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YARIM TEDBİR 
Türkiyede yeni rejimin en 

ziyade göze çarpan meziyeti, 
siyasi ve içtimai hareketlerinde 
daima "yarını tedbir" sistemin
den kaçınmasıdır. 

Bu Yunanlılarla 
inkztaa uğradı. 

işimiz . neye. varacak ?.. Müzakere 
İslahat tarihimizi dolduran 

hareketlerin hemen hepsi bu 
sakat sistem yüzünden muvaf
fak olmadı. "Tanzimat! hay
riye" nin mesut neticeler ver
mesine mani olan sebep, yarını 
tedbir politikasından başka bir 

mz, uğramadı mı' diyeceğiz ? .. 

şey değildir. Türkiyede meşr~
tiyet tecrübesinin iflas etmesı
nin bir çok sebepleri arasında, 
iktidar mevkiine geçenlerin bir 
türlü "idarei maslahat" politi
kasından ayrılmamaları birinci 
derecede amildir. 

- Acaba efkarı umumiye na
sıl telakki edecek? 

- Acaba bu hareketi Avru

İki tarafın sözü bir 
birini tutmuyor? .. ---· Müzakerenin 

aldığı son şekil 
l\tl. Rivas ve Yunan 

1 

1 

Ekmek fialı 
Narhın artmasına 

mahal yoktur 

Bugün içtima edllecelıllr 
Emanet manasız itirazları 

habul etmiyor 

Mesele ~üyü~ü mü? / raı;~!!.1er Milliyelio Myüt anteli 
--- 200 bin lirayı 295 

Maarif ınülelli~leri nu!!!!!.ra aıdı Gazinin en büyük 
eseri nedir ? tahkikata ~a~la~ı 

Dönen lalebenin iddia ellikleri Jeyler 
oel81'11ir, Hoca bakikaleo lalelıeye 

haksızlık elli ıni 7. 

DiJn bilyüh lhraı11/yeler 
çehildi. Talihi yar 
olanlar himler ? .. FALİH RIFKI B.lN 

CEVABl 
Tayyare piyankosunun altın r-~---------

cr tertip altıncı keşidesinin çe- "... En büyiih eseri Tiirh 
kilmesine dün Darülfünun kon~ d ı i 

pa nasıl karşılayacak? Hariciye nazırının 
beyanatı 

Son ekmek narhına ekmekçi
ler itiraz eyledikleri için bu hu
sustaki zaptı imza etmemişler
dir. Bu sebeple narh yüzünden 
emanetle ekınekçıler arasında Beden tcrb;ycsi kursu ;mtihanlarında 
· bazı muallimler dönmüşler ve Maarif ve· 
ıht_ilaf çıkmıştır, . kilctine müracaat etmi,ıerdi. Vekilct he· 

ierans salonunda mutat' mera- ev et nl şarklılıktan ('i-

simle ve kalabalık bir meraklı haran devlet VB müesse
kitlesi huzurunda devam edil- selerl laytkleştlren, milleti - Acaba millet bu nevi isla

hatı hazmedecek mi? 
Eskiden her islahat kararı, 

bu gibi müphem suallerle kar
şılaşırdı İslahatçılar, hem A
vrupayı tanımıyorlardı, hem de 
Türk milletinin kabiliyetinden 
P"<:f'I bulunuyorlardı. Bundan 
ha ka kendi nefislerine de inan 
etm..ş değillerdi. Onun için en 
hayati meselelerde bile korkak
lık gösterirler, islahat kararla
rından dönerler, yarını düşün-
miyen kısır ve kısa bir politi
kaya bağlanıp kalırlardı. Esa
sen halkın bizzat kendi mukad
deratına hakim olmadığı salta
nat idarelerinden daha eyi bir 
şey beklenebilir miydi? Devlet 
adamlarının bu· uyuşukluğu yü
~ünden hariçte Türk milleti a
leyhinde yalnış ve yalan ka
naatler yerleşiyordu: 

Türk milleti islahata taraf
tar degildir, o, teceddüdü İsla
miyete muhalif görecek kadar 
kör ve mutaassıptır. 

Millet senelerce bu ağır töh
met altında yaşadı. Bu yüzden 
uğradığmuz zararların haddi 
yoktur. Cümhuriyet idaresinin 
böyle bir çıkmaza girmesi el
bette beklenemezdi. Gazi Hz., 
b_ütün işlerinde "yarını tedbir" 
sıstemine asla yanaşmadı. O
nun için en büyük inkılap hare
ketlerinde aldığı radikal tedbir
ler, radikal neticeler verdi. 
Tedrici tekamülün yeri bu gi
bi inkilap hareketieri değil
dir, muhakkak olan şu ki: 

lktısat müdürü Kemal Ömer yeti tcftişiyc reisi R>dvan Nafiz ve Ek· 
bey ekmekçilerin narh hakkın- rem Besim beyler ded;kodulu bir ••kil 

1\1 Ri 'h '(a · l daki zaptı imza etmemelerinin almış olan bu meselenin tahkikatına vaz· 
. vas ı tı tın ya - ehemmiyeti olmadıg" ını söyle- ı yet etmişlerdir. 

nız bir noktada oldu- · Beden terbiyesi kursuna her Maaril 
mış ve~ Emaneti mıntıkasından üçer muallim 

v y H • • - Blz ~•btı ktndilerine bir ceıııi gönderilmicti. Bu suretle 46 erkek vel8 gunu, unan arıcıye ı 1 k ·· a k s ' 
ı c 

0 
m" uzre in1za ~ttiriyor U · U kadın rnualJim kursta okumuşlardır. 

