışmak ve ondan sonra 
nyayı islaha girişmek belki 

1 
ha samimi bir hattı hareket 
urdu. Başvekalet sandalyesi-

Öğleden &onra mesele ameJe lehine 
halledildiii cihetle tirketin hamalları: ye 

niden efya nakline batlamı9lardır. Liwan şiık•ll U. M. Hamdi Bey 

oturduğu günden beri arka
aşlarından beş on· kişiye lort
k payesini tevcih eden Mac 

"k nald _siyasi muvazenenin is
arnetını değiştirebilir. Fakat 

alnız sulh arkasından koşalım 
emekle milletleri peşine taka-

z. 

Liman firk.eti müdürü Hamdi B. dün man firketinin eemilcrden çıkardıiı ti
Rüswnat Batmüdürü İsmail Hakkı bey caret eşyası antrepalarda yer kalmadıiı 
ile antrepo buhranına kartı ittihat edi- için mavnalarda beldemektedir. 

celr: tedbirler hak:ktnda &Orütmüttür. Simdi tamir edilecek mavnalar 8f7a 
Limandaki etyaYJ karaya çıkarm.ı'< ı- ile dolu olduj;ondan kıtın bunlardan is-

tifade edilemiyecektir, 

EŞYA MUVAR!DATI PEK FAZLA 

Geçen sene Haziranda limanımıza 

(29, 000) ton efy& celdiği halde bu sene 

Haziranında (52, 000) ton cclm.ittir. 

Son altı ay zarfında (270, 000) ton 

Bu ifadelerin iftirn olmadığı 
zannı , tahassul ettiği takdirde 

7 incf istintak dairesinin vazife 

kararı ile tahkikatı selahiyeti 

haricinde görmesi muhtemeldir. 

Bu takdirde evrak tahkikata 

salAhiyettar heyetlere gönderile
cektir. 

$imdilik i5tintak dairesi hariç

ten bazı zevatında istinabe sureti 

ile mah'ımatlarını almağa liizum 
görmlhjtür. 

Başvekil Hz. 
Dün Y akaoıkta 

istirahat buyurdular 
Şehrimizde misafir bulunan 

Başvekil ismet pa~a l lz. lerl 
dlin Pendikteki köşklerinde istira

hat etmi~lerdir . 
Aziz misafirimiz evelki glin 

atla Yakacığa giderek bir tenezzüh 

yapmışlardır. Yakcıkta köylülerle 

temas ederek haıbihal yapmış
lardır. 

Diln merkez kumandanı Ernln 

paşa Başvekil paşa Hz. lerlnl 
ziyaret etmiştir. 

MECUS REiSi ŞEREFiNE 

Buglin saat 16 da Giizel san

atlar Akademisinde Meclis reisi 

KAzım Paşa Hazretleri ~ereflne bir 

çay ziyafeti verilecektir. 

RECEP B.in SEYAHATi 
İsmet Paşa ile Dahiliye vekilinin 

avdetinden sonra Nafia vekili Re
cep bey seyahata çıkarak demir yol
lar ve sair nafia inşaatını teftiş e~ 
decektir. 

Borsayı ziyaret 
Harp akademisi müdavimlerin· 

cen (2) ~:rendi dün kambiyo bor· 
sasını ziyaret etmi tir. 

Mektepliler 
müsabakası 

10 uncu hafta 
IOuncu haftanın en mühim 

haberi nedir ? müsabakaııı 
fAl temmuzdan itibaren 
L:!J başlamıştır. 
Gelecek lif Temmuz Per
cevapları ~'embe günü 

ZEKİ MESH.,.. 

BUGON 
2 inci »ahlf~mlide : 

t- Tarihi tdrlhmızı Tepcdekoli A1J 
Paşa ve V lllll 

eşya cetmi,tir ki geçen sene ayni zama
na nispct1c yiiı:dc otuz fazlp.dır. Eylilıl 

tJn beşine kadar ithalit fazlahiının dc
"Vcu"D cdece&:ı anlatıhyor," 

akşamına kadar kabul edece

tiz. IOuncu haftanın en mühim 

haberi için alınacak netice 

li4ii'I Temmuz Cuma günü 
DÜYUNU UMUMtYEDEKt sut l!!:J llAn edllecektlr. 

Mm. Eleninin Vekili dUn uıunuudıya 
müdafaada bulundu. Fakat müdalutında 
0 Airiyotera" kelimesinden ba ıı;etmedi, 
geçen celselerde buna dair mütalaalarını 
ıöylemitti. Avukat mahkemede efkln 
amumiyenin ve cenç.Jflin tahldrkir ne9-
riyat karşısındaki galeyanını teşrih et
mek istedi. Matbuatın: 

- Bakmız Jıtanbulda çıkan bir Yu
nanlı ıazete aleyhimizde bulunuyor. Bi.;ı 

ne duruyorıunu.ı? 
Şeklinde netriyatla gençliği tahrik e.t

mif oldui;unu, Hronika cazetesi idat<'ha-

ıı """ A/!ır hapst nıahkılm tdiltn 
Mm. E/eni 

nesi önunde bu tahrikin neticeıi o'arak 
tezahürat yapddıi;1nı, matbuatın raleya
nının her zaman haklı cörülemiyeceaıin1 

matbuatın da hataya düşebilecegİni IÖy
lemif, mahkemenin siyasetle de'il adc.
letle hiıküm .,eTecelıni ili.ve etm.~tir. 

Müdafaa bittikten sonra heyeti h.1kı. 

me müzakereye çeki1mif ve mücri.1'İyet 

karar vermiştir. 

Bu karar Uzerine miıdafaa avuk'ltı. 

- Madem ki Ağriyotera hem vah 
şet, hemde şiddet manasın .. a gel~y~r> 
bu cihet hiç olmazsa muvekkılım 

hakkında esbabı muhaffefei takdiri
yeden addolunsunl demiştir. 

Mahkeme bu talebi de tetkik e.tmif, 
eıpabı muha.ffe.fei takdiriyenin mevcut 
olmadıılına kanaat setirmit ve Türk mil~ 
Jetine hakaret ettiii u.bit olan maznun 
Ceza kanununun 158 - 159 uncu madde
leri mucibince J seu •iır bapıe mah
kim etmittir • 

bilhassa IJsan tedrisi mes"elesl 
göıüşillmüttür. Kangraya iştirak 
eden balkın devletlerinin Darül
fünunlannda d 1 ğ e r B ı 1 k • n 
devletlerinin lisanlarının tedri•l mese
la Türk I>arülfünunuds Bulgarca, Bul-

gar Dsrilifiinununda türkçe tedrisi mev
zuu bahsolmuştur. Bu mes"ele Pe ıedc 
toplanacak beynelmilel kongrede de 
serdedilecektir. 

KONGREDEKi HADiSE 
Dün öğleden evtl toplanan içuma· 

dı bir hadi. e olmuftor. Kongre reisi 
ve Türk mu•o' '· 'aşit Bey hasta-
lığını me\'ZL ederek içtimaı 
terketmiştir. Bun: uzerine Türk 
mürahhasların dan f"ab in Bekir lley 
riyaset makamına gclmi' ..e kon greyi 
idare eımlştlr. 

Tahkiksıımıza göre bu hadisenin 
sebebi şudur: Türk murahbısları 
içtimadan eve! kongrede Türk Tale
be birliğini a!Akadar edecek bazı 
esaslar tespit etmişlerdir. Fakat dün
kü içtimada murahhaslardan Halit 
Bey bu e>as haricinde idare! ke!Am 
ettiğinden bundan miıteernr olan 
reis Naşit Beı· içtimaı tcrketmiştlr. 
Mamafih bu ihtilAlın bu akşam hal
ledileceği n Naşlı Beyin tekrar riya
sete gelecell;I kunetle muhtemeldir. 

Bir relikimiz Bebekte murahhas
lar şer<fine verilen çay ziyaletınde 
geçeh bir hadiseden bahsederek 
Macar mürahhasının nutkunu mev• 
zuu bahsetmektedir. 

MACAR-ROMEN l'vfüSEl.~;sJ 
ÖğrendJjti mlzc göre hadise şu 

şeklide geçmi ıir: Her mürıhhu 
"utuk aöyledıkten sonrı sıra 

Macar murahhasına gelmiş, Macar 
mürahhısı temenni mahlyednde olarak 
muahedab ahlrenin gayri adilane 
olduğunu söylemiş ve Romenlerle 
küçük bir münak-.. cereyan etmiştir. 
Mıcar murıhhısı bu refikımwn 
neşriyıond.rn çok müteessirdir. 

• 

Ahmet Rasim Bey 
Sorulan suale cevap olarak kı 

fakat en samimi bir cevap olmak 
üzre arzetmek isterim ki: 

Anafartaları ta türk elifbasına va
sleden battı müstakim üzerinde bi-
ribirinden farkedilmek ihtimali 
"lmıyan muvaffakiyetlerdet 
doğma hali hazırdır. Çünkü bu mu
vaffakiyetlerin birer birer teakup 
ve tecellisinde her birini sevmiş her 
biri için kalplerimizde ebedi min
net ve şükran uyanmıştır. Binaen 
aleyh hiç birinden geçemeyiz bu 
bir (kül) dür ki eczayı ferdiyesl in· 
kısam ve rüchan kabul edemez. 

1 stanbul meb'u u 
AHMET RASiM 

• * * 
M. CEMİL BEYİ 

CEVABI 
Gazinin eserleri aayısızdır. Bun

ların çoğunda, tarihin, büyük diye 
kaydettiği eserlerde aradığı vasıflar 
üstesile var. Bunların her birini, 
meydana "etirdikleri ahval ve şe· 
raite gC Gazinin en büyük eseı i 
olarak t;vstermek mümkün • Gaı:i 
bunların, her birinde, tarihin büyük 
gösterdiklerini geçen bilyüklüklerle 
görünür. 
Vatanın yok olmut 18yıldığı kara 

ümitııizlik günlerinde, deha111nın 
ışıği/e doğru yolu göttuerelr, led ... 
Jrlr milleti Jrartulup Jravu,ıuran 
mukavemet te1kilatı1111 baflayııın
da, ve her t/Jrlü yolrluk içinde baş
ladığr i.ıiklAI mUcadelHini başarı
şında kim Gazinin en büyük eserini 
görmez? 

Türk tılebe birliği reisi de Macar 
mUrabhasının bu şekilde nutuk söy
lediğini beyan etmiştir. Bugün umumi 
ve aleni içdma aktedilecekdr. 

Bi<:RLlN SEFiRi 
Berlin ,efiri l{emalettin sami 

P~. bu glın Almanyaya hareket 
edecektir. 

Düşmanı vatanın harimi iametin .. 
de boğacağını söyleyen ve boğan 
Gazi, kim şüphe eder ki, tarihin yU· 
rüyilfünü deği~iren çok şanlı :ıa
ferile bütün cihan tarihine en büyük 
eserini kayd ettirmit değ ilmidir? 

/Devamı 2 inci sahi/ada} 

Türk gençliği 
ineklere 11trem aşısı yapan hey'ı-tltrdrn .•• 

Sütlü inekler Geçen gün Türk vcağında Darül-1 bulamıyordu. Zira bu gibi haroket
fununlularla vukubulan samimi ve !er için mühtaç olduğu organi:ıasion 
hararetli içtimaı!'"" 1 -ı ya1nız vicda· dan mahrum idi ve önı.ine düşüpte 

Verem aşısı tatbik 
ediliyor 

Şehremaneti hududu dahilinde sut ve· 
ren ineklere Ti.Jberktilin tatbikatına de
vam olunuyor. Veremli inekler ile mü~ 
cadele grubu üç kısımdır. Beyol:lu mti
cadele ırubunun reisi Baytar mektebi 
müderrislerinden Samoel B. dir. 

. Tüberkülin tatbikatı hakkında diın bir 
muharririmiz mücadele hey'etinden fU 
ma.Ulmatı almıttır: 

H_ TüberküJin, Verem mikroplarının 
hüllu.aından mamül bir maddedir. Bu 
madde hayvanJann ciltleri altına zerke
dilir veya ıözlerine damlabhr. 

Bu ameliye hayvanlara sabahleyin 8 
de yapılır. 4, 6, 8 nihayet 36 saat sonra 
inek muayene edilir. Bu muayenede. fÜp~ 
heli aliim aösteren hayvan1ara tekrar 
bu ameliye tatbik olunur. Tekrar mua· 
yene edilir. Bu defa Verem tamamiyle 
anla,ılır. 

VEREMLİ HAYVANLARIN 
lTLAFI 

ni bir sevinç du kalmadık, kendisini irşat edecek, kendisine e· 
ayni zamanda T ' i1iğinin va- lini uzatacak ağabeğJcrin yiızünii 
ziyetine dair ha ı ıu':ikatlara da bile görmiyordu. 
~utta~i ol~uk. h~ ı!a~ı\dtların ~ bi.: Buna rağmen Türk gençligi ,ge
~ıncısı: Tl!rk gençlıgının her turlu çen gün tamamile insiyakı, tamami
ırşat ve hımayeden mahrum olarak le yürekten gelen bir hamle ile, nı
kendi başına, dezorganıze bir züm. ce zamandır vicdanlarının üstı.inu 
re halinde bırakı~mış olmasıdır. Bu- çökerten yükü atmak ve lekesiz a
nunla, gençler luzumundan fazla lınlarındaki şafak parıltısı ile Je
·~.rbes bırakılı>'.o~ ~ibi bi'. . vehme me görünmek yolunu buldular.•Ken 
duşmeyelım. Bılakıs Darulfununlu- d'I · b ld 

1 
b' h ·· ı 

lar mektep inzibatı hususunda bazı ~ erı u ~ ar ve ız e~ t~r ~ tcş
lise talebeleri kadar bile hürriyete vık ve tertipten azlide hır ınsıyakı 
malik değildirler. Ne fırsat düştük- hareket. karşısında henüz hayretten 

- dan! • · · · · ğ kendımızı alamamaktayız. Bu hia ce vıc arının sesını ışıttırme e . d . · k T .. k 
imkin bulurlar, ne arasıra vatana, 1".eğ.ıra he mu~ıkzeskı abı:ıcaf ur 

1 
_g nç-

1 ·ıı· f'k · b' h"' d ı ıne as yu se ır ıtrat a amct. mı ıyete ve ı re aıt ır teza ur e d. 
bulunmak kudretini haizdirler. Dün- ır. 
yanın her tarafında Darülfünunlu- Gene bu hasasiyet ve irade saye
ların şiarı olan mefkure yolundaki sindedir ki Darülfünun gençligi, ha
cuşetli hareketler bizimkiler için ya riçten gelen her türlü muzir ve mcş' 
saktır. um te'sirlere karşı kendi kendileri-

Bir kaç ay eve! sifi! bir Yunanlı ni korumak ve imkan dairesinde bun 
gazete İstanbulun göbeğinde türk- !arla mücadele etmek kudYetini goı;-
lüğü tahkir imkanını buldu ve buna teriyor.... • 

'l- Son haberler 
3 Uncu sahifemizde ı 

1: · Bizimkinin esi güzelce 
2 F.konoml 

İSTİMAL TAHKİKAT l Cevaplarınızı Milliyet mü-

Düyunu umumiyedeki para teb- sabaka memurlutuna gön
dili sui istimalinde maliye hukuk deriniz. 

Veremli hayvanlar itlif olunur. Eti 
yenmez. Veremli ineklerin autü de teh
likelidir> verem haıtahgı da verebilir. 

ka~ı Türk Darülfünun gençlerin- Birde bu asil zümrenin açık ve ir
den bir kısmının harekete gelmesi i- şatkar bir hava içinde. organize bir 
çin ne kadar beklemek lazımgeldi. sınıf haline geli§ini taşavvur dinız; 

Haftalardan beri, burada. gene işte o vakit büyiık murşıdimız Gazi 
Türk gençliği namına bir çok şeni Mustafa Kemal'in Cümhuriyetı ve 
yazılar yazılıyor, bir çok rezaletler milliyet aşkını bir mukaddes ema
oluyor ve asil ve mübarek Darüliu- net gibi eline tevdi ettigi münevver 
nunlıılar bu şeniaların, bu rezaletle· ve mütefekkirler ordusunu bütıin he 
rin kendilerile hiç bir alakası olma- ybetile önünüzde göreceksiniz. 

4 Uncu sahifemizde: 
1 ll&va raporu 
2 ··•tek 
3 l llktyc, roman. 

c;in (30) vinçe ihtiyaç olduiu halude 
Rıhtım tirkctının ite yarar yalnız sahih 
vinci vardır. 