. nazırı da bir ÇOk nof<- 1 dfla inı.a etme /erini'! h~.k~ü Tedrisatın hitamında •mtibanlar yapıl 
yoktur.Narhı tatbi.k.teu acız dcgılız.> mıı, ve muallim Sanih, TalS.t MUmtaz, 

tatarda olduğunu demi~tir. Saim, Ali Rıza, Abdülkadir, Fehmi, Rem-

i Ekmekçiler ne diyor? zi, Salihaddin, lsnlail Hakkı, Hayda<. 
Atını ıefırlmlz söy üyor •" Bitaraf aıa Emanet, bu buğday bolluğu Feyzi, Ihsan beylere muvaffak olamadık· 

Enis Bey M. Rivas zamanında ekmekçilerin, 1 Opara lan tebliğ edilmi,tir. Bunun üzeri• e 

Ankarada cereyan eden Türk - Yunan müzakeratı- zam için vukubulan teşebbüs vel -~l!!lm!!lll-'ll 
na iştirak eden komisyon bitaraf azalarının rolleri mu- it~_razlarını haksız ve gayrı varit 1!!11111!1~-~ 
vakkat bir zaman için hitam bulmuştur. Bunun neticesi go0r'?~ktedir. km k .

1 1 k A k d b 1 b . f · M · . • ıger taraftan E e çı erce 
o ara n ara a u unan 1tara re1s • Rıvas V1kuna miyetı' reı' • ş k' 

8 
h' bo 

h • • d · • .. sı a ır • za ıre r ş~ rı_mı~e av ~t etmışt~r. Bugun de M. Holstadrn gelme- eası fiat cetvellerine istinaden 
sıne 1ntızar edılmektedır. Türk ve Yunan hey' eti murah- hesapta (46) santim olan küsu 
hasalarının da ayni trenle avdet etmeleri muhtemeldir. ratın elliye iblağını ve dolayıai 

* * * l~ 1 O J?ara zam yapılmasını iate

Müzakerat inkıtaa uğramadı 
Selihiyettar mahafilden verilen 

haberlere göre müzakerat inkıtaa or ONLAR NE DiYORLAR? 
M. Rivas, müteakıben, bitarafla

ra göre yalnız bir noktai nazar ihti
lafı kaldığını aöylemiştir. Halbuki 
Yunan gazeteleri bir çok muallak 
meseleler mevcut olduğundan dem 
vurmaktadırlar. 

Bazı mahafilden şuyu bulan ha
berlere göre başlıca ihtiltf noktası 
Yunaniatanda. bulunan bir takım 
Istanbul Rumlarının vaziyetine dair
dir. 

M.MlHALAKOPULOSUN 
BEYANATI 

Atina. 1~ (Aneksartitos). - Yu
nan harıcıye nazırı M. Mihalakopu
los gazetecilere şu bayanatta bulun
muştur: 

dıklerıni söylemittir. 

BUGONKO iÇTiMA 
Bu gün Sehremaneti iktısat 

müdıiriyetınde zahire borsası
~ gönderdiği son bir haftalık 
fıat cetvelleri tetkik edilerek 
narh yeniden tespit olunacak 
bu azami .fiat.Sah gününden iti 
haren mer'i olacaktır. 
Buğday ve un fiatlerinde dur 

gunluk olduğundan narhın ay
nen ipkasr muhtemeldir. 

Vakit küresi 
Emanet saatların 
ayarı için 9000 lira 
masrafa girdi ! 

M. Conson Rıdvan Nafiz B. 
talebelerden bir kısmı kendilerinin şahsi 
bir iğbirar neticeı;I olarak dondürüldük
Jerini iddia etm.itlerdir. 

Bu iddia üıerine yapılan. tahkikat de
dikodulu safhalar aöstcrmittir. Ekrem 
Besim bey di.in dört rnuaJJimin daha i
fadesini almıttır. 

Müştekilerin bazıları kur• muallimi İ• 
veçli Mr. Jonson'un muhteJif veıilelerle 
kendilerini tahkir ettiiin de anlatmıtlar 
dır. 

Bu ifadelere nazaran sıra getirdikçe: 
- Türklerde enerji yok, kafa yokl 

diyen Mr. Jonson, bir &ün bandaj der• 
sinde talebeye hitaben: 
-İyi dinleyin, memleketimizde doktor· 

yok, gittiğiniz yerde yaraları ıizler sara. 
caksınız 1 

Tavsiyesinde bulunml>(ıtur. Talebeden 
bazıları bu söze heyecanla cevap vermiş· 
ler~ 

- Memleketimizi tanımıyorıunu:ı, bi
zim de Avrupalılar derecesinde doktor· 
lınmız vardır! 

M. Mihalakopulos 
haberlere göre müzakerat inkıtaa 
uğramamıştır. Müzakerata hariciye 
vek&.letinde devam edilecektir. 

- Tahaddüs eden müşkilat hak
kında baaı Türk mahafilinin bedbin 
olduğunu haber alıyorum. Ben bu 
bedbinliğe iştirak etmiyorum ve tes
mi Ankara mahafilinin bu bedbinli
ğe iştirak ettiğini de aannetmiyo
rum. Vakıa müşkilat büyüktür fa
kat gayri kabili iktiham değildir. 
M. Rivasın Ankaradan infikaki va
ziyetin vehamctine de delil değildir. 

Bahriye anbarında bulunan vakit 
küresi dört bin lira mukabilinde 
şehremaneti tarafından satın alın
mıştır. Bunun tamir ve tadili de 
5,00? lira masrafa mütevakkıf olup 
tamır ve tadilatı yapılmaktadır. Kü
rede top tertibatı mevcuttur. Lakin 
t~p tertibatı kaldırılarak yerine dü
duk ~e~tibatı yapılacaktır. Bu iş
ler bıttıkten sonra küre Galata ku
lesine konacak ve her gün saat 12 
de çalacaktır. Bunu idare için E
~et tarafından bir de memur ta
yın edilecektir. 

demişlerdir. 