Ri.ısumat ıdaresi, Rıhtım fİrketinın 
Haliçte açacaiı ıki antreponun ancak 
100 mavna efya ıstiap edeceğini ve buh-

müşavirliğinin gösterdiği hesabat Not• MUsabakamıza baltanın 
raporu üzerind~ maliye heyeti tef- • en mühim haberinin ne 
tişiyesince tetkıkata başlanmıştır. oldujtunu bildirmek ve niçin o 
Bu tetkikattan sonra rapor yeniden haberin f#rclh edildljtlnl lzall 
hukuk müşavirliğine gelecek ve me- etmekle iftiralı: edilmelldJr. 
suliyet taayyün edecekti• • 

Sıhhi süt sattırmak İfi ancak timdiden 
sonra fenni bir n.asa istinat edecektir. 
Heyet timdiye kadar elde ettiai netice· 
den bedbin delildir ve .tannedildiği ka· 
dar hastalık zuhur etmeyeceiini ümit e· 
di7or." dığını söylemek çaresini bir türlü Y AKUP KADRİ 
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ALİ PASA \it VAS lLIKl 

Yeter, haydi git rahat et! •.. 
•••••••• 

Ama efendimizin ağır kulakları bunları 
bir zaman duyup işitmedi mi? 

illiJBliB !Blrikası: 58 AYHAN 
MehMet Paşa ile Kaftancı: Çın çın çın .•• çe.kmece açılı ver

Paşa ne y pacak? Diye merak mişti. 
ediyorlardı, Ali Paşanın adamı Yazık yazık!.. • Bunun içinde 
Fe-him İriyan birile içeriye gir- M'ehmet Paşanın umduğu gibi 
m,ştı. para pul yoktıi, bir sürü kağıt 

Tepcdelenli gülerekten; - vardı. Ali Paşa: 
Gel Kasta karşıma otur, emrini - Sıra~~ geline~ size evrak 
verdı, Mehmet Paşaya da: gösterecegım. Dedı, tekrar baş-

- Kasta rum arnavuttur, Sül !adı: 
reislerinden Markonwı öz kar- - Evet, üç yıl evci Kont Ka
daşıdı.r, ama bana sadıktır, ha- pudistiryanı~_.3?-sızın Korfo a
di Kosta. . . Eterya şarkların- dasına geldigını duymuştum. 
dan birini oku... Tuhaf şey! Dedi idim, henf 
Dedı: Kosta söylemi ye başla- Korfoda on gün oturJu, kalktı 

dı: gitti. 
- "Denizlerde ve Karalarda Bir de ne görsem iyi? ... 

kıtil.I olacak, yedi dağ zapt edi- Çekmeceden basılmı~ bir kaç 
lip İsmailin oğulları kovulacak .. yap~akhk ~i; risale ç~karıp gö~-

Eyy •.. Gayretli Rwnlarl Ne- terdı, bu nsiile: 6 Nısan 1819 
den böyle mağlup duruyorsu- tarihini ta~ıyordu. r*l . 
nuz? Haydi ... Vatan aşkile söy- - İşte elıme şu şey geçtı. Ru.~ 
le cenk edin ki .•. Kan dizlerini- Hariciye Müsteşarı Rumlara: 
ze çıksın ı ... Ey bizim mukaddes anamı· 

Ecdadınızın kanını düşman- zın kilisesi evlil.tları! Biz hepi 
larmızın k 'le yıkayın! Çekin- miz kardaşiz ve inüsibetlerimiz
meyin '· .. " de ortağız, evvelce biri bir!_ı:ID~e 

Al• P -şa elile işaret edıp kes- yardm1 ctmememekle ettıgımız 
tir'1ı: hatalar intibahla malum olmuş-

- Yeter, haydi gıt rahat et ... tur. 
Dedi, Kosta gıdınce Mehmet Diye başlayarak Rumların 
P ,ya sordu: ba~larına ğayretli papaslar' ge-

- 1-şte işittiniz ya? ti~elerin~ •. palikaryaları~ ma-
-Beli sultanım duyduk. . . nevıyetlennı kuvvetlendınne-

- Ama Efendilerinizin sağır !erini filan söylüyordu, ecnebi 
kulakları bunları bir zaman du- memleketlere çocuklarınızı gön-
yup işitmedi. . • derip okudwı, onlara seyahatlar 

_ !. . . yaptırın. .. filan ve falan! Fa-
- Cemiyet dört sene içinde kat bu risale imzasızdı, ama 

o kadar büyüdü o kadar büyü- ben onun dağıttırdığını anla
dü ki. • . İstanbul Rwnları hep don. 
Cemiyete aza oldular, Fenerli Bund~n soı_ır,:ı iş bütün bü.t~n 
tercümanlar devletin koynunda alevlendı. İhtılal yapmak ıçın 
besleniyorlardı, her şeyi ça- başa çok kuvvetli birini geçir
bucak Eteryaya yetiştiriyorlar- mek laznndı. Kapodistirya Rus 
dı. Çarının hizmetinde idi, reis ola-

Aralarında bir şifre yaptılar, mazdı. 
bana bile: Kaynata adını tak- Ksanto Petersburkta Çarın 
tılar rus Çarına: İnsaniyet mu- yaverlerinden Alek!andır İpsi
hibbi sultan Mahmurla, Garez- lantiyi buldu. İpsilantinin baba
siz s~drazama: Ziyade mefgul, sı vaktile Eflak beyi idi, İstan
Pa~riklere: Eski Metrepolitle- bulda idam edilmişti. 
re: Biçareler, ' Kapodistirya• Ksanto, İpsilantiyi kandırdı, 
ya: Merhametli, baş tercüman- Eteryaya gizli reis kaymakamı 
!ara: İddiacı, Fenerlilere: Bide yaptı, gizli reisin yani: Rus Ça
içenler, İslamlara: Yabancı, Ye- nnın kaymakamı vekili ... 
niçeriler: İnatçı, Bulgarlara: İpsilantiye: E. R. rümzü ve
Perhizliler, Sırplara: Mağdur- rildi, hemen her tarafa gizli e
lar ve il. . . mirler yazıldı: Artık Çarın ya-

Fakat kendi işlerine en çok veri .tp~ilanti ile mektuplaşınız ! 
yarayan Lüğatlerde şwılardı: Denıldı, Rumlar şu haber kar-

Çırak: Eteryanın gönderdiği şısmda çıldırdılar. 
adamlar, İntikam alıcı Mora Buğdan voyvodası Mihal E
kleftlerinin başlan, Sada: Rum teryaya girdi, eski eflak huğdan 
askerinin zabitleri, Tabii: Düş- voyvodaları da girdiler, İzmir 
man, Bahar: Dost, Rakkam: Filibe, Mitrepolitleri Eteryanın 
Asker, Krimtartar: Barut Mim: hizmekarı oldular. 
Kurşun, Balık: Kılıç, İstan?~la üçüncü dafa Patrik 
Manasına gelirdi, ayrıca: Tü- olan Gngoryos zaten Aynoroz

feğe: Ağaç, Mızrağa: Yüzük, day~en !=teryaya sokulmuştu, 
Erzaka Kuvvet Topa: Müte- Patnkhane de ışe karıştı, hatta 

· ' R ba•h • k · Patrikin yazıcısı Y orgi Lcfte-
rennım, um rıye as erıne: 'd' E h 
Ş •. 1 D s·· ·· b"" rya ı terya kasasına mu ase-
aır er, onanmaya: uru, u- b · ld 
.. k . D k'" .. k ecı yapı ı ... 

yu gemıye: amar, uçu ge- T d 1 ı· b' ""dd t d"' .. · H .. . . epe e en ı ır mu e uşun-
mıye: ayvan, tuccar gem~s'.- dükten sonra: 
ne: Deve, muhare~ye: Terazı, _Şimdi beni dinleyiniz! -
kaçmıya: Tekayyut, paraya: Dedi_ Ben bunları bir bir ha
~i~me, askeri ıaneye: Cchiz, bcr alıyordum, Aleksandır İpsi
ıt:ıf~k: evle~e~, sulh y~p~k: lanti İhtilale karar vermişti, 
Nıkah, habe~ız ıdam: ~ıkahsız Moraya bir adamını gönderdi, 
evle~c;.k. gı~le~ek: Sıyahlık, lazım olduğu zaman kaç bin tü
sırn ıf~: Muhru koparmak. • • fekli çıkara bileceğini anlamak 
Demektı. istedi, ve ... şu neticeyi aldı: 

Sonra şehirlere bazı adamla- "Manya beyi Mihal 7756 pa-
nn nwnaraları vardı, mesela: likarya çıkaracaktı. 
Petersburgun numarası: 1 Mo- Bitmedi 
ranın: 2, Yanyanın: 20, İstan
bulun da: 62 olduğu gibi ... 

nım düsmanı Yani Far-
mil.kinin numarasının: 109 oldu
ğunu biliyorum! 

Tepedelenli Ali Pa~a yene Fe
hime seslendi, Fehim içeri girin
ce cebinden tespihini çıkardı: 

- Al bunu içeriye Kiraya 
yolla. Benim çın çınlı gümüş 

çekmece mi versin, al getir. 
Emrini verdi, Mehmet Paşa 

içinden: - Eh .... Mutlak altın 
sandığı geliyor, yene cepleri 
cıolduraçağız ! Diye sevinip du
dakları yınlıyordu. 

Fehim çok geçmeden koltuğu 
altında bir çekmece getirdi, bu 
çekmecenin üzeri sedef işlemeli 
idı, kapağı ve köşeleri el kadar 
gümüş kabartmalı parçalarla 
bezenmişti. 

[•] 1234 Hicri ... 

lllL,\J.l All\IERF: TEBERRl' 

Kfüeoğlu namında ı:cçcnlcrdc 

vefat eden birinin terkeylediıti 

1 O hin lira kıymetindeki Aarjan. 

tin hukı'ımctinc ait tah\ ilılon 
bedeli altı milletin cemaatine 
ha ':ısiyct tahsis edilmiş oldu· 
j!;uııdan bu mcy:ında .'i81i lira 
da Şchrem:ınctinc ;:iindcrilmi~ 
ve ~:rıancttc hu pararı ı lilali 

ahmere vcrmi~cir. 

- ~ ----
SU,\E IU: IGC \DfLE 

Rü sene .\d•nnda Siınc h.l~crcsi 
ile ynpılan mücadelelerde lO muakkip 
dokuz amele başı, ~5 askı:r ve 48009 
amele istihdam ,.e :19565 kilo süne 
haşeres~ imha ediJmi~tir. 

t~ı.ri kalan ha~ercnin d\! imhıısına 
laali"ctle de\am edilmektedir. Ali Paşa şal kuşagının ara· 

sından kılabdan bir kese çıkar- ı 
dı. İcinden küçük bir anahtar: .tıılıkkısımlarınJa ıntıcadeJc,cdevam 
aldı. Cekmece ki !idi ne uydurdu :j t"tlilmektedir. · 

Kıı>ın, Teke, J\a<lirli kazalraınm 

J\llLLIYF:T 11 Tl·:!\l'.\lül, 1929 

,,,.- 1 u HA}lİÇTEN ALDIGl~1-Z_H_A_B_E_R_L-ER_]J 
F'r-••!!!! 
Harici siyaset 
Hükumetten istizah 

edilecek •. 
Paris, 9 (A.A) - Maliye en

cümeni mazbata muharriri mec 
lise verdiği raporda münferit 
bir maddeye dercedilecek ihti
raz! kayi tler dairesinde tasdik 
lüzümuna hükmetmektedir. En
cümen, Fransanın·müstakbel ha 
rici siyasetinin hangi esaslara 
dayanacağını hüki'ımetten sor
ması için mazbata muharririne 
salahiyet itası talebile sosya
listler tarafından verilen takri
ri kabul etmiştir. Gene bu tak
rirde Y oung planının tasdikin
dan sonra askeri işgallere niha
yet veri im esi esasına, tahkim 
muahedelerine, bütün memle
ketlerin harp masraflarının ten 
kisine ve Avrupanın iktisadi teş 
kilatına istinat edilmesi telkin o 
luıımaktadır. 

intihabat usulü değişecek 
Londra, 9 (A.A) - Macdo

nald kabinesi, muhtelif fırkalar 
reisleri ile istişarede bulunduk
tan sonra intihabat sisteminin 
rslahr hakkındaki tahkikatın bir 
parlamento komitesine tevdi e
dilmesine ve bu komitede bütün 
fırkaların temsil olunmasına ka 
rar verilmistir. 

Türk: F ranıa itilafı 
Paris, 9 (A.A) - Hariciye 

nezareti Fransız - Türk itilafna
melerinin metnini neşretmiştir. 

Müzakere kabul edildi 
Paris, 9 (A.A) - M. Poinca 

re nİn izhar etmiş olduğu arzu
ya tevfikan mebusan meclisi, 
borçlar meselesini önümüzdeki 
perşenbe günü müzakere etme
ğe karar vermişitr. 

Toplanacak konferans 
Paris, 9 (A.A) - Nazırlar 

meclisi, M. Briand mn tamirat 
konferansının toplanacağı ma
hal hakkındaki İngiliz notasına 
vermiş olduğu cevabı tasvip et
miştir. 

M. Briand tarafından İngiliz 
sefirine tevdi edilmiş olan ce
vap, tamirat konfransının İsviç 
rede toplandığım görmek arzu
sunu teyit etmektedir. 
AMANULLAH HANIN SEYAHATi 
Marsilya, 10 (A. A.) - Sabık Alga.~ 

kn.h Amanullah had ile ailesi Rornay.t 
hareket etmİ!Jlcrdir. 

AFGAN SEFARETiNDE 
Parls. 10 (A. A.) - Paristeki Afgan 

sefaretine gönderilmiş olan uyuşturu.:u 

maddeler dolu bir sandık bulunmu' ve 
bunun üzerine adliyece tahkikata girişil· 
miştir. 

55, 716 FRANKA BiR T0FEK 
Geçen gün Paristc bir tüfek satdmıştır. 

Bu tüfeğin satıldığı fiyat pşıTacak bir 
şeydir: tam 55 bin 716 frank. 

Üzerinde kıymetli işlemeler buluna'l 
ve kıymetli olduğu ilk batışta anlaşılan 
bu tüfekte bir (N) harh ve bu ha•·iıu iı· 

zerinde de İperatorluk arması varmıf. 
Müzay~cyc çıkarılan bu tüfek için eve .. 
il 2l, 500 frank verilmif, sonra mtizayc· 
de artarak 55, 716 franca çı1muşt:r. 
Tüfeğin bu kadar para etmesi Napol· 

yona ait olması ve üzerinde lmpcrato
run markllı bulunmasındandır. 

iKi BEYNELMİLEL HIRSIZ 
Ahiren Paris zabıtası eilence yerlerin 

de bol bol para aarfedeu ve pek aefiha
ne bir hayat süren biri ha.ldanda tahki
kat 1apmış ve bu adamın mahiyetini mey 
dana çıkarımştır. Kendisine Amerikadan 
&elmit zencin bir banker aüıü ver~n 
bu adam poliıin mütemadi takibatt ne
ticesinde daha başka şeyler de meyd~n.ı 
çıknuftır. 

Polis bir taraftan bu adamı talı.1p e
derken diler bir adamın daha meydan .... 
çıkarak kendisiyle temas ettiğini &'Ö~ -
müştür. Bu ikinci ada.mm yüzünde bulu
nan bir yara izi polisin nazarı dikkati
ni ccl~tmittir. 

Bu adamın nihayet Avrupa ve Am~
rikada bir çok hırıızhklar yapmI!J b•:- a
da motduiu anlaşılmıttrr. Bunların Pa .. 
riste çok kalmayarak tayyare ile or • :.ın 
bafka bir yere gidecekleri de ö; ... •i

miştir. Bunun üzerine her ikisi d! •, •· 
denblre tevkif edilmişlerdir. 

Neticede çok para aarfeden "ba 'kcr" 
ın Amerikadan geldiği, elli ya':"ır.da bir 
serseri olduiu, di&erinin de Kanadadan 
1reldiii anlatılmıştır. 

Bunlarln üzerlerinde bir çnL. SAhre 
çekler, muhtelif pasaportlar bıılarur:uş

tur. 
Bunlann Sikagoda bulunan bir hırSJz 

çetesine mensup oldukları anıı,ıt·~ıF!r. 

Yunanistanda siyasi maznunlar 
Atina, 10 (A.A) - Parla

mento tahkikat komisyonu, Je
neral Pangalos ile Tantalides 
ve Vogopulosun kefalete rapten 
serbest bırakılması hakkındaki 
talebi kabul etmiştir. 

e~ 
YUGOSLAV KRALINI DAVET 

Belgrat, 10 (A.A.) - M. Mazarik 
in kral Aleksandrı, Çekoslovakya 
manevralarında hazır bulunınağa da 
vet ettiği rivayet olunuyor. 

Roınanıada 

Fesat teni~ah 
Bükre~te tevkilat ya~ıl~ı 
Bükreş, 10 (A.A) - Fesat 

tertibatı hakkındaki tahkikat 
devam etmektedir. Tahkikat ne 
ticesine nazaran, eski miralay
lardan Stoicia iki aydanberi gu
ya bir Faşist teşkilatı vücude 
getinneğe çalışıyordu. Polis mu 
maileyhin ef'al ve harakil.tını 
takip etmıştir. 28 kişi tevkif e
dilmistir. Bunlardan iki mühen 
dis, s~bık bir miralay, küçük rüt 
bede 10 zabit, 10 ustabaşı, 3 ça
vuş, ve askeri tersane amelesin 
deıi sekiz

1 
kişidir. 

AMERİlf.A_Y ... E .... N_İ_G~.ü.,.._ M-RÜK 
TARİFESİ 

Vashington, 10 (A.A.) - (Röyter 
ajansı bildiriyor): Yeni Amerikan 
gümrük kanunu layihası hakkında 
muhtelif m mleketlerden Amerika· 
ya gelen notaların edası, adalet le· 
hinde müdafaa vcra mukabele bif. 
misille tehdit arasında tenevvü et
mektedir.Maruf muharrirlerclen olup 
henüz Avrupadan avdet etmiş bulu
nan profesör "Nicholas Murray 
Butler"", gümrük kanunu layihası 
ahkattıının cihanın vaziyeti ve bu ka 
nundan Amerika i~in tevellüt edecek 
netayiç nazarı itibara alınmaksızın 
tanzim edilmiş olduğunu beyan et
miştir. Mumaileyh demiştir ki: "bi
zim borçlularımı- olan Avrupa dev· 
Jetleri. alacaklı devletin borçluların 
borçlarını ödemesini bu derece müş
kül kılması sebebini bir türlü anlı
yamıyacaklardır." 

Milliyetin An~eti ----(Biri ıı ci sahifeden nınbaat) 
Bir garp darülfünununda tanınmış 

bir hukuk profesörüne onu Napo
lyondan büyük vasfile yadettiren 
bu büyük zaferin neşcsile. ne yedi 
düvele meydan okuyarak Napolyon 
gibi zaferlerinin semerelerini elin
den çıkaracak kadar hayalperest, 
ne de tarihimizi sarsan vehim ve 
tereddütlere zebun; cihanın galibi 
devletlerden ne alabileceğini kesti· 
ren, nefsirıe hakim vazında da Gazi 
pek büyük değilmidir? 

Beynelm \ l sahada, bütün o asır
laşmış ecnebi imtiyazlarını kaldır· 
tarak, devl~tlere, istiklalini her tür
lü hukuku ile tanıttığı devlet, O· 

nun, örnek oltnus en büyük eseri 
nasıl sayılmaz? 