Dönen muallimler, tedrisata memur Ni
zameddin beyin de derslerle pek ali1ı:a

dar olmadıiını ifade ve bundan batka bu 
sene kurı tedrisatının da Jayıkıyle yapıl
madıiını fU tekilde iddia etmltlerdir: M. RIVASIN BEYANATI 

ıniştir. asrileştiren inhıllip 
Bu tertibin en büyük ikrami- eseridir ... ,, 

yesi olan 200000 lira dün çık- ~ .. -E--~e-r-in_e_b.;.a.;.k.;,ıl;..d;.;ıg;.." ı~z;.;am~a-n,-h-ıç_b_i.!ri 
ınıştır. ?tekınden daha az kuvvetli ol 1.y~n 

Bu tertibin mükafatı olan ;yüz uç Mustafa Kemal göze çarı:.ar: as· 
oin lirayı şu on numara kazan- kcr Mustafa Kemal, ihtilalci M _ 
mıştır: ta fa Kemal, devlet adamı Mu. fu 
.0340 37812 8086 Kemal. 
29870 16558 17627 ~~~~ ıı:"1ustafa Kemal cserinı nasıl yap-

15707 28497 1.- Anadoluya çıktı, 2.- Her 
bir.i §ef ~rıran ve maksat arıyan 
dagınık ihtılal kuvvetlerine kendini 

295 numaraya: 200,000 lira. 
55885 unmaraya: 20000 lira. 
14054 numaraya: 6000 lira. 
5523 numaraya: 4000 lira. 
43263 15264 32561 numa-

ralara 3000 er lira. 
28564 ı7586 16535 43665 
20217 51338 36057 24106 
numaralara: 2000 er lira isabet 
etmiştir. 

Sonu 1 3 O 5 2 olan bi 
Jetlere 30 ar lira amorti isabet 
etmiştir. 

Diğer kazanan numaralar i
kinci sahifemizdedir. 

KiME CIKTI? 
Bilyilk 200,000 liralık irkamiyeyi 

kazananlar arasında Beyazıtta kun
duracı Hasan Efendi de bulunmakta 
dır. 

Falih Rıfkı Bey 

~el olarak ve i•tilrlfl'i tek ideal o
larak verdi. Bu, ihtilftlin ma'nen 
organize edilmesidir. 3.- Meclisi 
topladı, 4.- Ordu yaptı. Bu, ihtila

. lin maddeten de organize edilmesi· 
dir, 5.- Sakaryayı kazandı, 6.
Dumlupınarı kazandı, 7.- Muda
nya mütarekesini yaptı, 8.- Loza-

1 muahedesini yaptı, 9.- Padişahlığı 
kaldırdı ve Ankarayı merkez yapt. 
10.- Halifeliği ve Halifeliğin bil
tün müesseselerini kaldırdı ve Cum· 
huriyeti kurdu, 11.- Şapka giydir· 
di, 12.- Yeni kanunlar ve yenj 
harfler gibi inkılaplarla bu son saf
hayı tamamladı. 

Dünkü hukuk tal•bt içtimaından bir intıba Bu işlerin kimi asker, kimi dev
Hukuk T. cemiyetinde ıet adamı ve diplomat, irimi ihtila1-

k k 1 be . l .. .. . ci Mustafa Kemalin birbiri kadar 
Hu u ta e ce~ıl'.e~ dun ogle- büyük eserleridir. 

d~n. s~nra Talebe bırlığı bın~sında Eserlerinin hangisi daha bü uk-
bır ıçtıına aktederek Türk ocagında- tür, y 
ki içtima münasebetiyle tahaddüı · 
eden vaziyeti görüşmü§lerdir. Eğer onun eseri, bu eserlerin 

Bu içtima çok gürültülü olmuş. hepııinin birden yoğurduğu bu gün
Kominizm aleyhinde müteaddit kil Türkiye iıe, en büyük eseri odur 

denebilir. ' 

Eğer Türkiyede bir tarahan 
saltanatı ilga ederken öbür ta
rafta hilafeti yaşatan. • • bir ta
rafta maarif sistemlerimizi mo
dem tesislerle kuvvetlendirir
ken; öbür tarafta şu ve ya bu 
şekilde medreseleri idame etti
ren. • . Bir tarafta !atin harfle
ri esaslarına giderken öbür ta
rafta arap harfleri ile de tedri
sat ve neşriyatı müsamaha e
den ... Bir tarafta devlet idare
sinde layik esaslan kabul eder
ken öbür tarafta sahte bir vic
dan hürriyeti maskesi altında 
din namına halla zehirlemeğe 
müsait olan yarını tedbir politi
kası revaç bulsaydı, bütün inkı
lap, bir kül halinde tehlikeye 
düşer, inkılap namına yapıla~ 
bütün fedaklir!ıklar hebaya gı
derdi. Bunca tecrübelerden çı
kan ders hiilasası şudur: ikti
sadi teşebbüslerde, imar işlerin
de, hususi teessürlerde, elhasıl 
Umumi ve hususi hayatnnızda 
zaif ve Yarım hareketlerden ka
çınmalı her işte en mükemmel 

Son vaziyet hakkında dün kendlıile 
görüştüğümüz M. Rivas neticeden 
mikbin bulunmaktadır. M. Rivaa ge
riye kalan meseleler hakkında iza
hat vermekten çekinmiş, kasalar iti 
hakkındaki suale gülerek: irtişa bahsi 

Yeniden bir ihbarda 
bulunuldu ve ihtilattan 

memnuiyet kararı 
temditedildi 

- Kura Tefrinievelde açıldı. İki defa 
Mr. Jonson'un, iki de bi:ıim paıkalyanuz 
oldu. 15 ııün kıf tatili yapıldı. Onar gün
den ikl müsamere ha.rırhj:ı tatili yapıl· 

dı. 

klltipler tarafından söz söylenerek 
saat 21 de içtima nihayet verilmittir. /Mabadi 4 Unca sahlfamızdaj 

lvedtanı netıceler almağa bakma
r ır. 