Asırlarca müddette başarılamaya
cak ilerleme ve değişmeleri bir kaç 
seneye sığdırarak millete mal eden 
büyük tÜrk inkilabmda Gazinin en 
büyük eserini görmekte kim tered
düt eder? 

Garp medeniyetine vuzuh ve şuur 
ile açık~a ve tam giri~inde, hukuk, 
şapka ve harf hareketinde Gazinin 
en büyük l>irer eserini kim görme· 
mezlik edebilir? Hele okuyanı yüz
de onu geçmeyen bir milleti umu
miyetle okur yazar yapmak sefer
berliğine çağırarak baş muallimliği 
üzerine alışta ve yapışta. Gazi el~ 
bette tarihin daha hiç bir büyüğe 
kaydetmediği kadar büyüktür. Tek
rar ediyorum. tahlil edilince, bun
ların her biri, Gazinin birer en bü
yük eseridir. 

Fakat ben, bir terkip yaparak o
nun en büyük eserini, bütün büyük 
eserlerini dehasi ile birbiri ardınca 
bir araya getirebilmesinde ve için· 
de, her türkün nesilden nesile iti
bar ve huzur ile yaşayabileceği 
mü~takil ve asri, her ferdi okur ya
zar olacak Mustafa Kemal Türlciye
sini kurmasında görüyorum. Gazi
nin en büyük eseri işte kurtardığı 
ve böylece kurduğu bu Türkiye 
Devletidir. 

Hukuku Düvel Profesörü 
M. CEMİL 

* * * 
SUPIIİ NURİ B.İN 

CEVABI 
Gazinin bir çok eseri yoktur. Bir 

tek eseri vardır. O da bugünkü Tür
kiyedir. Çünkü Gazinin eseri bir 
küldür. Çanakkalede başlayan; Şi
şli, Samsun, Erzurum, Sivas. Anka· 
rada devam eden, Adana, İzmir, İs
tanbul ve Lozanda zaferlerle taç gi· 
yen; hilafeti, saltanatı, softalrğı, 
medreseyi, fesi ve sarığı, çarşafı ve 
peçeyi, fıkhı ve ananayı, Osmanlilı
ğı, Osmanlıcayı, Arapça harfleri, is
tiptadı, esareti, maziyi yıkarak ye· 
rineCümhuriyeti, laikliği, halkçılığ,ı 
istiklal ve medeniyeti tesis eden Gazi 
bir tek eser meydana getirmiştir. 
Bugünkü Türkiye. Bu saydığımız i
craat, biribirinin lizımı gayri mü
fankıdır. 
Yalnız bir tanesinin ve ya bir kaç 

tanesinin vücude gelmesile eser ta~ 
marn olmayacaktı. Bugün bir takım 
zaf ve noksanlarile beraber bu eser 
göz önündedir. Kuvvetlidir. Devam
lıdır, eyidr. 

Klemanso (Clcmenceau) 1789 bü• 
yük Fransız ihtilali için: (Bu bir 
küldür fenalıkları ve eyilikleri ayrı 
ayn sayılamaz. Hep bidikte kabul 
ve muhakeme edilmelidir.) Diyor. 
Ben de Gazinin eseri için aynını dü
şünüyorum efendim. 

SUPHl NURİ 

I:n.glI"&e:..-ede 

Ne olacak? 
Amele hiiktlmeti 
alacağını istiyor 

Londra, 9 (A. A.) - M. Snovden A
vam kamarasrnda ıorulan bir suale ver• 
diki cevapta, Youn~ plinının Fransa ile 
İtalyaya bazı faydalar temin etmekte ol 
duğunu ıölemiş, İngiltere bükü.metinin 
Younı komitesinin tavıiyelerini kabt;.i 
hususunda hiç bir taahhiıdc sirlşmemiş 

olduıl:unu izah eylemiştir. Bll vesaya ya
kında toplanacak beynelmilel konferans
ta tctk!k edilecektir, Diger bir suale 
cevaben M. Snovden İngiltere hükO.rneti 
nin Fransanın borçları hakkındaki nok
tai nazerını daha cvclce bildirmit oldu
&unu ve Fransanın Amerikaya vaki ola
cak tediyatını muteakip 1nıiltereye d:
muayycn bir nispet dahi.tinde tediyatta 
bulunması lizımgeldifini ili.ve ctmittir. 

İngiltere hükO.meti Pariıte cereyan e
decek müzakereyi çok büyük bir alika 
ile takip etmektedir. Eğer hadisat icap 
ettir~rse İngiltere hükU.meti yakında zik 
redilcn şerait hakkında tekrar ısrar ede-
ccktir. 

BORÇLAR iTiLAFI 
Parie, 10 (A. A.) - Gazeteler, bor .... -

Lar hakkındaki itilafların taıdikı ale}"-
hinde mevcut muhalefetin hafiflemekte! 
olduğunu yazmaktadır. 

Echo de Paria a:azeteıi, tastik taraf .. 
farlarına karşı vukubuıacak hücumların 

tardeıiileccğini yazıyor. Malen a:azete-
aine n:ızaran htıkllmct mecliste hemen 
hemen kat'i bir ek--criyet ka...:anacaktır. 

Meclis, rece ceJse :nde ı:oa neticesi e
velden malfim olan mes'elenin tasfiyesi 
arzusunu gostermiştir. 

KRALIN OGLU GELDİ 
Londra, 9 (A. A.) - Mikadoya "dizhr<· 

gı nişanını tevdi etmek üzre Japonya)"a 
1ritmiş olan İngiltere kralının üçüncü 
o&Iu Dük dö Glouc"eıter, avdet etmiştir. 

BiR DENiZ KAZASI 
Londra, 9 (AA.) - İngiltere Bahriye 

nezareti, 4 torpil toplayıcı geminin kı· 

zaya uğrayan H- 47 tahtelbahirinin bat
mtf oldugu mahalle müteveccihen yola 
çıkmış olduiunu bildirmektedir. Bir zırh 
h, beş tah~elbahir muhribi ve iki deniz 
tayyaresi de kaza mahalline doğru hare· 
ket etmişlerdir 

Japonya da 
YENİ HOKOMETlN PROGRAMI 
Tokyo, 9(A. A.) - Yeni hükılmet neş· 

rettiği bir beyannamede Çin devletiyle 
dostane münaaebatı devam ettirmek i~ 
çin clindeiı gelen her şeyi yapacağını, 

tecavüzkirane her hareketten içtinap e
deceğini ve bu hükümete meşru arzula• 
rına hakikat fekli •erebilmesi için her 
türlü yardımlarda bulunacağını kaydet .. 
mektedir. HükUmet, teslihatın tahdidi 
~elesinde, milli emnü &eli.met mevzu .. 
bahs olmadığı müddetçe faydah surette 
teşriki mesai için mümkün olan her şc· 
yi yapacaktır. Bundan batka hü.ldlmet. 
ordu ve donanma da dahil olduğu halde 
hükUmet dairelerine ait masarifte ten .. 
zitat yapmak niyetindedir. 

Amerika - Roma ıefiri 
Santander, 10 (A.A)- Tay

yareci Williams ile Yanceyin 
Amerika - Roma seferini yap
makta oldukları Pathfinder tay 
yaresi benzin yokluğu dolayısi
le Santanderde karaya inmiştir. 

Lehlstanaa 
Bir •anatkarın merakı 

Lehli sanatkardan Mm. Marya 
Lani geçenlerde şayanı dikkat bir 
fikir ortaya koymuş, bunu tatbik et
mişti. 

Lehli sanatkiir kendi başkalarının 
nasıl tasavvur ettiklerini çehresini 
anlamak merakına kapılmıştı. Bir 
sanatkarı sahnede görenler, onu 
muhtelif rollerde hayret ve takdirle 
temaşa edenlerin kendisinin hakiki 
simasını muhtelif surette tahayyül 
ettiklerini dütünen Lehli artistin bu 
merakı pek yeni bir fikre del'31et e
diyordu. Bu merakını tatmin etmek 
için aanatkirın müracaat ettiği vası
ta kendisi için pek yorucu olmuştur. 
Güzel bir kadın olan bu sanatkar ev 
veıa en maruf ressamların kendi res 
mini muhtelifkıyafet vevaziyetlerde 
ne suretle yapacaklarını, bu resimler 
den hangisinin hakikate uyacağını 
anlamak istemiştir. Bunun için elli 
kadar ressama müracaat etmiş, bun
lardan her birine iki resim yaptrr
mı~tır. Fakat bu resimler arasındaki 
tabii her ressamın sanat ve hayalin
den doğan farklar o kadar şayanı 
dikkat olmuştur ki hiç birinin ha
kiki manasile Mm. Marya Laniye 
benzemediği görulmüştür !. . 

Postada 

MÜ ,"EJ IASISL:\RIN TETKiKATI 
.ı3ir müddetten beri Anadoluda ve 

şehrimizde posta ve telgraf hakkın
da tetkikat yapan Alman posta mü
tahassısları tetkikatların bitirmişler 
dir. 

Mütahassıslar bugün İtalya tari
kile Almanyaya gideceklerdir. Al
manlar tetkikat raporlarını bir aya 
kadar hazırlayarak gönderecekler
dir. 

FAHRİ BEYİN SEYAHATi 
Posta ve telgraf müdiri umumi

si Fahri B. şark vilayetlerinde ya· 
pacağı tetkik seyahatına bugün çıka 
caktır. 

Fahri bey şarkta!\ sonra cenup ve 
garp vilayetlerimizde tetkikatta bu 
lunacaktır. 

S'o" Haberler 
Mahmut şevket paşa ,, 
purunun bir kazası dah 

---·· ..... ··- -
lzmlr, 10 'milliyet) Bugün limanımıza gelen 

mut Şevket paşa vapuru Cumhuriyet vapuruna çı:rP· 
Hasarat yoktur: 

Amerikada (lo) kişi sıcaktan öl 
Nevyork, 10 (A.A - Bir sıcak dalrası on kişinin 

müne sebebiyet vermiştir. 
• • o> .. •>4•'""----

Dahiliye Vehili Kaçakçılar yakala 
lzmlr, 10 Milliyet) l\\ Artuvin, 10 [A. A.) - Dahiliye 

vekili ŞllkrU Kaya bey ve ordu 
müfettişi ile kolurdu kumandam 
paşalar Karsa hareket etmişler
dir. 

'L * * 
At sergisi 

Pınarbaşı, 9 'A.A.) Uzun· 
yayla at sergisi bugon bUtUn 
heyetler, yetiştiriciler ve kesif 
halk kitlesi muvacehesinde Ali 
Euat bey tarafından açılmıştır. 

lngiliz mehmedlo knrdaşı 
men ve arkadw,·ı 94 tene~• 
pirto kaçırırlarktn jandor 
tarafndatıın yakalanmı~fard 
Komiinistleritı muhake 

İzmir, 10 ',\.A.) Koıtl 
fer 5on muhakemede mildi 
farını serdederek evelce yıı 
farı itirafların kıymeti ola 
cağını söylemişler ve be 
talep eylemişlerdir. Muhniı' 
nln devamı salı gününe ı 
edllmiştir. 

Vergiler nasıl alınacak 
Yeni tevhidi kU•Urat ka· Altı yerine varidatları üç eııı 

nu u tatbikatı hakkında darp edilerek vergi vere gelıl' 
Defterdar Şefik Bey, dUu idiler. 
gazetemize •u izahatta Türkiyenin hiç bir yerinde 

cut olmıyan bu hususiyeti ve bl 
bulunmuftur. bebsiz imtiyazı, vergilerin keSI 
Kesirlerin tevhidi hakkındaki ka- tevhid edilirken idame etti 

nunun müsakkafat vergisine taal· ne adalet ne Vatandaşlık nl 
lük eden kısmı hakkında son haf- Cümhuriyet prensipleri ile b1 

tadaki gazete neşriyatı halka b.u kabili te'lif görülemezdi. 
verginin yüzde yüzden fazla bır Bu bir iki şehrimizdeki binalaf 
zam gördüğü kanaatını verecek ma- mümtaz bir vaziyette kalan ~ 
hiyctte görüldüğü ve böyle bir bir kısım binaların vergileri de 
zammın hakikatle aslii alakası bu· emsalleri derecesine çıkarılıı" 
lunmadığı için: berveçhizeyir tav- çin varidatları üç misılden altı -
zihatta bulunmak faideli görülmüş- iblağ edilmiş ve iktisadi kaid 
tür. emrettiği vergi prensiplerine 1 

Bundan evvelki kanuni mevzu- olunmuştur. 
lara göre müsakkafat vergisi aşağı- Avdet olunmuştur. Dit' 
daki nispet ve mıkdarlarda alımrdı. Çünkü verginin aslında boY~ 
A!ışap ikametgahlar ile değirmen, fark yok idi biliihere 339 sen 

fabrika ve imalathanelerde gayri ihdas edilmiştir. 
safivaridatlarının % 9 u. Mamafi: bir taraftan bu adal~ 

Kiirğir ikametğiihlar ile ticaret- desini tesis ederken diğer t";j 
hanelerde gayri safı varidatlarınm halkımızın fakir kitlesini de Si 
% 12 si bu nispetler üzerinden ta- kün olduğu kadar hlımlye v~ ~• 
hakkuk ettirilen verginin aslına: net esası da kanuna iliive ediıv:,; 

% 25 Maarif vergisi Fakir halkin meskenleri için ~ 
% 5 Maktu Vergi 250 kuruşa kadar olan nııl"..jı 
% 5 İdarei Hususiye Namlarile (1500) ze iblağ ve altı bin ll"'i9 

cemen % 35 zam ediliyordu. kadar olanların (1500) kuruşu# 
Bu mıkdarlar verginin aaıl nia- mu f tu.tulm.u tur. 

petine iliive edilince: Binaen aleyh; böyle tesiri. 
% 9 nispeti % 12, 15 Türkiye içinde mahdut bir ik1 f 
% 12 % 16,20 ya baliğ oluyor- ve kaaabamızm yalnız bir kı•~ 

du. nalarına münhasır ve hedefi ~• 
Kesirlerin tevhidi hakkındaki !erimizde adalet ve yekneııakl'1 

kanunda; mini olan bir hadisenin bütli'.'.ııl 
% 12, 15 nispeti % 13 kiyeye Şamil müsakkafat ver5• I 
% 16, 20 % 17 olmak üzre yüksek bir tezyidi mahiyetinde 

tespit olunmuştur. Demek ki eski terilmesi doğru olmadığında~ 
nispetle yenisinin farkı yüzde ya- zihi keyfiyet olunur. 
rımdan biraz fazla küçük bir kesir- • 1 • 1 • 

den ibarettir. Musakkafat vergisi Tllrk ocagının bir 
kanunu mücibince musakkafat ver- tebliği 
gisi noktasından bütün Türkiye iki TUrk ocağından: 
büyük sınıfa ayrılır. Pazarertesi günü Türk ocağı 

Birinci sınıf; Beş seneden beri !onunda bazı gençler tarafında1',ı 
tahrir gören yerler. · atr 

İkinci sınıf; Bu son tahriri gör· tedilen ictima; idare heyetı t~ 
miyen yerlerdir. dan mürettep olmadığı gibi o 1 
Beş seneden beri tahrir gören yer- içtimaın vukua geleceğinden 

ler bugünkü kiiğit para rayici üze- haberdar değildi. r 
Temamen hususi mahiyette rinde tahrir edilmişlerdir. Bunların r 

mezkilr musahabede cereyan 
vergi nispetleri, ahşap ikametgahlar münakaşat ve ondan inbias e~~~ 
ile değirmen, Fabrika ve İmalatha- ili"., 
neler de iradı g" ayri safilerinin kil- ziyet ile katiyen alakadar o ıll 

mızı efkarı umumiyeye ilana sürat ile beraber yukarıda işaret e-
dildiği veçhile % 12, 15 iken kesir- gördük. --6 
!erin tevhidi üzerinde bunlar için- Fatih Dördüncü Sulh h_.
de olduğu halde on üç: kilrgir ika- liğinden: ,,v 
metgahlar ile ticarethanelerde ise Mehmet İzzet ve Behçet be~ 
16, 20 den % 17 ye çıkmı,tır. Fatma hanım ve Enver efendi iıl 

Bu son Rayiç üzerinden tahrir !erinde müşterek olup şuyuun 
görmiyen yerlere gelince: ıi zımnında füruhtu karargir J 

Buralarda zaman zaman yapılmış M hm da H k" k Ifl':'. a ut paşa acı oçe ".w 
tahrirlerin hepsi altın para olarak lesinde Mahmut paşa cadd~ 
yazılmış rakkamlardır. Bu mahalle- atik (164) ve cedıt (97) n~ 
rin vergi nispetleri de keza keıirle- sağ tarafı Ali bey sol tarafı (1"~ 
rin tevhidi ile % 12, 15 ve % 16, maralı Hamide hanım dükkin• 

1 20 ye lıılliğ oluyordu; kası Hasan paşa vereselerinil'l 
1 Yalınız bu altın olarak konmuş divarı ve cebhesi yol ile mahd~ 

olan varidatları kilğit paraya tahvil ·rı . ronünde ha kontutar müstecı ..ı için bu varidatlar altı mısle iblağ · b k""" d''kk"n" 
edilirdi. havasız hır ap agır u a ··JI 

Tevhidi küsürat kanunundan son- ilandan itibaren otuz gün m~ıı' 
müzayedeye vaz edilmiş olduo_;ır 

ra da buralarda yine varidatları al- taliplerinin kıymeti muharnf"',. 
tın emsalile darb ediyoruz yani hiç olan (SOOO) liranın yüzde onu ~ 
bir şey değiştirmiyor ve sadece % tinde pe}" akçasiyle 99/2613 C 
12, 15 ve 16, 20 nispetlerini % 13 ra ile mahkemeye müracaatfl 
ve 17 ye çıkarıyoruz. · ·· ded' 

Hatırlamak mucibi insaftlrki: pey vurupta yevmı muzayc rıf 
miyenlerin müstenkif ad ol: 

1 Altın ile kağıt farki altı misılden ilan olunur. /I 
ibaret bulunmadığına göre bu sınıf- -.;...~~~--':'"'.'.-:--:----;-ti 
ta bulunan mükellefler hatti zatında Adliye vekaleti evrak 41 
diğer sınıftan daha az vergi veri- vazım müdürlüğünden: ;. 

1 yorlardı. Bugünde bu vaziyette te- ceridesinin I/6 '929 tarihindcl'l -z9 
beddül yapılmamıştır. ren bir senelik basılması 4/'J '9 
Şimdi de; matbuatın musakkafat 1 

rihinde yirmi gün müddet e ~ vergisine yüzde 100 den fazla zam ~ 
yapıldığı merkezindeki neşriyatına münakasa suretile münakasa. ~ 
sebep olan hususiyete geçelim. muştur. Münakasa muamele•'~ 
Yukarıda söylediğimiz vaziyet i- rada adliye vekaleti mübayaat. ;I' 

çinde: Türkiyenin her tarafı dahil- syonunda 24/7 /929 tarihine rl'l~ / 
dir yalınız İstanbul ve Kara Denizde Çarşanba giınü oğleden son" J' 
bir iki şehirin binalarından bir kıs· . nil'l 
mı 339 dan beri hususi ve Mümtaz 3 te yapılacaktır. Bu cerıde ·~ı 
bir vaziyette bulunuyordu yani İs· dı ve kapak kağıdı müteahid• 
ta~bul ile bu bi~ iki şehir _de bulunan; vazımdan aynen verilecektı'"111 degırmen, ~abrıka'.. İm_:'latha.ne, han namesini ve ceridenin ne sure ~f 
hamam •. magaza, Du~n. saır ~ıl~- sılmakta olduğu görmek ve . 
mum Bmaların Varıdatları Turkı· . 

1 
dl' 1c31etı' 

yenin her yerinde olduğu gibi yu- mek ısteyen e~ a.. ı~e -~e ve J 
karıda işaret edilen altı emsalile ve levazım mudurlugune ~ 

darp edilerek vergi verdikleri halde bulda da adliye levazımın• . 
yalınız yukarıda söylediğimiz mah- dairesinde müracaat etmeler• 
dut bir iki şehir ve kasabada ika- olunur. 
mete:'ih olarak kullanılan binaların 

ı 

i 
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için cihan rekli:imkongre l:::=M:İL:L:İY::ET:İ:N=ŞE::H:İ:R=H:A:B:E:R:L:E:R:i =::-'.1 ''Bizimkinin sesi güzelce,, 
sine iştirak etmeliyiz? E"'::anette -1. vı1ayette Karısı neyli meyli rneclislert. 

A6ustosta Berlinde cihan reklam kongrası var. OOOBu(kloknlgbrlaya) Buz ı•htiyacı l!!Qlllf ~ . 1 Yirmi iki mektep devam ediyormuş! .. ekonomi memleketleri iştirak ediyorlar. Amerika 2 n __ -

kişi gönderiyor. j D.. • t b • Han ımlan aranızda geçimsizlik \'ar, A}rılmak isli)Orsunzu, Artık mUsterl ayağıma gelsin) usulü kalkmıştır. Yerine ki gün Sonra yevmiye n,~... • et Un ınşaa 1 ır öylemi ! 

( müşterinin ayağına ben gideceğim ) usulu girmiştir. Reklam yetmiş beş ton buz ı cınag Türk şirketine iha- Efendim aramızda geçimsizlikten başka şeylerde var.; 
demek, işte bu modern usulu tatbik demektir. le olundu - Ne gibi ... 

Gözlere ve kulaklara keskin ve müessir surette çarpan va· çıkarılacak Çocuk kavgası bir - F.vveıa beni insan yerine koymuyur. Başını alıp gidiyor. 
sıtalarla alıcıda alaka ve emniyet yaradan reklam, pazarlan feth zavallının Ö/ÜmÜne Vilayet daimi encümeni dün Vali - Nereye, mi~afirlige mi ? 

dil a ın Karağaçta yapılan yeni buz fabri-

Jarı 
ve zapt için tek usuldur. Bir kerre feth ve zapt e en paz r kası evvelki gece eski fabrikaya rap Vekili Muhiddin Beyin riyasetinde - Erkek kadın bir arada eglenileo yerlere •. Nasihat eltim al-
mUdafaa ve muhafazasıda, yine ancak reklamla kabildir. tedilmiş ve bu ameliye biraz uzun Sebep Oldu toplandı. Vilayet umumi meclisi, dırmadı, agır laflar söyledim, aldırmadı. Nihayet ben de .. 

TUrklye. bir çok ticaret maddesi yetiştirip cihan pazarlınna sürmüş olduğundan dün ve evvelki şehir dahilinde 22 yeni mekt~p işa- Ne vakıt evlendiniz? • 
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Ö d d Ük k aktif rakkamını bu ı k h d kı Kadıköyünde Nüzhet sokatında otu- sına karar vermiş ve nunaka,;a açıl-g n eriyor. Ter1iye bilançomuz a on Y se gün buz bu ma ususun a sı ntı Neriman ııç yaşında idi, evet, evet Neriman Uç yaşındaydı. klb k k f' · ·kmaı ran Onniğin çocuk:lan sokakta oyna]ır· mıştı gönderişlere medyunuz, l(azandığımız mo,teriyi ra e açırma· çe ilmiştir. Mama ı amelıyat ı ken diier mahalle çocukları ile kavıaya MÜnakasaya iştirak eden, şirketle- Şimdi Neriman yedisinde .. Demek dört sene olmuş. m k k i · d ı ki ma muhtacız edilmiş olduğundan bugün hali ta-
a ve yeni mUqteri tutma çın evam 

1 
re a • tutuşmu,ıar ve birbı'rinı· dög"meğe ba•la- rin teklifleri tetkik olunmuş ve mek Bu Neriman kim oluyor? ' k ? Elb tte bil avdetedecektir. • 

Dahildeki memleket pazarlannda reklama lllzllm yo mu e Bundan başka yeni fabrika da iki nuşlardır. teplerin inşasını 1,291,200 liraya Ha- lik zevcemden olan kızım. Rahmetlik pek kibar bir kadındı 
var. Son zamanda bir Yerli mallan koruma cereyanı) lıllfladı. üQ güne kadar faaliyete geçerek 25 Kavga çocuklardan analarına sirayet nas isminde bir Türk şirketine ihal efendim. Bir gUnden bir güne .. 
Fakat memleket içinde reklamaızlıktan ve ıahşdakl feci teşkilat· ton buz çıkaracak bu suretle piya- etmiş 0 ıtrada evinde bulunan Onnik te olunmuştur. Bu para mukassatan üç - Şimdi onları bırak .. Hanımı bakire mi aldınız? 
sızlıkta b ö o saya •ıkan buz miktarı yevmiye 75 sokaia fırlayarak kavıaya kanşmı,tır. senede verilecek ve mektepler iki 

1 
k 

n, u cereyan s n yor, • Kav&'a büyüye büyüye, Onnik ile Çer- sene içinde inşa olunacaktır. Hayır efend m, duva düşkUnU idi. Allahtan bulsunlar ba-
Halbuki, reklama ve satışa itina edilse Bursa ve Hereke tona baliğ olacaktır. kes Hasan Ef. nin otlu Ferruha intikal 'ımı yaktılar. Şöyle güzel, böyle gllzel diyerekten .. fabrikaları istlhsallerinl on misil artır~bllirler. Lokantacılar ne diyor? etmiş ve Ferruh bıçağım çekerek Onni-
RekJamt Bu, bllmedlğlmiz fCYdlr, itiraf edelim; ve r;arpta Loı- 1 . . "k" · t• sapladıktan sonra kaçmaia batlamış-

glılip görelim! Avrupa ve Amerikada olduğu gibi bl;ı:de, Oarlllfü- .. antacı ar cemıyeu ı ıncı tır. Onnik yaralı olmakla beraber Fer-
T ARfHI DİREK 

Yenicami meydanında yapılan ka-
. . . 

nırnıarımızda, ıtcıuet mekteplerimizde reklam in•tltUleri, şehirlerde reisi Cemal B. bir muharririmize ruhu kovalaınış fakat biraz sonra kuv-
devamıı reklam sergileri ve reklama dair gece dersleri açalım! şunları söylemiştir. veti kesilerek yere yılalmıttır. 

nalizasyon kafriyatmda bir direk 
meydana çıkmıştı, 

- Hanım, işittin ya, erkekli kadınlı bir arada eglenilen yerlere 
girip çıkıyor. Aramızda geçimsizlik te var. Boşanalım diyor. Sen 
ne dersin? 

Fakat bUtUn bu harekete başlamadan evel, rekllmın 1929 (' .. d b . 
1 

d Ferruh Onniiin yıkıldıtım görüne'• ü-senesind~ ne demek olduğunu, cihan reklam konr;rasına ltdrak - ç gun en erı P yasa a zerine çullanarak bir defa daha ııaplamıf 
Bu hususta Müze Müdürü Halil 

Bey bir muharririmize dem:'.jtir ki: - Bir teyclk demem, ıı;özllne dizine dursuıı derim. 

ederek anlayabllirlz. ihtiyaca kılfl buz bulunamamış ve zavallıyı öldürmüştür, Zabıta katili 
N. ve bundan dolayı lokantacılar evinde Y•kalanuştır. 

- Güzel bir direk. Bizanstan kal
ma. Yenicami yapılırken zemine kon 
muştur, Direğin müzeye nakli düşü 
nülüyor. 

Genç yuşımda kul köle oldum da yine yaranamadım. Sorun 
bakalım, konudan komşudan biri çıkıp ta Ayte hanımın ben de 
şu fenntı:;ını gördUm diyen çıkacak mı? • • • 

GÜNÜN İKTISADİ HABERLERİ 
• lkıtsadl tetkikat yapıla

cak - .\I! iktısat meclisi tarafından 

tc~kll edilen lktısat programı komis
yonu dün sabah toplanmt~tır. Komis· 

yon. .\nadoluda yapılıcak tetkikat 
için J,\,,.m gelen mesai tarzlarını 
te>pit etmiş ve komisyon haricinde

ki mütehassıslardan da tetkik seya
hatında istifade etmeği muvafık 
giırmüştür. 

• Türkiye·Amerlka tlcaretl
Amcrika ile akdolunan muvakkat 
ticarı itilafnıme müddeti bitmişti, 
Bunun temdıt edildiği Rüsumat 
idaresine bildirilmiştir, 

• Borsada dllnkll vaziyet -
Dün borsada lngilız lirası 1006 ku
ruştan i ;tikraıı dahili (95,50) den, 
duyunu muvıhhade ( 182,50) <len 
ahun 99;' den muamele görmüştür. 

• Geri gelen derller - Ru5 • 

yaya ıhracat yapan tacirlerin bir 
k"mı dün Tıcarct müdüriyetine 
müracaatta bulunmuslardır. 

Tacirler, Rusların çıkırdıldan 
ıııüşk il~t izale edilinceye kıdır ibra-

cat yapmamağı tercih ettiğinden aon 
parti mallar kalmıştır, Geri gönde
rilen derilerin hükumetin emrile ya
kında Rusyayı sevkedileceğı ıınlaşıl
mışbr. 

• Bu sene mahul iyi - Bu 
seneki mahsulıtımızm çok feyizll 
olduğu tahakkuk etm4tir. 

Bazı ikıısatçılar bu vaziyet üç 
sene kadar devam ettiği taktirde 
iktisadi müvızeneyl temin hususunda 
ımll olacağını tahmin etmektedir, 

• Yeni bir antrepo - Saray
bumundaki metruk depo, antrepo 
haline ifrağ edilmiştir. Bugün açıla· 
caktır. 

• Hayvan borsası - Hayvan 

borsası idare meclisi dQnkü içtlma

ında barsak satışının borsaya ithalini 
ve tt satış sıl<1nunun teşrinlsaniye 
kadar ikmalini kararlaştırmıştır. 

• Çayır biçme makineleri -
~'ayır biçme makinelerinde sarfedi
lenmüştall maddelerin resimlerden 
muaf olduğu alikıdarlıra tebllıt 
edilmiştir, 

• "' . 
Kamblo Borsası1O/'1/929 

1 lSTlıt RAZI.Alt 
•ltlkraıı ~•blll 1 95 
OtıYIUı• muubblde 18~ 
1 kr•aılyell demir yol• 6 

Sl.NETLll 
lı baou., 
~ola d•mlı rohı 
1. Tnıı>ay. ş. 
ı. u. ~. ~l•klM 
1. Su Şırteu 
r. Ttıı~n A. s. 
• llelJnnıa ş. 

"· lltflrmea Ş. 
\. Çtııı .. ıo ş. 
l "f eleton ş. 
" M. ıaa ş. 
5. lüyrtye 

it 
tt 
79 

10 

o 
ııı 

19 

' 18 

iS,00 
50 
75 

10 
00 
50 

li,00 
Oll 
90 

wı 
96 
6$ 
7Ş 

71 
50 

• 

TAHViLAT 

Audolı} 1· T. 
Dy t.T, 
. s. T. 

Ttnel fltk.U 
Eld<llrllı ,ııttll 

J.ılıaa Şlıtlll. 

411,-
411,-
49,-
4,38.0ll 
Ull,Oll 

16 15 
il p ... u- fllttll 

ÇULU 

ıo.dıı ..... 

Pı11 
Vıruı 

• * 

1006,00 00 
il 311,00 
1 50,50 

41 61,50 
• 46,2& 

16 25,00 
• 411,71 

Newyork 
Atlu 
Roma 
Amıterdı• 
lolyı 

llırlla 

0,48 '15,0ll 
11 tı.oo 

' 26.00 
1 W,00 

66 50,00 
t Oll,25 

ticaret ve ZahireBorsası 101'11929 
BuQ:day 

hmqat 
Kız.ıJca 

AZAMI ıı:sGAll Bırtnct Hn 1270,00 127500 
~ P. ~ P. ikinci 0835,00 0835,00 

-.- -.- Oçllac• 0000.00 0000.00 

'üotcr 
.Sert 
Otıumı 

Y "8ıuıat mıblut 
'itrt 
.{OQll.Dy& 

lufıarteıu 

00.00 
00,00 
J7.07 -.-
16,JO 
00,00 

00,00 
00.00 
14,07 

-.-
16,80 

00.00 

R ... ol 
ı:epek 
Pupal 

Ç-.d .. 
Aıpa 

Mısır 
YaW 

Hububat 
,oo -.oo Kuşyemi 

Un 

ı<»,- 19,-
K.eteo tobam• 
Faaalye 
Mercimek 

F.k.s ra Ekstre 

'·"'ır· Birinci YUIDllfÜ 

1190,00 
ııııo,oo 
l.JlıQ,00 

1170,00 
1170,00 

Nohut 
Börlllce 

l260.00 Bakla 

• • • 

Zahire 
13,00 
10,00 
14,;),j 

00.00 
00,00 
-,00 
-.oo 
oo.oo 
00,00 
00,00 

18,00 
09,15 
14,35 
oo.oo 
00,00 
-.oo 
-.oo 
00,00 
00,00 
00.00 

Istanbul Hayvan Borsası101'1/929 
o Et satışian 

iri &atıflar Cinsi l(llo fiatı 
Cinsi Adet ıtı,ıo ııyı Al"' A~mı 

1 

ı~gar aum1 
00 00 Karam n K.aranııo 

l!atlıç , , 42 lJalıç hR 64 b9 S6 
0'!.15 ~ ~4 60 74 ıo l\ı, rcık hJbl 2'b 39 Kıvıtcık · 

Kuztı 2so J5 4R Kuzu 
K.ıı.r:ı:yak..ı Karay akı 
Keçi 00 t)(l oo Keçi 
ı4ır 2~ ıo 20 SıRır 

OaQa oo uo 00 Danı 
\l>oda ~ ıo 18 Maada 35 10 39 ............... " ........................... ---······--.. ---·········-···· ........ --

SJ l{ p TAu:ııı-:sı Sf:tJRIMlZDf: TYYARE PlYANKOSU 

Hcigrııt lise•i 'talcbcıerindcn Tayyare piyankosunun altıncı 
ikramiyesi bugün Darülfünun kon-

nurckkcp 1 :i ki~ilik hir brrup fernns .,aJonunda çekilme"e baş-ehrını·1.c gehıi;tir. Talebelere "' 
ıocal~·ı rclakat etmektedir. Ta- !anacaktır. ___ ,._... 

ele (.nlata,;ır·ı) lisc,inclc mi- Japon sergisi açılacak 
ıtır cd !lle cedir i\li,afir talc- Eski Liman ;irketi binasında 

•ele nııı/elcrı \ c Nırı atik ıı) ı a1=ılac3k olan Japon sergisinin 
zm •ı tc liri . tanzimi hitam hulmu~ gibidir. 

0
o: fa l'f' feı'yr;ıf memurları 
,thrıır ı '.l t.ı '- ı~:ı;rai nıc. 

ıtır ı . ı < '1 ,1 t-1.. • u • \ \ ıııı 1 ıı ·c~ıncdı.: 
I' ' . ...t nıa '<1p.ı ~ı.k rıh. :ckfcrinL: 

1( b 1 L • t .. 1 l' ... ~ı~ n • ,., ıru~;nıu~ crt ır. 

.'erginin 25 Temmuzda umu
ma k .. ;adı takarrur l'tmi~tir. 

--~rp,inin ild sene açıl olması 
k:ır;ırl:1>tırılmııtır. ihtiyaç görü
hir,c •Hı müddet temdit edile
cektir. 

çok mutazarrır olmuştur. Bugün 

(dün) sabah buz tedariki kabil 

olmuşsa da öyleden sonra ancak 

kar bulunabilmiştir. Biz, esnafın 
müracaatları Ü7.crine Hükömet 

nezdinde teşebbüsatta bulunduk. -BEYNELMİLEL SEYAHAT 
KONGRESİ 930 SENESİNDE 
BURADA TOPLANACAK 

iKi KORSAN TUTULDU 
Limanda "'mandırada bailih duran A

narı vapurundan eşya çalan Sıtkı ile 
Remzi cünnü nı.eşhut halinde yakalan
mıttır. Bunlar ıabrkah deniz hırsıı:lann
dandır. 