Sıirt meb'usu 
MAHMUT 

ISM""E"'"T~P-,.-,Hz. 
~aşvekil İsmet Paşa Hazret

!e~ dün Pendikte öğleye kadar 
ıstırahat etmiştir. Öğleden son
ra da Kartal ve Yakacık taraf
larında bir ge~inti yapmıştır. 
'.RANDA ŞiDDETLi FIRTINA 

Tahran, 13 (A.A.) - ıı·Temmuzda 
l'ebrizde bir fırtına hasarata ve fe
YeıanJara sebep olmuttur. Telefat 
~ukuu bildiriliyor. Tafailat yoktur. 
d'~rtına esnasında bir haceri semavi 
uşmüştilr. 

Gazi Hazretlerinin 
seyahat/arına ve 
<;iflikleriııdeki meş 
uuliyetlerlne ait 

111.alumat son ha
!!erlerlmizdedir ... 

"Bir şey bilmeyorum" Cevabını 
verdikten sonra hareket etmek Uıro 
olduğundan muharririmizi otomobi
line davet etmiş ve demiştir ki: 

- Son seyahatJ·m esnasında An.ta 
rada (3) içtima yapılmı,rrr. Bu içti
malara iki hükOmet murahhasları ve 
bitaraf/ar iştirak etmişlerdir. lgti
mah.ır Temmuzun 2, 4 ve yedisinde 
yapıldı. Bu içtimalarda muallak me
seleleri tetkik ettik, tabi muallak 
meseleleri görüştük. Bilhassa M. 
Diyamandopuloş taralrndan getı'ri
Jen talimatname etrafrnda müzake

M. Venize/os İrtişa rezaleti tahkikatı dUn de 
Çünkil bitaraflar icap ettiği anda devam etmiştir. 
kolaylıkla Ankaraya dönebilirler. Yedinci f•Hntak daire•i şimdiye 
. Tekrar e.de~im ki müşkilat bUyük- 9!•••••• '<adar alınan ifade-

tür fakat ıktıham edilmez değildir. ,rin icap ettirdiği 

rat cereyan etmi~tir. 
SEFlRlMlZlN VEN!ZELOSLA azı tetkikatı dün 

Pazar günil yapılan içtimada bi
MÜLAKATI ı;ra etmiştir.Diğer 

ıraitan aldığımız 
ıa1iimata nazaran 
:>ticvap olunanlar
an iki kişinin i
ıdelerinde müba
enet görüldüğün
en müvacehe o
ınmal'lrı icap et-
1iştir. 

taraflar tarafından hazırlanan ve iti- Atina 12 - Türkiye sefirile M 
lif edilen noktaları ihtiva eden za- Venizelos arasında vukubulan sami: 
bıtlar okunmuştur. Bundan maada mi mülakattan sonra salahiyettar 
muallak meselelere de temas edilmit Yunan mabafili hafif bir nikbinlik 

.İzharına başlanmışlardır. M. Veni-
tir. YUNALILARIN CEVABI zelos bu mülakatta Ankarada başlıy 

Benim Ankaradan hareketime ka- an mü_zakerenin. hüs?.ü intacı arzu
dar Yunan hükOmetinin cevabı gel- sun.~ ızh~r .etr:ıış Turk Yunan me
memişti. Biz vazifemizin bittiğini naf~ındekı ıştır~kten. bahsetmiştir. 
zannediyoruz. Yalnız hükfımetlere Enıs B. de aynı temınatı vermiştir. 
ait meseleler kalmı~tir. Bu mesı;~el~r 
hallediltikten sonra itil§fi tasvıp ı
çin komisyon bir içtima yapacakt.: 

1 Bu içtimam Ankarada ve ya Istan-; 
bulda olup olmaıyacağı malOm de-, 
ğildir. · 

. M. RlV AS NiKBlN 
Ben nikbinim. Çünkü her iki hü

kumet tarafından bir çok fedakarlık 
lar yapılmıştır. Hem de meselelerin 
ekserisi halledilmiştir. Binaenaleyh 
yalnrz bir noktai nazar ihtilafı için 
uzun müddetten beri devam eden 
müzakcratr akamete duçar olamaz. 

Ben her iki hükümetin itilaf ede
ceğine kaniin1. Bu itilaf olduktan 
sonra Ankaraya gideceğim. 

Bir kavga bir adamın canına 
mal oldu! 

Sirkecide sa 
Jikalı takımm
lan Arap Os
nan ve Şaban 

ırasında kav
~a çıkmıştır. 
<\rap Osman 
')a hanı öldür
nüştür. 

Tafsilat zabı 
ta sütununda-Bitaraf/ar her iki hükümetin dave-ı 

tine icabet ctmcgc hazırdırlar.> l atıl us.maa dır. 

1 
Adliyeden tahki

;·ine imkan bulu
, amıyan ve geç 
' akit aldığımız 
>aşka bir habere 

L.JYJ ... ~ ... -J nazaran da Müd-
dei umumiliğ., mevkuflarla' al6ka
dar diğer bir ihbarda bulunulmuş
tur. 

Mevkuflardan Jüt, Leon Fresko
larla Jan Basadın ve İbrahim zade 
Lutfinin ihtilcittan memnuniyet müd 
dctleri diln bitiyordu. 

7inci fstintak Hakimi Nazım bey, 
tahkikatın mühim bir safhada de
vamı münasebeti ite bu 4 mcvhuf 
hakkında yeniden 10 gün müddetle 
ihtil:ittan memnuniyet kararı vermiş 
tir. 

İstintak dairesi dün mevkuflardan 
sadece Jak Freskoyu isticvap etmiş
tir. 

Jimnastik bayramı için muallimler. 
etrfta vazife aJdıklanndan 20 eün tedri
sat yapılmadı. 20 &ün Mr. Jonıon hasta· 
landı velhasıl her hafta bir hareket ol· 
mak ilzre 16 haftada 16 harcktt öj,ren
dik:, işte bu kadar f 

lmtihanJanmı,;ı bazan Mr. Jonson'un 
İsveç sefarethanesindeki odasında yapıl· 
dı. lmtihaplarda mümeyyiz ·bulunmadı ve 
neticede bizlere ıiz döndünilz diyiverdl· 
ter.'' 
Diğer taraftan kursta okuyan bir kı· 

sun muallimler de Mr. Jonson'un kendi· 
terini karaktersizlikle ittiham eden b•ya. 
natı münasebetiyle aleyhinde dava açma· 
ıla karar vrmişlerdir. 

Mektepliler 
müsabakası 

11 inci hafta 
ı 1 inci haftanın en mühim 

haberi nedir ? müsabakası 
ıe21 temmuzdan itibaren 
l!._ başlamıştır. 
Gelecek liiiJTemmuz Per
cevaplarıl~şembe günü 

akşamına kadar kabul edece
ğiz. ı 1 inci haftanın en mühim 
haberi için alınacak netice 

1191 Temmuz Cuma günü 
_ ıııın edilecektir. 

Cevaplarınızı Milliyet mü
sabaka memurluğuna gön
detlnlz. 
Not: MUsnbakamııa haftanın 

en mllhlm haberinin n • 
olduğunu blldirmek ve niçin o 
haberin tercih edlldltlol bah 
·--ı.14 ittlrak edilmelidir. 

İzmir ağır ceza mahl·cmesi Kadriye Hın. ve arkadaşlannln mu 
ha:<cmclerine v~r.ı et .. ıl' 1aetlir. 8vvclki gün de muhakeme 

/
, apılmr~, _;· 1c • ;:'. ıs~·~·· ah~na _ba:;lanın~ştı_r. Bu muhakeme
ııın tafoılcıtı J "• ıı ::.::.lıfrrr, l c r. ~c~ınımız Kadriye Hm. ın 

r' - . 1 rla ., 
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HARİÇTEN ALDlGI~1lZHABERLER 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

•-01.I C.e rede 

Teslihat işi 
Hükumetler arasın-

• 

~ TEPEDELENU 

~.-A.;;.;Lt;.;.P.;.;;;~S:;,;.;A.;.;.vı v. ... AS .. t .... ll.._Kl ... Fr-•a.dn. -
~or~lar ö~enecek 

da görüşülüyor Bar"ekı'I uzun a~ıva ••••• Öyle karanlık odalarda ar- ha~b:tr::n~:k~~~;rı- !a:~ıe::i!: Y' UZ u J 13üyük reisimiz çifliğinde meşguldür. iki ay sonra 
t ..., . k ·ı b. rın devam ettiği haber alınmıştır. jza~af Jef~İ Adanayı teşrif etmeleri muhtemeldir 

dından e egl l"e l en lr Bu görüşmeler bilhassa usule mü- ankara, 13 [ telefonla J - Gazi hazret- ı Dün cuma oldu"'u için Marmara par~ı Y teallik meseleler etrafında cereyan Paris, 12 (A. A.) - Meb'usan medisi- " ~ 

Çocuk gl•bı• kO .,.ı..fU. etmektedir. Bu meselenin ani ve he- nin sabahki celsesinde M. Pqincarc, bir- lerlnln seyyahatl bu aralık mevzuu bahs fevkalade kalabalık idi. Gazi hazretle 
• H yecanengiz bir surette inkişafına birini takip eden muhtelif kabinelerin değ-ildir. kendlslle görüşenlere : halkın arasından geçerken pek çok alklf 

A VHAN intizar etmek gayri akilane bir hare- Mellon - Beranger itilafının şeraitini. fi 
İ!IİJlti le~~ISI: il 1. • ket olur. ıstih için sarf etmiş oldukları mesaiyi ha- -Görüyorsu11uz ya çifcilik ediyorum lanmış ve halh arasında sınaması çek ' 

Alı' istanbula mı gl.diyoruz?I · K_aranl.ık. sovuk Mahzen .• Se- ZlRAATlN TERAKKİSİ tırlatmıştır. Fransa, Atmanyadan para aı hasat zamanı olduğu için çok meşgulum. mlşlr. 
Londra, 12 (A.A.) - Avam karna· dıkça· borçlannı müstekimane ödemek el• 

Dıye t,'llldu. lımın sesını dolaştırıyordu. rasının bugünkü celsesi müstemle- müsaadesini istihsal için boş yer• ugraş- Büyük Gazi sık sık çlftllğ"e giderek ora- Bugün çiftlikten geçenler Gazi Hazr 
A'ı Paşa cevap vermem!-şt!•j -.Hey.·· kım var o.rada? kelelerde ve mandaya tabi memleket mıştır işte o zaman Fransa, alacakları- dakl faaliyetle yakından alakadar olmak- !erini başında panama, üzerinde keteO 

V ·lık yı' umutlandırmak ıstı- Ali Paşanın: - Ben ıml De- !erde sanayi ve ziraatin terakkisi nın tediyatı ile boıçlulann tediyatı ara- tadır. iki ay sonra adanaya seyyahatları elbise, açık vakalı gömlek olduğu haldi 
· d k 1m d için her sene bir milyon İngiliz lira- aında fı:i bir irtibı" ihdas edecek bir 