ÔLÜ D00URMU$ 

Münihte toplanan beynelmilel sey 
yahin cemiyeti kongresine giden 

Bcyoğlunda terzi Tanaşın zevcesi ölü 
bir çocuk doğurmuştur. Çocuğun ölümü 
şüpheli görüldilğünden cesedi morga nak 
!edilmiştir. 

Kocaeli meb'usu Reşit Saffet bey 
avdet etmiştir. 

IK/ OTOMOBiL TOSLASTI 
Şoför lsmıilin idaresindeki 14JS nu

maralı otomobil ile şoför Mitatın 2184 
numaralı otomobili bu sıbah Taksimde 
Rus sa.lığında çarpışrmşlırdır. 

Dün Turing Klüb meclisi idaresi 
toplanarak Reşit Saffet beyin izaha 
tını dinlemiştir. 

Her iki otmobil hasara utrımıştır. Mi 
tatın otomobilind~Jci müşıtri Sava ba
şından yırı/anmıştır, 

Kongrede gelecek sene Tutinğı 
klüh kongresinin şehrimizde toplan
ması takarür etmiştir. 

RIHTIM ANTREPOSUNDA BiR 
Cemiyeti belediye sIRKA T DAHA 

Rıhtım fİrketinin dört ııfır İfaretli 
Verem hastahanesine 60,000 antreposunda bir hırsızlık meydana çı-

llra daha tahsisat kanlını9tır. 
Cemiyeti Belediye dün birinci reis ve. Antrepoya, Bahçckapı tarafındaki ~n 

kili Sadeddin Ferit Beyin riyasetinde cercden a:iren ıarik, antrepoda bulunan 
toplanrnı,, operatör Kemal beyin Maç- kumq sandıklarından bir çok lrumaş a
kada yaptırdığı hastane binasının biraz şırarak firar etmittir. 
geriye çekilmeıi zarureti olduğundn kc· Antrepo miiatahdemiainden hanları 
silecek kısmm (5) bin lira mukabilinde isticvap odilmittir. 

iatimllki kabul edilmi9tir, BiR ÇATiiiÇ~Ö~KiiiTiitl' iKi KiSi 
Haydarpa!Jada yapılacak olan •imendi· y ARALI 

fer köprüsUnün inşaatı bu sene kabil o- Halıcı oflwıda Piri Pqa mahalJcs' _ 
lamayacağında.n buna ait olan (60) bin de annesi M" L-- N i hın 
1. h · . . u7eııer ve -...ı-111 ac ye aıra ta sısatın münakale auretıylc verem nı-Jarl b b b" d • · 

• • • •w a era er ır ecınnende oturan haıtancıu •Q.f&atına tahaıs olunma11 bak- Erzin ani S b . iL! ·~---
kı d it" " kit ·ı C ah c ı a rı eve ~ ........., konutur-

n alnıd muzdc' ere 
1 

.e e~r h paşa has. larkcn harap bir halde bulunan çatı bir-
tancs e ra ıyoteropı müte uıısı ola- denbirc çöbn" tü t d k"l d 
rak 21 ay C&hf&ll Dr. Remzi beye ayda ka.çnu l Ut r. . çer c l er ıprr 
100 1. •- ., t il . h-L~ •-L' ' araa da Sabrı Ue Müye ... r haıral.U.n ucre ver meıı &&&.ı:nu.&XJ fifçe nr l ı d 
miizekkere Bütçe Encilnıenine ha .. ate e- 8 &rUn.lf ar r. 
dilmit ve haftaya Carp.mba7a içtim• e
dilmek ü.ı:re müzakereye nihayet •eril. 
mİftir. 

SiRKECiDEKi ESKi MESÇIT 
Rüsumat idareai, seçenlerde Sirkeci

de l(Ümrilk ambarında vu.ltua ıcten air
ka.tte, ambarın pencereleri yanındaki eı
ki mcıçit baJayeıinin. zemin ve yatak va
ziyetini tcf1dl ettijini teıpit etmittir. 

Bunun ürorine hırıızhir koJayJ&ftıran 
bun\LU yılctınlmaıı için Emanete nıUra
caat odilmiftir. Fakat Emanet, mczkdr 
yer Evkafa ait olduğu için mUdaha.J.eıi 

noticeıiı: ltalmıttır. Bunun bldınlınuı 
için Evkafın nazarı dikkati celbedUrait
tir. 

ELMALI SUYU 
Elmalı suyunun Anadolu hiıanna. isa

lesi için Nafia komiıcrllti. tarafından 
şirket nezdinde tctebbüaatta bulunulmuş 
tur. Yakında ameliyata başlanacaktır. 

NUMARATAJ İÇiN TAHSİSAT 
930 senesi tahriri nüfuıuna esas olmalt 

üzre yapılacak olan numarataj muamele
si için 72 bin lira tahaiut istenmittir. 
Bütçe Encümenince tetkikat yapılmak
tadır. 

lTF.\lYt<: MÜTEIIASSISl:\IN 
iSTEDiKLERi 

Şehremaneti encümeni ağustosta 
şehrimize gelecek olan itfaiye müte
hassısı Viyanalı '.\1. "Karnik,. in 
tekli!atını tetkik ctmi~tir. 

Kendisine mefruş hir apartıman da 
tahsis olunacaknr. 1 ·8-929 do işe baş· 
lıyacak olan mütchassı;, hunlardan 
mada, bir de kitip istemekte, bir 
takım yapılacak işlerin icrasını da 
gelecek seneye tehir etmektedir. 

~:ncümen, bu teklifat hakkında ka
rar vermcP;i saldhlyeti haricinde gör
müş ve meseleyi cemıyeti belediyeye 
havale etmiştir. 

Seyrlse/alnde 

AKDE~IZ \ APL RlJNl'.\' 1 JALI 

lCURBAQALı DEREDE KAVGA 
Kadıköründe Kurbafalı derede ara

bacı Huanıa Hilmi araaında kavsa çık
mı,, neticede Huan sopa ite Hilmiyi b,a ... 
9mdan YaraJaııı,.ıır. 

Limanda 
Diinkil fırtına 

Limandaki aıavnalar 
iJteye beriye dağıldı 

Bir lı:aç günden beri devam eden 
ağır sıcaklardan ıonra dlin bir fırtı
na çıkmııtır. Fırtına yilzünden dün 
~ saat 7,30 .da Liman ıirlı:etinin 
Halıçte bekçi mahallinde baflı olan 
yükJU mavnaJarmın palamarı fırtı
nadan lı:opmüş ve bu yüzden fazla 
mavna denizin üzerine açıimııtır. 
. ~au~:aıa.~m bir kısmı Haliç şirke
tmın kopru vapur iskelesini, bir kıs 
mı da köprü deliklerei ağzını kapa
yarak uzun bir müddet köprünün al
tından merakibin geçmesine ve iske 
leye vapur yanaşmasına mani olmuş
tur. 

. Mav?al~rın bir kısmı Haliç şirke
bılmesı bır saatten fazla sürmü~tür. 

MAKİN ASI BOZULAN VAPUR 
İtal:l'.an bandıralı Milano vapuru 

evvelkı akşam kalkacakken makinası 
bozulduğundan kalkamamış ve rıh
tımda kalmıştır. 

Rı?.tım şirketi vapur idaresini faz 
la muddet rıhtımı isgal ettiğinden 
protesto etmiştir. 

Çakmak inhisarı 
Çakmak inhisarı hakkındaki 

kanunun tatbikine dünden itiba
ren ba~lanmştır. 

Artık çakmak ithali mence
dilmiş olup memleketimizdeki 
çakmak stokunun fahrika inşa 
edilinceye kadar ihtiyaca kafi 
gelcccgi anla~ılmı~tır. 

Londra sefiri 

Bu direklerden Şehzadebaşında 
da zeminde vardır. 

ÇİN SEFİRİ 
Çin sefiri Hulusi Fuat bey, dün 

Hariciye memuru Hakkı beyi ziya
ret etmiştir, -=---....... ~~~ 

Maarifte 

Şahadetname işi 

Mezunlardan yirmi 
lira isteniyor 

Darülflinun hukuk 

meclisi müderrisin! dün 

ma aktetmiştlr. 

fakülte,;i 

bir içti-

Bu içtimada mezunlara ve

rilen şahadetna ıne meselesi gö
rüşülmüştür. Mezunlar şehadet
name alabilmek için yirmi lira 
vermek mecburiyetindedir, Bunun 
için bazı talebeler şahadetname 

alamamakta ve bunun yerine 
bir mezuniyet kı\ğıdı almaktay
dılar. Dilnkü içtimada bu usulun 

lagvlne ve talebelerin şahadet
name almak mecburiyetinde ol
duklarına karar verilmiştir. 

Ecnebi aıüderrlslerl 
Darülfünunda bulunan ecnebi 

müderrisler tatil münasebetile 
memleketlerine gitmektedirler. 

Hukuku Amme müderrlııi M. 
Krozot dün memleketine gitm14-
tlr. 

MiLLİ MÜDAFAA VEK1U 
Şehrimizde istirahat etmekte 

olan Mlllt müdafaa vekili Abdül
hallk bey dünden itibaren Tarab. 

yaya nakletmiştir. 

lnhlsarlarda 
~----'"""!"~-M am u I tütilnler 

Tiltllnlerln aıaaıul olarak 
ihracına lllzum gok 

slıanbul Ticaret odasındaki Tütün
cüler encümeni dün mühim bir içti· 
mı akteunqtir. 

Bu içıimada, tütOnlerlmlzin ecnebi 
memleketlerde daha ziyade revıcını 
temin için IAzım gelen esulı tedbir
ler, rakip vaziyette olan yunanlılarla 
Bulgarlonn propagandalanna karşı 
alınacak nziyet görüşülmüştür. 

Bulgar ve Yunan tütün bürolan· 
nın mesai tarzları ve .\vrupadakl 
ttitün ihracat sahalın hakkında 

tetkikat yapılmıştır. 
·rutünlerimizin tamamen mamul 

bir halde ihracı teklıfi harareti! 
müzakerat! mucip olmn~pur. 

Neticede bu takrid:ırın. ~a\ri rna· 
mul tütün alan ecnebi n ı Lrıl r n 
itirazlanna sebep ol:ıcait <lu,un· !erek 
ihracatın şimdi oldup;u ılıı <erlıe; 

olması mu\•afık gürüln1ü~t-r I·:. :ı t·n 
bu u>uliın daha evel yurıani ıandl 

tecrübesi zarara sebebiyet vı.:ı-d(~i 
için tatbikten snrfı nazar olunnıu . ..,tur. 

ı\lmanyada senede (25) milyrııı 

kilo tütün iıleycn mühim ~ir \iman 
müessesesinin mümessili olan I lcr 
Şimer şehrimizdeki tetkikatını biılr~
rek memleketine avdet etmi~tlr, 1 ier 
Şimer Türk tütünlerini çok iyi bul
muştur. 

Hu sene Almanyayı 10 mllyon 
kilo kadar tütiın ihracı muhıemeldir. Seyrisefain idaresinin iki seni! 

evci f:reğli limanında bir fırtına 
esnasında kazaya ıı)trayan .\kde 

niz \ apurunun kc~iftcn onra ta

mir cdilcce~i :;ıiyleniyordu. 

I.ondra 'diri !'erit heyln 

ağu~tlhta ~ehrimiz~ gelerek An· 

kara, a gidccegi haber alınmıştır. 

ORTA Tf:f)RISAT KO\"(;RESI 

TC'TÜN ı~ı llS.\RI l~L~:RI 
Ttiıün inhisarı müdırl ıımuml;i 

Behçet il. dün idareye ait bazı hu
susatın halli i\;in .\nkaraya gitmiıtlr. 

Behçet lley Ank•rada Cibali fab 
rika;ı verine 1 la,köyde yapılacak 

olan fabrika ve \'eni tütün mahsu
lünün nıübayarn iı·in vekAJetle temas 
edecckıir. 

Dun bu lıtMısta müdiri umu

mi mu:l\ ıni Tahir lıcy demiştir ki: 

- .\kdcııizin tamiri kabil 

degildir. idarenin de tamir fikri 
yoktur. 

Maarif Vekdlctl Ort• rcdn..;:~t 

müdurü Cevat Bey, dün ehnınile 
gelmiştir. Cevat Bey, l .ahıde topla· 
nacak orta tedri..;nt kon,~Tcsine i~tirak 

etmek üzre yarın hareket edecektir. 
Kongre 10 gün sürecektir, 

Behçet !ley Ankarada iki veya 
üç gün kalacaktır. 

- - """' 

Sızdırılmış alhn gibi kadınımdır. Ne diyeyim ki bir insaniyet
sizin eline dUstum, 

Şimdi uzun lafları bırak. Davanın esasına r;elellm. Sözlerine 
bir diyecetin var mı ? 

- Varya olmaz olur mu?. 
- E. .. söylesene varsa ... 

- Ben dUnyada boşanmata razı değilim. Beni boşayacakta 
sanki daha iyisini mi bulacak? Hem inat değil mi boşı1nmıyacağın 
işte. 

- Hanımın erkeklerin bulunduğu mecllılere devam ettltlnl 
söylediniz. Nasıl meclis bunlar? 

- Neyi! heyheyi! eğlenceler. Bizimkinin ıe~I biraz gllzeldlr. 
Arzedeblldlm mi? 

- Fakat bunu söylemek kan değil .. lsbat etmekte lazım, 
- Efendim, şahitlerim var. 
- Öyleyse onları çağırıp bir dlnllyellm de muhakemeye ondan 

ıonra devam ederiz. 

• • • 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 
Komiser muavini, Ali Vefik Beyi 

nasıl öldürmüştü ? 
Ali Vefik Beyi kıtlile maznun 

komiser muavini Ahmet efendinin 
muhakemesine bugün Ağırcezadı 
devam olunacıknr. 

Maznur taraf, bu günkü celsede 
maktul Ali Vefik Beyin Şişli Fran
sız ha;tahaneıinde, Balıklı hastaha
nesinde aynca da Dr. Honos ve 
Mazhar Osman Beyler tarafındın 
muhtelif zamanlarda tedavi edilmiş 
olduğunu, 3J5 te bir ramazan geceıi 
entari ile namaza gitmekte olan 
Tantıvi zade izzet beye J el tabancı 
sıkmış olduğunu, Beyızıtta maliye 
önünde nöbet beklemekte olan bir 
jandarmanın ustura ile yllzünll 
kestijtini siiyllyecek ve AU Vefik 
beyin müptcJA olduğu akli huta
lılclardan bahsedecektir, 

DICER MAZNUNLAR 
Bundan bqka AJırcezı mahke

mesi bu gün katli Mectt ve Kofakos 
hakkındaki kararlınnı da tefhim 
edecektir, 

iŞKENCE DA VASi 
Gebzenln Aydınlı karlyesi ihtiyar 

heyeti Berber Aliye işkence etmek 
cUrmünden muhakeme altındı idller, 
Ahmet Niyazi, !•'azı~ Hamdi, Süley· 
mın Sım Efendilerin böyle bir ha
rekete içtisar etıriedikleri anlaşıldı
~dan dün Ağırcezada cilmlesl de 
beraet karan almışlardır. 

Mliceuheratı çalark"n 
Romanya sefared Attaşem!Uterinln 

ahçısı Vinemovlç dün Müddei umu
mlliğe sevkedilmişıir, 

Bu adam Attaşemiliterin ze,·ce>ine 
alt milcevheran çalmağa teşebbüs 
ederken yakalanmıştır. 

ADLiYE TAYiNLERi 

baldın! Ali Niyazi, Dinar hukuk ha· 
kimliğine Konya Ereyll<I müddei 
umumisi Tevfik, Erzincan müddei 
umumillğlne Adanı agır ceza mah · 
kemesi azasından Ahmet Remzi, 
.Mardin azalığına Tırsu:; ceza hakimi 
Metımet Hulus~ Bitli• müd•lel umu· 
milltine Yozgat 17.ASından Ali, Sa
msun azılıgına Gönen reisi N1ZUD, 
Gönen reisliğine Rize ceza hıklmi 
Tevfik, 40 lira maqlı temyiz blf· 
müddei umumlllk muavinliğine muı· 
vinlerden Abdullah Rahm~ Of mQt
tantllı:llğine Tavşanlı mustantigi Meh· 
met Eşref Adapazarı ızılıgına, Glreson 
i.>ılnıf mıhkemeei ızalıgındın Mustafa 
Cemil Yozgat wlıgını birinci dereceyi 
muhafaza etmek kaydlle kuzat mezun
larından HulCsi Yozl!"•t müddei umu· 
m1 muavinliğine lce7.a ayni kıylde 
hukuk mezunlarından Ahmet !eval 
Bunyan müddei umumillğine birinci 
dereceyi muhafıza kaydile hukuk me
mezunlarından Fuat, Slndırgl müddei 
umumillgtne birinci dereceyi muha 
faza kıydile hukuk mezunlarından 
Necip, gülnar müddei umumillflne 
birinci dereceyi muhafızı kaydlle 
hukuk mezunlanndan Abdullah Ko
zan asliye rtisllğı.ne üçiıneü ılnil 

adliye müfettişlerinden Şakir gümilş
bane müddei umumlll~e dördüncü 
sınıf adliye müfettişlerinden Şeklp, 
Tavas hukuk haklmliğı.ne Seferihisar 
haldmi Cevat. Seferihisar hakimliğı.ne 
Tavas hukuk hakimi l\lu,tafa Göntn 
azalığına Akhi:;ar müddei umumisi 
Mehmet, Akhisar müdei ıımumlliğirıe 

birinci dereceyi muhafaza kaydıle hukuk 
Üçüncü sınıf adliye müfettişlljtl· mezunlarından Nuri Dörtyol mılstan· 

ne dordüncü sınıf adliye milfcttişle- tikliğinc meslek nıckıebi :mezunlarından 
rinden \1ecmettin Zahir, dördüncü Rıza Tevfik Kır~chır asliye dzosııı.Jau 
sınıf adliye müfettişliğine Ankara Bekir Sıtkı ve >ivas Azasından \ u uf 
hakimlerinden l lasan Fehmi, Çorum Ziya Beylerin muvafakatluile l•e~a 
müddei umumiligine llinar hukuk yişleri ta<tiki Aliye iktiran e\lcnıişıır. ___ +C>._ __ 

Kanalizasyon ne alemde? 
20 kilometroluk kollektör 40 

kilometroluk boru yapılacaktır 
lstanbulda yapılmakta olan kana· 

lizaslyon inşaatına devam edilmek
tedir. Yapılacak olan inşaat 20 kilo
metroluk boru kanılı ve ıasflye 

tesisatı inşaatından ibarettir. Kollektiir 
kısmının üçte biri kadar ikmal edil 
miştir. Bu meyanda Sirkeci, .\yasof\a 
ve ~;yip kısımları bitmi0tir. 

Cnkapan~ Beyazı~ Ycnlcam4 
Mahmutpaşa ve Fincancılar yokuşu

nda ameliyata devam edılmektedir, 
Tasfiye tesisatı inşaatına henüz ba~· 
!anmamış olup bu sene zarfında 
başlanması mukarrerdir. Tasfiye tesi 
satı Unkapanından Eyihe doj!;ru hlJ 

metroluk bir <ahada yapılacaktır. Hu
nun için istiml:lk ve mühayaası icap 
eden emllk hakkında müzakere ecre 
yan etmektedir. ikmal edilen 

1 
ecre kısımlarda ~imJHik 

1 
ili!;rııu., 

sulan i.<alc ılunınokta, sular 
bu mecrnlardnn denize gitmckıeclir. 
I,;vlerin bııala raptınJ unca~ 
tasfiye tesisatının in~:ı~ n\.tan .... onr a 

haşlanacakur, lhnd.ın nuk,at ev 
!erden •lıııan pı< suların temi• 
olarak deniıc akmasını temindir 
kınaH1.as yon i~lc rilie nızamname
sl Kmoneıte hir komisyon ır. . ifeııl 
yapılmaktadır. ------

Rl"S T \ Y \0ı\IU:LERI 

Yakında l('elf \'orlar 
\ akıı,,!:ı ltalyu hıl\·u •iJ,ou~·ı 

iadei Zİ):ırct l'<kt•ek Ru• tary. c 
fil,ı,unun gidip ı:dirkl'n limanı· 
mı1a uğramasına nı•ıs~aılc edil
miştir. 
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MiLLiYET PER EMBE 11 TEMı\IUZ, 1929 

AmlN l'~ rESl "MILLIYiT.Tlll 

il Iemnuz 1929 

Bl Gt'~ TKÜ IIAV A 
Dau c;1 çc k barareı 21 en az 

14 !J. Buguu ruz~Ar poyraz ese 
ce~ıır. Jlaıa bulutlu olup hafif 
yagnı iı r muhıemelrlir. 

:lk.Aye 

ltütü~ Hil\~TE 
ŞERİKİ CÜRÜM 

- Lucio Ridenti • den 
Ridenti 1893 de doğmuş, j bütün bütün düşman oldum. 

1926 ya kadar aktörlük * * * 

~~ı-
l J.-4--

~ ı--+--io...-'-::" 

etmiş, 1927 de yazıya baş T ·· d .... 1 
Jamış. Asıl ismi Ernesto ·: · ataya çora!? or ~ e~, Bu gflnkQ yeni DQnkfl bllmecemlzln 

Scialpi'dir. eski, çorapları tamır cıttırrlercli. bilmecemiz FIKRA 
Çocukken, çok iyi haurlarım, Bu işi sevme~ğim. için, benim halledilmiş şekil 

İsnıetPaşanın nutku hemen hemen bütün çocuklar çok hoşuma gıderdı. H.erdle.~~: Soldan sata: ı -~;~~:~:nnm:~:·c6. Uzak ni-
Hasan c~mil gibi, anamla babamın evinde o- nim yırtık çoraplarımı ô ugu 1- Naltaraı (8) da!l (2) 

İ smet paşa Ankara Hukuk Mekte- tururdum ve bu evde benimle be zaman. 2 N 2- Gidiş (5) HayA (2) 
binde mühim bir nutuk irat etti .Bu raber bir küçük kız da otururdu ... Bir gün bahçed~ ben çu- - ota (2) Valde (S) s 112111 I~) 
nutuk milli kültürümüzün inkişafta çünkü benim kız kardeşimdi. kur k~ordum. ~blam gene 8- Başıboş (5) 4- Ziya(.1 . 'oıar:lJl ham tdatı(2) 
ribinde yeni bir merhaleye i şarettir . Onun ismi Tata benim ismim çorap oruyordu. Bır aralık ya- 4- Sıfat edatı (2) Ev aylığı (4) 5- Lezztt (JJ 
Bilginin kudret olduğuna ve terak- ' ld' d eli k' 6 - Kızarm ı ş (5) 
kinin en canlı vasıtası tahsil olduğu· Tati idi. Fakat o zaman, kız nıma ge 1• e 1 : 5- Parıltı (6) 7- Geçmiş zaman (·\) Demir 
na iman eden ve hu imanınr tabak- kardeşim var diye teselli bulmu- " - B?yle çukurcuklar kazac~- 6- Vaktı gösteren şey (4) yolu (3) 
kuk ettirmtk istiyen bir Başvekili yor ve isminin Tata olmasını ka gına, bır tane kaz, fakat denn 7. Sakal ke,mek (S) 8 Aoyun ak<i (2) .\lındak i k,J. 
ilk defa karş ımızda görüyorüz. Söz- bul edemiyordum. olsun. !ar (!H 
1 - d · b' b' ·d ı· t 8 - Yemek ' 4) Rü~\et veren (4) d () K b b · · crın en yenı ır ter ıyeı ea ı aıı- Yabancıların kar«ısına rıktık _Neden? 9- Meydan a 4 • • • geçırı -
yor. Bu sarp. yalçın, ve karanlık d\i- " " K d 9- Geri kalan (5) len tel (3) 
nyada mı·ııetı· n yolunu aydınlatacak mı, ben Tati olmaktan kurtula- - az a görürsün. 1 1 ~················~··••11111111111111 1 1ıııııı. .oııı1111111111111111111111 1 11ııııııı 'ıll ve ileriye do ğru adımlarını kuvvet- mıyordum, halbuki kız kasde- Kazdım. Ablam, elindeki yır- '!!11111111111111111111111111ın11uın,. "111111111111111111111111111 1111111 

lendirecek projektör ve muharrik şime: tık çorapla ipliği kü~ük bir to- -~:_=:~ · ANAD u •:ı:··· ==.·=· 

kuvvet bu meout idealdir. _Bu abladır! diyorlardı. mar yaptı, çükura gömdü. 
Başvekil mektepşehadetnamesine ş· d' " ı 

liykathücceti diyor, ve haklı alman AblAlığın ne demek olduğunu - ım ı ort . •• •• 
bir imtihan neticesinin, pürüzsüz, daha sonra anladnn. Tata ben- Örttüm. Ablam sıkı sıkı eli- :: SiGORTA ŞiRKETi :: 
temiz insanı hiç bir küçük hisse dü- den iki sene evcl doğmuştu, iş- mi tuttu, gözlerimin içine baktı: 5§ 15 
sürmiyen başlı başına bir abide ol- te bu kadar. Fakat, siz, başta - Sakın kimseye söyleme, SS SS 
dug unu söylüyor. Bu hakim sözleri bir abla olmanın felaketini ta- dedi, artık benim şeriki cür- :: Türkiye ı, Bankası tarafından teşkil edllmlttlr. :: 
oki.ı rken (f l erder) in meşhur mek- ·· ·· :: t: 
tcphitabekrini hatı rlama ktan ken- savvür ed~mezsi~z. Hele ~eı;ıim mumsun. . . SS _ Ya.arın - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobil • mea'ıılly .. ı= 
, mizi alamadık. ablam çekılmez hır abla ıdı. . . Ondan ~onra bana ıyı mua- :: maliye Sl~'Ortalarını kabul eder. : 
.. H

1
•k!-' ddipklomd": lal~darı.n1 1

h•rata Ona düşmandım. Hele bir gün ~ele. e~egehbaşdla~~-ldl!'akat be- 55 Adres: 4 nııco Vakıf han lstanbul :ıİ5 
gı r ış erın c en ı e rı, aı e erı , ve annem bir misafire. nım ıcım ra at egı ı. ... .: 
me r. sı.p oldukları cemi. et ve mem- T' . d "d • · b- • * * • 55 Telefon: latanbul 531- Telgraf: imtiyaz 5: 
1 ·k · · · · b' · · _ ı · t - atı · og ugu zaman, a · · · ••ı11ııı111ıuu1111111111111111111111ı. ..ı11111111111ı111111111111111111111111iıi 
c <tımız .. ıçın ır ıstınat ve ·~ ame !' kal 00 - d 1 Yırmı sene geçtı. Ne ana- ı 11 ı 111 1111111111 11111111111111,. "11111 111111 1111111111111111111111111111 
nol.l ası gorı.yoı u _. Bu:.un akıınc olal ası az. ~m ;uyar u. mızla babamız ne evimiz ne de 
rak bir cemiyette en muzir adam eh Demıştı. O gunden sora, ona balı . ' ' JSTANBUL AYETi 
liyet siı olduf,·u halde saliıhiyet sahi- ' . .. . . . çemız var. DEFTERDARLIK ı"LANATI 
b. 1, d t p b 1 d 11rlar bıze bır muncı gönderdı, ve Ablam rok seyahat etti 

ı o <.n ır'.• . sme ~ a unu.? a.. e;- bu münci bizi kudretle faziletle ve ;s · 
Jet kudretının mılle tın derunı kultü- d ha .1 .. d k•ld d • Ben Mıstres Madge Belman,11ı-~llf!l•U••• .. •••m••••••••llf!l•••f!lllf!lll. .. · ı 1 .. b • · e ı e yerımıa en a ır ı, umu- . . . . . . ı • 
~ 1 e 0 an munase etme ışaret e- mı ve mU,terek bir haraketle büyük ısmınde bır ıngıliz kadınına a- Münhal olan on lira maaşlı meınuriyece ortıı mekcep tahsilini 

1Yf'• -1 k bT t' · d itlere ve ulvi hedeflere doğru arka- şık oldum. bitirmiş olanlar alınacaktır. Kabul edllebilmek için ayrıca yapılacak 
c nean og unun a ı ıye ının e- d "t" .. B kad k h B' 

recesi henüz keofolunmamıştır.> •ın a~ go uruyor.> . .. u m ço assastı. ır tahkik•t nda matlub f k ol I"" d 'fal' l · h il 
B k'l b .. .. 1• h . t' . _ Cahıl ve ahmak bır halkın munev gün bahçede gezerken bir ka- a ı a mu.a ı ması ıuım ır. ıp erın er g n 

awe 1 u sozuy e şa sıye ın ın ver bir miUetten daha kolay idare e- ~. .. ondan on bire kadar Defıadsrlık dördiıncü su beye müracaatları. 
kışaf hakkını tanıyor. dil - . . d 1 1 1 rınca yuvasına bastı ve eyle mu- · 

cEn büyük müşkülat ve istırap- B' eceı;;f\ zankn~ en .•~.d lanı ır ~'.j teessir oldu ki ağladı * * * 
Jar • çı ~de kalıp çaresizlik hissettifi ır mı e .ne a ar ıp ı aı ve ~a ı B d h ' ·

1 
K 

· b'I ı· :~· - le ' b' daha olursa, o mabette anut ve gayrı sa- ana a ayatmı an attı. o-
nız z.,:na:ı ı :ne ıs~ız ı ıraz b' 1 bö 1 b' halk · d b. 
t"' m.-nul et.igini..: takdirde zafer kıt 0 ~r, ;.•

1
t .. Ye h·~· .. ın ına ~~ı cası 74 yaşında, hastalıklı ır 

y1'ztinil oi"c cevirecektir.> Sözlerin •;m11 a •h ukl ubr. sal ' 1 mkun1evvekar bırl adamdı. Onu katiyen sevmiyor-
b b , . ., b" .. .11 h . mı ete a ı ır şte ma u atı u d b dbah u c- a:<ımını utun mı et ırzı tt ' kt k dah d İ t u, e ttı .•• • l'd' B' t ft e ırme en ço a zor ur. sme , ~ . . c3n c.mc ı ı r. ır ara an zamanın p b bU ilk · · d Hıkayesı o kadar uzundu ki 
v\ har:11~ zor.ı1u ih~~l:'.açlarıı"ın f!:; n!;lir ublr ~evle~~~~~~~r, "ve y~ş;;,.~~ bitiremedi. Beni evine davet et~ 
Y
1

•, ~. akınd t'ez.ı enk'.f ı g etr . 1 .~~a.. da da bUyük reisi Gazinin en sadık ti 
eon u re ının ı aye sız ı,.ı ıçın- kkibldl ' -

c'c kıvranan bir insan ve millet ta- mua r. HASAN CEMİL Fakat orada da anlatmaga 
hz...,mıilün li ve deruni kuvvetini art- vakıt bulamadı, c;ünkü gece baş-
tı:mafa mecburdur. Türk cümhuri- FELEK başa kalınca macera anlatmak-
yct inın milli ve umumi terbiye endi- tansa e ' · ~ · ·h 
şesı bu sert ve haşin ihtiyaçtan dol- . • mac ra gec;ırmegı tercı 
mu•t..rr. Devletin kudretihtiyacilı AVAM KAMARASINDA ettı. 
m '<' eplerin idareıi n yükseltilme· İlahi Misler 11 Nihayet: - Seni delice sevi-
•• '"" .daki irtibatı böyle derin bir Londradan gelen bir telgrafı okur yorum! itirafında da bulundu. 
görıic ve kavi bir iman ile kavramak ken kendimi gülmeden men'edeme
ciımhuriyetimizin en büyük ve en dim. "On tane İngiliz hanımı nüma- Şafıikıa beraber gitmeğe kalk 
şerefli işlerinden biridir. yiş için Avam kamaraoına gitmişler, tım. 100 odalı şatonun koridor-

lsparta ve eaki Romada ve büyük bağırmı§ , çağırmışlar ve protesto 
Fredrik Pru .. yaaında olduğu gibi, makamında mantolarını çıkarıp at- larından geçtik, güzel, büyük a
şimdi Türkiyede de umumi vazifele mı§lar. Bereket •ersin polisler yeti- ğaçlı bahçeye çıktık. 
rin hizmetinde bir maarif sistemi tip bu garip huylu hanımları proteı Ortalık ağarıyordu. . • Biraz 
kuruluyor. Mekteplerimizde ilk defa todan men'etmişlerdir, yoksa protea
asıın ruhu kııruldamağa batladı. İn- to devam etseydi hanımların çircıp- yürüdükten sonra dedi ki:· 
sani tekemmülideali, ve ruhi kuvve- ilk soyunmaları muhakkakmış . Be· - Bir çukur kazabilir misin? 
tin hayatmakaatlarına doğru boıan- reket verıin bl.2im hanımlar nümayi- B . 
dmlınası milli killtürtari himizin ye- ıin bu teklini tatbik etmiyorlar, u ses onun sesı değildi. Bu 
ni b;r inkişaf aafhaaıdır. Talebenin, yoksa!... sesi ablam Tatanm sesine ben-
muallimlerin, memurların, halk sı· 8 MİLYON MANTAR! zettim. 

Gözlerimin önüne bahçemiz, 
ablam, yırtık çoraplar geleli. 

Ruya görüyormuşum gibi de
dim ki: 

- Çorapları mı gömeceksin? 
-Evet, dedi, içindeki iki aya 

Kiralık Bahçeli Kahvehane Anadolukavağında Sütlüce mahallinde, 
senelik kirası 40 liradır, mtizııyede 31 Temmuz 929 Çarşamba 

gilnü Defterdarlıkta yapılacakar. (770) 

• • • 
Satılık Duba Balıkhane iskele~! öniinde 20 metro tu!Unde ve 6;5 

metre arzındaki mugruk duba, muhammen bedeli 150 lira, mUza
yede 31 Temmuz 929 Çar~amba günü saat 15 te Defterdarlıkta 

yapılacaktır. ( 737) 

• * "' 
Satılık Ihlamur Çiçekleri A)asağa köşk!lnde tahminen ı 150 okka 

ihlamur çiçekleri, muhammen bedeli 25 lira, müzayede 14 Temmuz 
929 Pazar günü saat 15 te Defterdarlıkta yapilacaktır. (859) .. . . 

J\.iralık ar~a Galata kulesi dibinde 72 arşın terbiinde 21 numa
rall arsanın oenevl 120 lira icarı muhammen ile 1 Agustos 929 
Perşembe gUnü müzayedesi icra olunacaktır. Taliplerin mezlror ta

rihte Defterdarlığa muracaatları. 

................... 
lrtihaller 

f:sbık r\alia nazırı ayandan mer· 
bum Zihni pata kerimesi ve Şurayı 
Devlet azalığından mütekait Reşat 
Bey zevcesi Fımıı iffet hanım irti
hali daribaka ej'lemlştir 

Miızııyede ile satış 
Temmuzun 12 inci cuma gunil 

sabah saat 1 O d.t Beyoğlund.t Sakız
ağıçı caddesinde 98 numaralı Yah
yazade Mithaı bey apartımınının 2 
numaralı dairesinde bulunan ve Jorj 
lskembri efendiye alt bilcilmle <tY•
lar müzayede suretiyle saulıcaktır. 