;ordt.: mesı'le mey an a a an sınr tecavüz etmemek ı.•re tahsi- plfinm tanzimi ıçın d cer m etlerle rıu- muhtemeldir. traktl!r kullanırken görmüşlerdir. 
_ ·z h'1 r olun, ben raber Mahzen ..ıydmlanır g bı olmuş . hak:l: dak. kr · * * * 

r~:u:Gm~~ :a:L:C:ırl:ş~ ~:;~~e~r:~::~~~~E ~:~~~~7~~~1~l~!i~~jr~:A~;Jf ~:~~~:o:~·~~:·ı: :e::::mla •. ~~l: Yıı anlıla lll g rı' sam· Al t..~re etle ı'nden us~n 11 
" :ık' tü. Delikanlının kuburu elınde- faa ctmışlerrlıı. tudık etme.• ısek t r "' k n;.ıı, olmı- Uu u u 1 

r d' H 'd ki J' DOMİNYONLARIN ŞİKAYETİ yacagız, bilakia Ammh bızı bLr maıı 
-- Sen ikı taknn fıstan gom- Y ı. aru eyse çe P ateş ıye Melburn, 12 (A A.) · Avustura- keme hnzuruna celbed.cek. arda fe;ıa va- --- ••••• ı' 

lek a 1ücevherlerini unutma. cek gibı Tetiğe alınmıştı. Al• lya müttebid hükumetleri lıa~:vekili zıyettc kalacailZ· 1t lıanmız da. yenı d- Hakimiyeti Milliyenin mühim bir maka/es 
Cok bile. . • 1 Paşa: M. Bruce M. Mac Donlad a gonder- dallere marıız lı:alacaktu. Bu ırıbı cidal-

Tep dele • 1 eksik ziyade bır - Selim. Benim! Savk gös· diği bir telgrafta gllınrük imtiyaz- tere ıı;irifmektea daha iyi yapacak işle- -••• 
im t 1 D di e . !arının ilgasından dol.ayı protesto- rimiz varlır. Amer•kanm, lngi11<-enin Müzakerat teehhür edebilir, teehhürüne meydan verilmiyecek olB <:ey soylemeg mecbur o a- er. . e , c. vap vercıı. . . b b d 

~ S d M l Al da bulunmuş, ıı tet ır en Avuıtu- ve bizim bir daha birbirimize n•uhtaç T'' ki • h k f ti d A k • J 
mak i n Vas ikinin yanından elım elın e eşale 1 e 1 ralya sanayii için tevellüt edebile- oımıyacaitmızı bi•• kını temin edebı lirı şey ur erın a Ve men na arı ır. n ara yenı esas ar 
ayrık'ı, Selamlı.,a dondu. . Paşa~a doğru ~~e~.lıyor~u:. Son cek n;ıaıızur~n kaydetmiş, impara- M. Poincar6, i!Sveten demişti. ki: dahilinde yeni müzakereler açmak kararında değildir 

Sc mlık t afı alıp venyor- ra Alı Paşanın onune duşup yol torlugu teşkıl eden memleketler .a- " - Pransanın itililnameleri şimdiye • . _ • 
du. A Pa ıle beraber adaya gösterdi. Bir şey söyleşmeden rasında tıcar~t meselesini tetkık kadar tasdik etmemıı olmsrndau dolayı Ankara, 13 ( Telefon ) - Yunan sefiri M, meydan verilmıyecek olan şey Turklerın M 

· k 1_ 1 Silah orler tüfe- barut mahzenine dogru ilerledi etmı;k üzre bır konf~~· tc;ıpt.anrna-ı Amerıkalı mütcbas ıslar. b1Ze hakıK , Papa ve komisyon bitaraf azasından h\. Holştat ve menfaatladır. Bunları bir an evet istıh 
ece 

0
"" 1 1 d b .... k 1 ler. Mahzen kapısının iç tara- sı lilzıımunda ı~ar gostermıştır. halde sahabet.maddesi tem!n eden Yon ııı: buğlln Hariciye vekilini ayn ay~ ziyaret ettiler. için hlikDmetin elinde kanuni vesait ve imk4 

enn omu anuş ar 1, uyu 1 • • 1 SICAK DALGASI p/8nr vasıtası:vle taıhbudatımızr ıF yı M Papanın bu ziyareti öğrendığlmc göre muza-
apı 0 Jııde >ehleşiyorlardı, A-ı fmda barut vanllen kararıyor .ıond~, 12 (A.A.). - Dün ve bu-/ tesbıl etmek arrıınmu ııöstcrdilar. Birı- ke.rat llea!Akadar değildir Yunan sefiri Harlclye mevcuttur. 

lı Pa onlardan tarafa baktı. du. n İngılterde ve bılbassa Londra- netice ıı:erel< emırname ile olsıLn, ı:nek . 1 
01 

< ki .. . i !emeli Selim Çamı Tepedelenlinin cL. b r sıcak dalg-dsı hükıim sürmüş- meclı'sin tasvibiyle olsun. ıasdık bir emri vekili ile ycvmı meseleler etrafında ıtörüşmektc- Mteaklben makalede; esasen M. Mlhalakopul01 

Fan.ıs . v a~ J?lmuş ş k ısında dimdik duru ordu tür Tcrmometro gölgede Sl faren- zaruridir. ve m.clisia kabul edecefi met- dlr. TOrk - Yunan müzakeratında Yunanlıların hariciye nezaretine gelmesi itilaf meselelnln su• 
~t '1 tufeklennı'l namlılanru T arş d 1 d 1 ··i 1 : 1 hayt bulmuştur. ne ihtir .. ; «ı:vitlerın konulmama,, Ti- gayri samimi hareketlerinden bahsederek • BIK- dü~ecegl hakkındaki kanı>atlara kuvvet verdlr 

parladıyordu: aş uvar arın .. a a ev go ge en YENİDEN AMELE BUHRA~I zımdrr. Hükumet mesele reye Ao.ıulduğu TIK USANDIK » serlevbaslle Hakimiyet milliye- tasrih edilmekte, TUrk noktal nazari ve yapıl,ı 
İşte. on Tunç yapılı adam dalgal~an ... kuf ko~u~~. malı- .. 1:fa.nçes.ter, 12 (~.A.): Pa~uk ıp- halde itimat meselesiai ileri süreceltır." nln yarınki nushasında bir makale yazan Siirt fedakarlık tahlil edilmektedir. 

ıci ölüm başları etrafında dola- z~nde bır olum sessızlıgı vardı, lıgı ı~al:ıth~~elerı sahıP.lerı ce_mı- t?ıriltere~ alac~ sözünü nakleden meb'usu Mahmvt Bey ezcümle diyor ki : 
şıp uçuşarak kısa daireler çizi- Bır yanda: çıt yoktu. Tepede- y~tlerı bırlıg~ ~ele ucr~tler_ınde hatıp Rhur un ışgalı esnasında vulrubu- •Müzakerenin Yunanlıların dedi/li gibi Mahmut Bey, • Artık Ankara Yunanııısrl: 

Ih . kurd lı lenli ile Selim burunlarından yuzde 12,82 nıspetınde tenzılat ıcra- lan ve Fransız hazınesine bir buçuk mil- . . • b. yeni esaslar dahilinde, yeni müzakereler açtıl' 
yordu. htıyar un yara 1 l d Ar p k ık b' sını büyük bir ekseriyetle kabul et- yar getiren Fransız lngHiz müzakeratıu- leşrınıevele kadar ve daha ır çok seneler kararında değildir. Yaptığı btr çok tocrübeıord' 
yüreğ_i: c~ •• ed~r gibi olmuş- so uyo: ar :: ı.. aşa .. ıs ır ?'-~tir. Bu te~il!tm _29 Temmuzdan da ve 192~ te M. Herriot ile M. Mac geri kalmasından endişe edecek biz degiliz. ır 
tu Kım bilır belki bu gece bel- sesle tane tane soyledı. ıtıbaren mer ı olacagını bıldırnıek Donald arasında cereyan etmiş olan mü- HOkO t k d. . düşen vazı·"ey· lö ti kail derecede ders aldı, kOMfUSUDun oyunları 

· · • · S ı· b P d ı· ·· ·ı·nı ı k · .. me en ısıne · ı• ı e e e dan, d"nekllklerlndn, bıktı, usandı. • dlyerel kı yarın onlarla b1rlıkte omuz- - e ım, en an e ımonos ıızre 1 a ar yapıştm a~ tır. . zakerelerden bahsetmış ve bu son muza- . - . - " 
uruş p 'lmiyeceği ne- adasına geçeceğim, Allah sağ- Ata~dar amele teşkıUitı ve cemı- kerelerde iki devlet adamının Almanya- bllıyor. Müzakerat teehhur edebllır, teehhurOne makalesine nihayet vermektedir. 

~muza ~. d u, 
0 !ık verirse bir iki güne kadar yetlerı 500 bın ameleyi mııta~rrır run tediyatr için hiç bir müddet tesbit * * * 

en ma um u. . K 1 d" •. S b edecek olan bu kararı reddetmı~tır. etmiyen Dawe• plS.nr karşısında kalmış M k firi y t k 1 ( d X.f t" fi 1, 1 
Tepedelenli on baba yiğıte a ey; onecegım. en ura- Hilk\ımetin 19 Temmuzdan evci ta- olduklarını bunun da borçlarla bir irti- OS ova se ır ı para ar nası e~ Ş ır ece~ 

bir şey söylemedi. Kaybolmaya dan bır yana kımıldamıyacak- "'.'~sutta bulu?"cağı ve pamuk san~- bat vücude ıı:etirilmesini fevkalade müş- Ankarada Ankara 13 (Telefonla) - Yırtık paralar kanununun tıtiııl' 
Yüz tutmuş arıtıp kararan za- sm anladın mı? yıı hakkında ıcrası vadolunan tahkı- killl•ttırmiı olduğunu aöylemiştir. M. Ankara, 

13 
( Telefonla ) 

1 
h' 1 11 t d 1 bl dd bd~ 

. .. • "· . • . , Bitmedi katın tecili için tedbirler alındığı Poincarô, öQleden sonra beyanatına de- katı çın azır anan ta ma name e esas ı r ma enin te 
yıf bır golge gıbı geçıp g_ıttt.. . zannolunmaktadır. vam etmiş ve Caillau _ Churchill iti- Moskova sefiri Hüseyin Ragıp için tetkikat yabılmaktadır. P 

Ali Paşa Yanya Kalesınin ıki FECi BiR YANGIN tafmm ana hatlarını çizmiştir. Mumai- bey geldi. Bazı müzakere ve Yırtık paraların evelA malsıtDdıklan tarafından değiştlrıtıııe 
bin varil barutunu saklıyan ko- V..ııı.-•••anda Londra, 12 (A.A.) - Gillingham da leylı, itilafların Pırlamento taralmdan l~ler hakkında hariciye vekile- bllabere merkez vasıtaslle bankalardaki yeni paralarla tebdUiııl' 
ca mahzenlere ınen karanlık Komünistler bir hayır müessesesi tarafından ter- tasdik edilmemi olmasına raimen Fran· tile tema~larda bulunacaktır. kabuiu muhtemeldir. 
kaygan merdivenleri iniyordu. tip edilen bir müsamere .. e~naemda sanın muayyen t~dı[atı yapmış oldueu- Ragıp bey bu srbah hariciye • • • 

Malı kü·r k ku d İl - Ameleyi greve feşvl'ı. yang~n .çıkmış, 14 ki ı komür halıne nu, fakat İngiltere ile Anıerikanm Al· vekilini evinde ziyaret etmı,ıır. MÜHiM BiR HAYDUT ÇETESi 
. zen O yor U. er H gelmıştır. manya ıediyatm estilt t.akdirde kendi- TENKiL EDlLDl 