Asrf gayet zarif yatak oda takımı 
bi1.ote aynalar lle mefruş, küçük 
nefis bir bilfe yemek masası ve 'a-
ndalvalar, etajer, vitrin, lake karyola 
!ar, .\ mcriken ( Hayvot ) kanape 

Bava Ge~i~li Kü~ü~ Za~it Matinist ınekt~~ 
ınü~iriyetin~en : 
ISTANBUL-YEŞİLKÖYDE, Hava gedikli küçük zabit ınıı. 

nist mektebinin kaydıkabul şaraiti zirdeclir. 
Mezkur evsaf ve şaraiti haiz bulunanların istida ve vesaikı Jı 

zime ile 929 senesi Agustosunun birinci gününden itibaren Y eŞil 
kö:yde mektep müdüriyetine m üracaat eylemleri lazungelir. 

Istanbul haricinde bulunupta vaziyetleri şaraiti duhule tevafııl 
eden talipler dahi birinci maddede zikredilen vesaiki mektep !1111 

düriyetine isal ile alacakları cevaba göre hareket eylemeleri icaf 
eder. z 
1-ŞARAİT: 
A -Türk olmak. 
B - Taliplerin orta mektep (Lise sekizinci srmf) tahsilini i1 

mal etmiş ve asgari onaltı yaşını bitirmiş ve azami yirmi yaşın 
olmaları lazımdır. (Orta mektep tahsilini ikmal edenlerle ortl 
mektep tahsilinden yüksek tahsil görenler imtihansız olarak lı~ 
bul edilirler. Şehit, Malfil, askeriye sanatkar evlatlarile ecnebi dt 
!ine vakıf olanlar tercih edilir. Mektep kadrosu orta mektep talt 
silini ikmal edenlerle dolmadığı takdirde orta mektep tahsitindı1 
dun tahsil görenlerden müsabaka ile alınır. 

C -Tamüssıhha bulunmak. (hastahane heyeti sıhhiye rap<>!' 
lazımdır. 

D - Ahlakı mazbut olmak ve hiç bir cürümle maznun veY' 
mahkum olmamak. 

E - Mektebe kabul edilecek talipler gedikli küçük zabitld 
hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele görürld 
(mektebi muvaffakıyyetle ikmal edenler hava kıtaat ve müe&St 
satında altı sene müddetle ifayı vazife edeceklerini kitibi adilde!l 
musaddak senedi meşrutla taahhüt edeceklerdir). 

2 - Müddeti tahsil iki senedir. 
3 - Kaydıkabul 10 Eylül 929 tarihine kadar devam edeceğill' 

den ondan sonraki müracaatlar makbul olamaz. 
4 - Derslere Eylül onbeşinde başlanır. 

Eskif ebir nalik ba' ınü~eo~islilin~en 
Sivrihisar - Sarıköy tarikının 12+ 450-17 -+-950 nci kilomet~ 

lan arasındaki na tamam şose, köprii ve menfezlerin ikmali ve IS' 
!ahı 10257 lira 34 kuruş bedeli keşfile ve kapalı zarf usulile müııt 
kasaya vazedilmiş isede talip zuhur etmemesi hasebile müddeV 
münakasa 17, 7 ,929 Çarşanba günü saat on beşte ihale olurunV 
üzre temdit olunmuştur. 

Talip olanların bedeli keşfin % 7 ,5 ğu nispetinde nakit vef' 
banka mektubu veyahut istikrazı dahili tahvilatı vermeleri, inş~· 
atın devamı müddetince bir fen memuru istihdam edeceğine daı! 
usulü veçhile ibraz olunacak tcklifnameye leffi lAznndır. Yapıla· 
cak işler hakkında fazla malfunat almak isteyenlerin Nafia B. 1Aa 
hendisliğine müracaat etmeleri lüzumu ilfın olunur. 

P. T. T.levazım müdiriye .. 
tinden: 

1 - llututu havalyeye mahsus fiç ne\ i "250. ton galvanize demir rrl 
kapalı zarf usuJlle münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa 1 /9 929 tarlhine musadlf pazar günU icra edilecegind<P 
taliplerin şartname almak için şimdiden, teklifname \'e teminatlarını muhıe 
kapalı zarfları tcvdl için de mezkUT tarihte a t on d9 l letanbt..kL& ~ 
postınede mühayaaı komisyonuna müracaa tla rı. _, 

Devlet ~emir yolları ve lfüianları uınuını i~aresin~en 
Ankara istasyonundaki binalardan birisine llAve olunacak kısmın 

inşası kapalı zarf t1'UJile münaka~aya konulmuştur. :\lunakasa .30 
temmuz salı günü saat 15,30 de Ankarada Devlet demir yoıısr 

bina'1nda icra edilecektir. :\fooakasaya iştirak edeceklerin teklif 
mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni gllnde saat 15 e kadar 
umumi müdürlük kalemine yermelerfaıipll! mdır. Taler münaka;.8 
şartnamesini 2 lira mukabilinde Ankarada Devlet demiryolları rnı-

llye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

idareye lüzum olan 

ı,ooo,ooo(birmilyon)boş şişe 
Nümunesine tevfikan kapalı zarf usuliyle mübayaa edilecektir. 

Zarllar l O Agustus 929 Cumartesi gUnU saat 15 e kadar müb•· 
yaat komisyonu riya>etince kabul olunacaktır. Tallpler ~rtnanıeyi 
komisyon kiıabetindcn alabileceklerdir. 

nıflarınm ve bütün milletin tedris İapirto İnhiaarının bir iylinını 
ve ttrbiyesi. ve en ücra köylerdeki gördüm. 8,000,000 adet mantarı mu
rençber ve çopana kadar okuyup yaz nakaaaya koymuş: Bu ilinı okudu
manın nakil ve teşmili devletbinası· ğum e-ün Mizahcıların Piri Fadil 
nın ve milli v~rhğm iatinat ettiği Ahmet B. üstadımız Milliyete gc:l
erı sa~lam temeldir. Cemiyeti ıevi- mişti, hal hatır sözleri ara11nda ne 
ye farklarından. zihniyet ve telakki yaptığımı sordu dedim ki: 
ihtilaflarından kurtararak, fikri ve - Beyfendi, İnhisar İdaresinin 
ahlaki bir vahdette birleştirmek. de bir ilAnını gördüm, 8 milyon man
tuni bir ahenk ve irtibat içinde mü- tar istiyormuş, onun münakaaasına 
tesanit yekpare bir millet yapmak gireceğim. 
~r:cak bu teşebbüsle kabildir. Cevap verdi : 

I'I ette eır. elden şc'niyet yapmak - Vakia mantarın münakasa11na 

kla beraber çorapları gömece
ğim: kocamın ayaklarını. Onu 
üç gün evel öldürdüm. 23 üncü 
parçasını nasıl yok edeceğini 
bilmiyorum. 

Cenazesi bu sabah saaı dokuz 
buçuk raddelerinde Erenköyilndeki 
köıklerlnden kaldınlarak Cadde boı
tanına ve oradan hı;susl vaporla 
Eyip Sultana nakledilecek ve ihzar 
olunan makbere defnedilecektir. 

Aile kedcrdidesine ve Dam atlan 
Raıip Tabir bey arkataşımıza tızi

yctlerimizi beyan ederiz. 

TlYATRO ve koltuklar, divan, salon masalar~ 1 
salon )· astıklar~ elelcdrik abajur, ma-
sa örtüleri. vazolar, heıkeller, biblo- VE SiNEMALAR 
!ar, samaver. kristal maden enolar, -------------

Dakik Ziya 
MOtehaR,IS doktorlar; mulı• 

terem allelerce senelerden beri 
tecrübe ve m:ıkemmetlyeti ııw 
tik edilen yegane çocuk gıdıı· 
sıdır. 

için u1un ve çetin bir yol geçmeğe girmek münakaşasına girmekten ev
mecb~rnz Fakat Başvekilin hikme- 13dır ; yalnız korkarım ki değil yal
tı lı~z r sabır ve tahammülü gösteri- nız si% bütün ensali edebimiz bu mil 
yor, ve neticede zaferi haber veriyor. na kasaya girse yetişmez 1 
Val<' ile büyük Freurik gibi burfuı CEHENNEM NEDİR? 
İsır.et Pş. d:ı bize şunu demek isti- İngilterede bir gazete bu aüali İn
yor : <Ba~kulil:rnın ki gibi bizim de giliz kadınları na sonnuı ve kiih: 
gü .. cl gilnlc:imiz ı;el ece ktir, bizim - Sevmektir! cevabını almıştır. 
istihk?kt:r!Z daha fazla, ve davamız - Sevmektir! cevabinı alınmıştır. 
da: :ı heklıdır ; çünkü biz başkaların Ben olsam: 
'1a-ı • sı !arla daha fazla barbarlığa - Girenlere soran 1 derdim. 
ve ,. >cı~ cizye verdik; fa kat bu a- FELEK 

~. l ıls ~'~ efti lefriiası: 34 - . - - --
1 KIZ 

- Yazan: AK4. GONDIJZ 
ayaı ı~:! da tokas boncuklu ta- Hala hannnı Hayret beyle 
i.!lny<oiarı geçirdin rni alimal- balkonda bıraktılar. 
!.:ıh bundan orijinali olmaz. Bir sürü şen insan Tarabya
Ben de köy ağası kıyafetine gi- ya doğru gülüşerek konuşarak 
rerim, seninle böylece bir Tan- , gidiyorlardr. 
go oynarız, müsabakayı kazan-; Çapkın kız Mehmet'in, Ci
dık g.tti. cim Ali Sevil'in koluna girmiş-

Hc psi Çapkın kıza sordular: ti. 
- !)iz ne yapacaksınız ? . Bir aralık tam açıklığa geldi-
- Şımcli haber verdiniz. He ı ler. Capkın kız: 

~e:ı b r şey söylenemez ki biraz - Hanımlar! Beyler! dedi. 
c üş~L'ıclim . Size bir şey "soracağım. . • Ba-

- f?.l:<! t fakat yok. Bir haf- kınız şu büy ü!• mehtaba.. Bu 
tada ııe va pahilirsiniz? her t araftan görülen bir nur kit 

- O t1a m,sele her halde dü- lesi değil mi? 
"nlirüz. - Evet. 
- I<ica eueı::r ı bize telefon - Böyle her taraftan bir an-

rılinız. biz buraya gelıriz, bura- da göri.ilen başka bir nur kitle
?;ı g;yiuır, g 'deriz. Daha kolay &İ var mı? 
olur. Bl!" hanını cevap verdi: 

_ Ak~am ycnıc.,u•~Y 

konu~uruz. 
',, da 

Nakleden 
SELAM! İZZET 

içtihat 
Bu haftalık edebi mecmua yeni 

bir heyeti tahnriyenin teşriki me~aisi 
ile intişor etmektedir. Genç şairlerin 
şiirleri, genç muharrirlerin yazılarile 

çık•n içtihat eni bir tarzda çıkmt$tır. 

BERLITZ 
'.\lekıebındo otuz derslik bir 

kurs ecnebi memlekette bir müd
det bulunmaga muadildir, ve 
fiaı~a daho ehvendir. Beyoğlu 

356 lstiklAI caddesi. 

-=Var: GüneŞ! _____ Hepsinde, bilhassa iki kar-
- Bilemediniz. O nur değil. deşte, iki köy çocuğunda tatlı 

Sadece ateştir. Ben size nur kit bir yorgunluk vardı. 
lesi eliyorum. Odalarına çabuk atıldılar. Se-

Sustular. Cicim Ali birdenbi- vil ağabeyini soydu, yatırdı ve 
re haykırdı; birbirinin çenelerini okşadılar. 

-Var! Sonra kendi odasına geçti. 
-Ne? 
_ Çankayadaki. Soyundu ve pembe gülkuru-
- Hurra a a ! su renginde ipek bir örtü gibi 
Yayalar, arabalılar, hurra di- ay vurmuş tozınavi yatağına 

ye bağıran bu hayat ve şetaret serpiliverdi. 
yığınınna baktılar. Onları kimi Mehmet rüyasında sabaha 
sarhoş zannetti kimi çapkın. . . kadar Emek evinin nutkunu 

Ve içlerinde Çapkın vardı. dinledi. 
Fakat sokak çapkını değil, E- Sevil sabaha kadar, çiflikleri-
mek evi, Bebek evi ve gönül nin önünde Çapkın kızla tenis 
çapkını idi. oynadı. 

Hayat bu.. Böyle bir nura Ve kimbilir niçin? Çapkın 
doğr uda akar, öyle bir karanlı- kız yatarken birazıcık ve sessiz 
ğa doğru da sürünür gider. . . • yastığı üstünde ağladı. 

Geç vakit ayrıldılar. Misafir- Ve her günkü sabahlardan 
ler otomobillerden ellerini salla bir tanesi daha Yuşa tepesinin 
dılar ve kalanlar uykulu gözler kö~esinden baktı •...• 
ile teşşi ettiler. Bitmedi 

yazıhane, bir çok kitaplar muşamma-
Jar, matbab eşyaları \ c iair eşya! 
beytiye. A. Strobl markalı gayet gü-
zel bir Piyano • Decca " markı po
rtatif bir gramofon 50 odet plaklar
la Pey sürenlerden 100 de 25 temi· 
nat ahn1r. 

Müzayede ile satış 

Temmuzun 12 inci Cuma günü 
snbah saat 10 da Beyoj!;lunt:U lstiklAI 
caddesinde Fransız tiyatrosu yanında 
134 numaralı sabık Atina bankası 

salonunda 'e Şems klübü binası 
altında bulunan ve büytık bir aileye 
ait bilcümle eşya milzayede suretile 
&atılacaktır. Pelesenk ve ceviz ağa 

cından mamOI z:ırif salon takımlan, 

yemek oda yatak oda ve salona ait 
eşyalar, biblo, bilfeler, yemek masa
ları, bir çok ayneli dolablnr, lavabo
lar, komodinler, portmantolar, lcanı

peler, sobalar, şezlonglar, koltuklar, 
aynalar, tablolar, çay takımlar!, yazı
hsne eşyaları. demir ve ağaç karvo
lalar, pirinç çocuk karyolası, avfzeİer, 
f'apon tablosu, m14ammalar, perde
ler, sand.tliyeler, kolonlar, etajerler 
oyun masası, maıbah eşyaları ve sair 
e\!Y•jı beytire. Gayet güzel bir pi
yano. Acem ve AnAdolu halı ve 
seccadeleri. Pey sürenlerden 100 de 
25 teminat alınır. 

:\laarif Emanetinden: 
i\loarif VekAleti sabık hars ressamı 

Şerafeıtin Beyin lstınbul Maarif E
maneti kalemine müracaatı. 

Süreyya Sineması 

Genç kız kalbi 
Billi Dm tarafından temsil edilen 

me,,imin en )·üksek filmi. 

Ferah sinemasında 
Bu akşam gala müsamere;! komik 

Cevdet Bey Tamburac~ Osman peh
livan ve :\ey7.cn Tevfik Beylerin 
lştirakile kon<tr Anastas ve talebeleri 
birlikte bale hcı ttl ve komik Cevdet 
B. tarafından gülünçlü komedi. 

Kiralık Un 
fabrikası 
J\'.öprüköydc Kızılırnıakta maruf 

Un Fabrikası 2 ila 5 sene müddetle 
kiray verilecektir. Günde 80 ila 100 
çuval yapar elek evrikala\aj makine
lerini havidir. Her nevi un imaline 
mnıaittir. Talipler Ankarada Hakimi
yeti milliyede :\lccdi he' e mtiracut 
eımelidirler. 

Tayyare piyankosu 
Tayyare piyanko müdürlü

~ilnden: 
Altıncı tertip alancı keşidcnin 

Temmuzun 11 inci Per~embe günü 
sabahleyin saat 9 da yapılacağı ilan 
olunur. 

Satılık kayık 
Bir kıta akaju kdyık saolıkcır· 

iki çiftedir ve mükemmel ııır 
haldedir. Bebekte İn~irah cadık 
=-inde 32-3-lc numaray~ mliraı:at.' 
edilmesi. 

OTEL KALİPSO 
Büyük Adanın en giı zel ve en ,.. 

vadar oteli. Pansiyon - Munta••1 
servis - Fevkaliide yemek. Tc!C 
Büyük Ada: 8 . _ _,, 

Piysnko müdürlüğünden: 
Numuneleri veçhilc 150.000 •·1~ 

e11lenme evrakı tabettirilecegin .ı e J 

tab'a talip olacakların 13 Tcınm•' 1 
Cumartesi günü saat on beşte Y.~ 
akçalarile birlikte Piyango Mı.ld~. 
lüğünde müteşekkil Tayyare Mu 
yaat komisyonuna müraccatla~ 
---- - 1 Kaçırtlmıyacak blr fır-sıı 
Hareket mUnasebetllB ... 
Tanınmış bir aile bilcümle ıt · 

gin ve yeni mobilyası!'! t satıyor: 1 
Muhteşem akaju bir yemek oM~~ 

16 parçadan mürekkep zengin Y~~,ı 
odası. Bütün konforu havi güı•~. el 
salon takımı, beyaz lake çok ı;ııı ,ı. 
bir çocuk odası, Mapl çay m~>'. 
çocuk arabası, bıbelolar ve saı~~. 
Satış pazarlık suretiyle yapıla<~1,ı 
tır. S.1at 16 dan 18 e kad~r veya e 
randevu almak suretiyle ı:iyarı;:,. .pı 
dilebilir. Adres: Şişli :Oomonti t' Jj• 
vay durağı Uğurlu Han TcJefoıı 
voil'lu 3029. 
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Flida sayesinde rahat uyku 

FLİDA . . 

Sevrisefain, Gurabayi n1üslin1in hastanesi, Hilaliahn1er nlektebi 
ve sair ınüessesatı sıhhiyece tercihan istimal ediln1ekte olan 
FLİDA sinek, sivrisinek, tahta kurusu, pire, güve ve bütün haşaratı 
yun1urtaları ile kat'iyen imha ve ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kat'i ve 
koku u sıhhi ve latiftir. FLİDA haşaratı öldüren bütün nıayiat arasın
da birinciliği kazanını~ ve F.ra~ a. hariciye nazareti ve T_ürkiye şehbe~
derliğince resme.'? tasdık edılmıştır .. Sanat ve. r~kab~.t a.~ernınde dahı 
en yüksek n1evkıı şahadetnan1elerle ıhraz etrnıştır. Çunku yan yarıya 
:iaha ucuz ve tesiri yüzde yüzdür. Flida istedi2-iniz halde (tesiri yoktur) 
diye sizi aldatmak istiyenlere inann1ayınız. Flida haşaratı öldüren 
bütün n1ayiattan daha n1üessir ve Jarı yarıya daha ucuzdur. 

Flida yerli dimağı, yerli amelesi ve yerli sermaye ile yapılmıştır. 
Şişesi ;JO, tenekesi 75 ve poınpası 75 kuruştur. ~farkasına dikkat 

Ha an ecza deposu. 

Mücevherat sandal Bedesteninde Mobilye 
Her gün Şehremaneti .i\lezat idaresinde satılır. 

Mal Satmak, yahut mal almak isteyenler 
Mutlaka Sandal Bedestenine gidiniz. 

la'\ırın kıymetleri konur, camekAnlarda teşhir edilir. Alıcı- H 
la dm Resim alınmaz. :\Tal satanlardan 100 kuruşta ıoo para alınır Evlerinde eşya satanların evlerine mlinadi gönderilir. er 

Tel, lstanbul: 2,16 

AD1ER 
1 y AZJ .\1AKL TALARI 

1 Haziran hulul etti 
fler muamele mecburi olarak 

yem harflerle ı a1~lmalıdır. 

ADLER 
YAZI ~lAKİNASI 

j VHupaıh l 8CJ8 «nesinde ilk 
İ imal edilen bir vıtzı makinasıdır. 

imdiye kodar .btitun dünyada 
380.0' 0 ADLER MAKINASI 
,;3tılmıştt • ,\nadoluya 2fı84 ma

klna tı;lindcrilml;tir. 

ADLER 
llllaklnasının hususiyeti 

hırnenn müvazi vuruşudur. 
1 Bu fahrik:ımızın ihtirası olmak 

1 

itibarile !ıaşkalan ıaralından tak· 
liı cdi'cmeı. llu sayede fazlı 

k'>pya çık>rmak mümkündür. 

ı\DLEH MAKıNASI 
PEf\. DA\ \ . 'IKLidır 
ı\OLEI{ .l\;lAKİı'\'ASI 
EN EYi BiR l\IA

KtNADIR 
>\nad.,lu ıçin tali ,\centalar 

aramaktayız. 

I llir \!nıon mütehassısı idaresi 
alımda lstanhulJ• hergüna maki-

i
t n.ı tnn1ırı. için _ bir caınirha.ne kü 

$at ettığimızı rcb~ir eylı:riz. 

Adler nıakinalarının 
haş acentası 

RİŞAR VOLF 
C:alat ıda \ op ıJa hanı 7 IO 

CJlata po« l kuıu,u 44:' 
lz·nir ' c .. , ırı tali .ıccntallğı 

ı,rı111un·üoglu ı\vni Bı;\ 

!\irinci Kordon ~o. 46, !~mir 

Ha1~arpaca ~eınirJol!arı ına~aza ınü~Orlü~ün~en 
.\şı~da yazılı m•lzem• patarlıkla alınaca~ından taliplerin 15 temmuz 

pazartesi günü saat onda mubayaa hey'eti dairesinde ispatı vücut eylemeleri 
120 kilo Altı köşe başlı cıvata ( l-2 X 35) (5-8 X,,50) 

1450 adet Adi menteşe \muhteilf eb'attı) 
250 • Pomel menteşe (90 mm. sağ taraf için) 
120 • Kayış raptiye,i levha>ı (70 ve 80 mm.) 

8 • Çekme demir gaz borusu dir.<eği (3'/1 v• 5 pus) 
10 • " " • deve boynu (:J 1/2) 
+J • Galvanizli ga1. borusu için flanş ( muhıeilf) 

500 kilo Antlmuvan (fenni şartı vardır) 
60 Bava1. emave boya 
10 kailp Süblimcli sabun 
SO kilo don ya~ı 

1000 llcnıin 
,lfı Çıplak bakır tel (IO mm.) 

1 
4 
2:i0 

800 
50 
1200 
15 
85 
60 
500 
100 

12 
ıo 

10 
2 
200 
ıo 

adet manyt:tolu masa telefunu 

metro 
elcktırik zili manyetolu \lıOO am.) 
ipek iıo:ıle kordon tel ti m-m.) 

" zil kurdonu ikı nakilli 
adet porselen pip (4-0 m-m, 
metro bakır izole tel lsivah kırmızı izoleil) 
adet bant izole ' !O m m genişlik) 

• füzibl 'telefon ve telgraf paratoneri için ) 
" hartket makarası (telefon için) 
" kürek sapı 
" yolcu vagon pencere bez kolanı 
,. resmr mühür ims.liyesi 

adet büyük şişe ( 5 kiloluk ) 
adcı lasılk damğa ( nümüne gibi ) 

" 
mu;;amha ~apkı 
şiltelik pamuk 

bilet kompostör moleti tamiri 
kenarlı şerit ( çift ) numune 

muşamba fırçuı 
şef yazıhanesi 1 

1-IO 
( 

~ilo 

adtt 
metre 
adet 
adet 
pus 
adet 

ucu sivri yanm yuvarlak kalın diş eğe ( 
yazı takımı (Kınsıal Küçük) 

14 pus) 

1500 
25 

150 
40 

900 
l 

. 
1 Uı 
top 
ton 
kilo 
adet 

mektep defteri (muhtelif) 
şapirop;ra[ patı ı 

fropürüsyıt kAadı (negatif l metrelik) 
çimento 
yuvarlak i YCÇ demiri (muhtelif) 
<;an ta 

~miat ve e~aın ~antası istan~ul ~u~esin~en 
:\lc\kii Bedeli icarı senevi'i 

J 39 tkşikta~ta Süleymaniye mahallesinde fcyh kab
ristanı arkasında 5 dönüm bo,tan 

Lirıı 

80 

23 Zincirli kuyu kasrı civarında bir arabalık iKi 736 
ahir bir ınutbak bir samanlık on dönüm tarla 

27 Dolmabahçe cattesinde 9-1 ı numaralı kok 
kömiirü imah\thanesi arsası 

901 

35 Top ha nede boğazkesende kışla binası altında 204 

4 numaralı dukkıln 
130 , 'işanta~mda Tc~vikiye cattesinde 14 numaralı 160 

ma kulübe arnı 

EmlAk ve Eytaın bankasına ait ba!Ada muharrer emvalin birer 
senelik bedeli icarı ~craiti Atiye ile mu:r.aycdeyc çıkarılmıştır. 

ı - \luzaycde mliddeti 22/7 29 Pazartesi gününe kadar olup 
ihale muamelesi yevmi mczkurda saat on altıda icra olunacaktır. 

2 - .\ltizaycd~yc i~tirak etmek arzusunda bulunanlar bahçeka
puda Emlak ve eytam bankası btanbul şubesine müracaat etmeli· 
diri er 

................... 
TAVİL ZADE MUSTAFA 

ve biraderleri vapuru 
Muntazam Ayvalık Ekspresi 

Selamet 
vaporıı 

Iler Perşmbe 
günü l ?de lstan
buldan hareketle 

mutat hkelelere uğradıktan 

sonra Cuma günü F:dremlt ve 
Ayvalığa muvasalet ve Pazar 
günü .~yvalıktan hareketle Pa· 
zartesi lstanbula avdet ede· 
cektir. 
Mahalli müracaat; Yemiş Tavil zade 
biraderleri Telefon: lstanbul 2210 

Y r.kta vapurları 
BAHTiı. EKSPHES 

• POSTA Si Jn .. .. 2 vapuru Tem· onu muzun il ıncı 
Pe b ~ünü a~amı s il 

fŞem e ıs de Sirkeçi nht· 
mınıLın harekede ( kça ,:icbir, 
Alaplı, Ercyli. Zonguldak, Bartın, 
Amll>ra, Kuruca ~ile ve Cide ) 
ıskelelerint a?.imet \'e avdet ede· 
cektir. 

\Iüracaat mabali Eroın ônıi lzmir sokak 
nümem 20 Tele!• n: lstanbul 1.199 . 

•ıSADJh7ZAUE JJİHAIJEH
LEH \'APUHLAHI 

KAHA DE, IZ 
.MUNTAZA\1 \' E Ll.."S)l 

POSTASI 

Sakarya 
vapuru r 

14 Temmuz paza 
gi{nı1 akşamt !:lirk ı rıhlı
mından harek ı,ı Uıı ( Zongu ı • 
dak. İııeholıı, Sinop,.Sam ıırı, 
Urdu, Kire~on, Trabzon, 
Sıırmene ve Hıze iskelelerine 
azimet ve avdet rdecektir. 

Tafsi\At için Sirkccıde ~Ies. 
adet hanı altında aceııtalı
~ına ınııracaat . Telefon: ı 
fMaıırnLııl 2134 

~eyrı setaın 1 

ıi 

\ \lıı~ 

a Merkez Acenıuı; Galata köpril 
qatında. Beyoj\h• 1!362 Şube 
acenıcıı: :\ılahmudlye Hını alıııda 

Otomobil Lastiklerinin Şahıdır 
lstanbul 2740 

Trabzon ikinci postası 
(Ankara) vapuru ı ı Tcmmu7. 
per~cmbe akşamı Galata rıhtı· 
mından hareketle Zonı,'llldak 
lnebolu Sinop Sdmsun Ünye 
Fatsa Ordu Giresun Trabzon 
Rizeye gidecek ve ( ır Trabzon 
Polathane Gire.on Ordu Fatsa 
Samsun Sinop lneboluya uğra 
yarak gelecektir. 

l Temmuzdan itibaren umu
ma açılan Y:ılova kaplıt:aları 
münnscbctilc 1 J Tcmnıuz Cu 
martesi günlinden itlbaren Ya
lova sderlcri tezyit cdilmi~tir. 

Gidi~ seferleri: Tophaneden 
Seyrbefain rıhtımından Cumar
tesi , Pazar , Salı, ~~r~amba, 

Per~cmbe günleri saat 9 da 
kalkar. Bunlardan Cumartesi, 
Salı, Çarşamba seferleri Bürük
daya da ujtrar. 

Gcli~ seferleri : Yıılovadan 

Cuma, Pa1.arte. i , l J , ~5 te 
kalkar dojtru lstanbula gelir. 
Cumartesi, Salı, Çar~mlıa 15, 
30 da kalkar Buyükadaya uğ. 
nyarak lstan lıula ğclir . .'icyahat 
umuma serbestir 

• 
Merkez Deposu: lstanbul, Sultan Hamam,Mesadet Han 

. 
f .- 6 aylarından itibaren •Ulten keellm• camaını 
Ye nefVO nlkna.ltl ••naaında laUfT\fll edllen ve 
--- .,.,...ıaıa bir uneuru ••dal otin --

• 
FOSFATIN 

FALİER 
sayetffnde temfn edlllr '-" Foatatın FaUer 
yavruların yOzler•ne tazelik ve penbeıik. 
adelAta kuvvet verir. ve onları ıııfrbd&. 
kılat1t 

Vatnıa bir Foehltı,.. vardı• r 

o da FOSFATIN FALIER dir. 
( Alameti farika) 

TAICLf'rL.f"ftrNO(N fcTIN.1ır' COINIZ :::::a HElt ttltDf SATILU' 

------
i~ SO'.'\ SÖZÜ 

FiliPS 

HELYOS 
I\lücsseseJerinde mecca11t:n icra edilir 

1 
I 

· Tıp fakültesi reisliğinden: 
Tıp fakültesinde Etfal scririyat ve Iizyoloji ıııtıderri> nıtıavin· 

likleri ınünhaldir. Talip olacakların yapdat:ak miisabaka imtcbanı 

şerait ve mevzularını anlamak üzre Tıp fakültesioe müracaatları. 

. --- - •. 

Bokfor A. kutiel 
Elektink ı.wkıne:.rıyle bclsoğukluğu, Jdıu 
darbgı, proaıa~ ademııklidar, bel ~
liği cilt ve hrengıyı ağrısız tedavi eder. 
KarakOyde Börekçi fırım &ırasında 34. 

NAZARI D1KKA TE 
47998 C numerolu bilet kiŞe· 

mizden yanlışlık!• verilıniıtir, l<bu 
numero \'e ... erl}i ha.ıı olan 

1

zar 
bileti kişemi7.e gcrırip hcdclini alma· 
lıJır_ .\drc;; l>ivon Yolu hJ 

TALİ KIŞESI 

Li>elcr mulıay<ıat krımisyonundJn: 
Komisyonumu7.a nıcrlıtıt unıum 

leyli !be onıı 'c m'tallim nı~k
tcpl('riniıı bir 'enclik ağa.; ko
mürile eylül g'Jyesinc k ıdar 1 mır 

fasulye, kuru mey\ a, •al~a. !>e
zel ye, mercimek, gJl', benzin, 

v ;ıkum ve ma1Ut rngları, ha ı·
van yemleri Ye lıunlar'a lıeralı~r 
Erkek muallim mektclıiııiıı prinç, 
şeker, kaşar ve lıcyaz pcyrirleri, 
yumurta, pat:ıtcs, ve Kan lilli, 
faenköy, Çııııılıca m«ktcplcrinin 
süt ve yojturt, sebze, kuru so.t.ın 

' . ' lan \'C c .. ıı cta . • ıray, Kab:ıta~ lı l' 

)erile ekmekle; i 28 7 
9~ 1> .,~nu saat on altıdR 
ihale , ıcr.ı kılıl',ıak ' 're kap:ılı 
7.arf usulilc nıuııaka aya koııul
mu~tur. Şeraiti anlamnk istcycıı 
taliplerin komisvonıımuzt1 mura· 
caatlarL 



' 1 

PERŞE'.\JBE 
l l TE~1~1LZ 1929 

Dünden ltl bııren veremli ineklere verem aşısı tatblkauna beşlan01Jştır. 
1 

Türkliiğü tahkir maddesinden dolayı Ağır cezada muhakeme51 cereyan eden Hronlka gezetesi hakkınd ki da\a bitmiş gazetenin 
mesul müdürü Eleni üç sene haps~e mahkOm olmuştur. 

• 
ITOKS 

' 
Resim edevatı m uba ya ası .. 

, Zı.:-gu'dakıa 'uk>ek maden muhendi>i mckt<bi için muktezi ve 
; tahminen ı !j() · ılık k dar rcsım edcvan rncihav•a olunacağından 

> 19·fı·9''" t.· ihindctı itib en bir mah miıdJctle mlinakasaya konul· 
> mu ·ur 

r<L. rıi anlamak istıyenlcrin lstanbulda Şehremaneti civarında 

' maden mıntakası mühcmlislığine \C Zonguldakta mektep müdiriyctine 

ffi' •al':!ct cylcmelcrı ı 'n ulun ur. •••••••••••• 

CCOJ IJALK ~1USiK1 HEYETİ axx; 
1 

her gün ve gece 

SAHAY BURNU PARKINDA 
, ıcra\ı 1henk etmekte olup muallim 'uri Halil beyle hanende Semih& 

OCCCX) r. -·m d:ım hu hcvete ıotirak cımiskrdir. 

Enmiyef s n1ı Jı nıunürlü~üıı~en 
ı. t< m IJ '~ ta l n::! kat! Karın \"C ilccck olan 1 H33 l ikraz numa-

ılı c.nl in ıl,\ • ıda lalıçcsi Jl"ı bı.ı ,ıç ·uz •k·-k hir rşın ı;ostcrilccck 
·•~ ~' n ç hın ık yuz ıetmıı lıeı nr,ın olarık g<ı>tcrılmiş oldu~uııdan 
s,ııı Kcyflvet <ıluru~ , 

ZEIS 
U Ml3RA L 

CA~ILARI 

gözlerin kan1a:j-
11ıasından vikave 
eder. 

<:ozlukçulcrJrn, ~ii.1.lt:rinızi hLi~nu muh.ataza 
eyleyen ZEJSS l ~IRRAL eaml.ırlyle mucch· 

hc:7. ~oz.lüğu talep ediniz. ·raıep vukuunda ô'JS numero 
nıu .3.V\4.:r C\.18J{.\R katalo~u umumi mumcsSiUcrJ bula 
nan JstanbulJa Sulcan h.1mamında ;\.Jes adet Jıanınd 
Df~:l.~1:\ '.'C" \ e BlLT. müe~ ~fSe$i tar arından ml*Ccanı: 
~ı ndrrtlır • -

A rnsıurva fohrikaları he1.aran sandali yeleri umurnt <ans depos;lstanbuldaw 
Katırcı ogıu hanında 46-47 numaralı Joz. N. Aclman telefon lsıanbul 2409 
l lamiş; •)·nı depoda envai ç~it perde ve döşemelik kadire hare ve fantaz 
kl!maşlar, mütcnl'VVİ ı~turt perde mister, ttil; keten perde; OrtLilen maroken 
erilerı, pıriç kornij masir pirinç ve lake karyolalar il! çocuk karyolaları !abri 
h fiııına •aıılm3ktaılır. Fiac maktudur. 1 landa 3•an cır ıardır. 

i+++••• .. ++ .. (•)•••+++••e••••••••+( 
SAMA T Y A DENiZ BANYOLARI 

ı Nezafeti fevkalAdeslle umuma küşat edild i ............ (•)•··········· 

BL\ S{)z 
BiR HE~L\1 

iki fabrikanın yekdlğerlne rapn ameliyesi yıizünden iki gilndtir güçlillde buz tedarik edi lebllmi~tir 

, 

Bu gün hali tablt avdet etmiş olacaknr • 

• 

Yeni otomobilinizin 
tekerleklerinde kullandı
ğınız lastikler her hangi 
marka olursa olsun 

ihtiyat olarak yalnız 

1 

lastiğini bulundurup 
kullanarak tecrübe 
ve neticesini muka-

yes.e ediniz. 

Fabrikasının umumi deposu: 

lstanbulda Yeni Postane arkasınd ıı 

BAKER Hanındadır. 

Posta Jıutusu: lstanbul 468 

MES'UL MÜDÜR: BÜRHANETTlN 