'Sı kapkaranlıktı. Taş Kemerler- ediyorlar sini borcundan iliia <dilmiş tel.tkki ede- Karton fabrikası Hekimhan 13 (Milliyet). -Malat-
de zayıf bir şavk oynaşıp dalğa- .... mer•kad.a miyecelderini bildinliklerini beyan et· Ankara, 13 ( Telefonla ) _ yanın Hekimhan ve Akçe dağ ve 
!anıyordu. Hah işte, Fedai Se-1 Atina, 12 ( A_o\.) - Kimyevi K..anadanınfPllebbilsiJ mi,ıir. M. Poincare bundan sonra tami· TUtün lnhlsan umum mUdOrO Darende kazalarında bir müddeten 
1 · d d - 1 1 gu' bre lmalathanclerı· grevı· de- "'Y rat meselesinden balıse başlamış, Almar beri yol kesmek ve soygancııluk yap 
ımın ora a o ugu an aşı ıyor- y ı ıa uht ı·r ü d 1 Behcet bey fstanbulda yapıla-

di , "luyork, 13 'A.A.) - ''ew- ork yaya yapı mı' 0 n m e 1 m saa e °' mak ve yollara ve yolculara tecevüz 
du vam e yor. Ko;nilnistlcr grc\ I h tı ı ı B L ı• A k ı k t f b lkı.sı hak • Times gazetesinin \\1a~hlngton mu· a r a uruJ ve onar au P Anının ~ ca O an ar on a r • de bulunmak suretiyle ikai fazahat 

Yene aşkolsun şu Selime • ; diğer fabrlkalarıı teşmile çal.ı~ı· habiri Kanadanın Wasblngtondakl merika ve Almanyanm imzasını taşıma- kında Mallyo vekili ile görUş· eden Hekim Hanli Süleyman çetesi 
B 1 K • -· • 1 dııJ:mı ve Daweı ve Young pli.nlan dere- müştUr. Malatya valisi Nazmi beyin idare ô le e o men oçyıgıtı 1 yor r. sefirinin Amerika hariciye n,zareti · d ra·d ı ı · 1 · 

cesın e • es o amıyacagıuı ıoy emıı- Borllala~ nlzamnanesl ettig"i takibat neticesinde Süleyman 
o, na a' rrn ellen ayakları i<:Nls B. iN 101..AKATI nı zdJnde odun, kereste, h yvan ve tir. Başvekil Dawes planının dogrudan ~ ile en şer'r arkadaşlarından ikisi 

c rt ü gomı ,in. Acaba şu A~ına, 12 (:\. A.) _ M. \i, salr mahsulAt p;uır'ilk r· ·nlerinln dotruya Rhnr i'grlnin n .. iccsl olduiu Ankara, 13 'Telefonla) meyyiten ve diğer ikisi mecruhen 
· k J • · nu ka•dett.kt onrı bu ıa ı Bor•alar kanununun tatbiki su-ne ı unyanm mu avver tez 'ini ı:ır ,LıJ etmış · ' •n 5 P run anım • ve lıi ısi hayyen derdest edilmişler--' ık! d b niz ' b, yt;nl T rk elçt ı lcab· ve ilızarından ve ne saretle t.atbılı: eı:lüe retlnln havi Şurayı Devletçe 

}' ;.ı.1 ı-n ôrt ucagı a I" olılu ~nu ı zmakt ıl!: l\I \laşs in ceg ~n ba n;; daha •onru YoW'g tadil olunan enkul kıymetli ve dir ve çete kiimilen söndilrü' üş-
'-' Sel P1 d buluna bılır mı- ~tm • r Amerikan !!imrıik ıarifc fızla $ d pllnınm ne r le meyı:la uı ı:< dfıl:,ni , kambiyo borsası nlzemnam si- tL.r Jandarmamızın fedakar..ne ve 
dı? \ L, ~ rJ AH 1ELBAI1 iNDE dctll oldu~ >,alde lngoltere hiıkO- . za.b etıru ır Ahna ıranın mali ist . ,.1 nln nıerlycte vazı hey' eti vekile- cesura. e takiple bu cşirranın der-

Ali Pa arın ge p ,,de egi t; 
1 

!LAK me !n Am ·nlı. " bup;iay cm re cin hesaba katım; ı hakkında mezkur' de kararla~mıştır. desti memleketin huzur ve asayi~I 
}'Ol ok kar r 1 ktı, y ına ışıkjl slm koymak suretlle ~u· 1" ~e bil- hiıkilm•t t t1.fın1an ıkn •iırülın talep..! . . , . üzerinde mühim tesir bırakmıştır. 

( ae 12 ( A. A ) - Y L'la- • b ten bahseden batıp Fraııaan n bu husus- ı kat• emasında Baı;vekıl M. Hemot yu; • 
tutm t rin almadıı; çok- misilde bu:una ılcceğini !Şrap et- taki noktai ııa.ıl:rın•n i'lıs dcğiımiyece- oturmasa davet ettiii sırada mumaileyh: iş bankasının Akhisarşubeslı 
t<ın. . . pı m ı olmu tu. Fakat nlsı.ı.n hesabına inşa edil ~e. tc ıniş olduğu "''J .,ı ,!y»r. fini ıoylemıft!r. ·sız •özleri zyakta da dinl•ııebfllr bir !zmlr, 18 cA.A.) _ tzmlr ve 
ne yapsın o - lazım gelm sti., ola ı " Glcıkos tnh.e:'balırine PARIS - AMERiKA TELEFONU lıl. Poincari, s.ıı gima izaJıııma de- adamsrmz." diye baylnnnııtır. Maolsadan gelen bir çok davet· 
ÇJnku Selimle ço, sır konuş- 1 alt lınzı ınak! .,!erin tecrübe 1 Nevyork, 13 (A.A.) - Gazeteler, vam edecektir. YENiDEN UÇAN TAYYARECiLE~ iller ve umum müdOr Celal B.ln 

k · · d "Berangaria" vapurunun son seya- ESKl MALlYE NAZIRI MAHKtlJI ı. Le Burırer. il (A.A.) - Tayyarecı 
ma ıstıyor .u. ·.. . k 1 vapıld "' esna·la tazyik "dil L. • d -"'·11 1 · t ı f h . bazurlle 1• bankasının Akhisar , e.• ' ' ...,tın e ..... ı ete sız e e on mu a- Faris, 12 (A.A.) - Ceza mahkemesi Costes ııaııt 5,30 da New-York'a miıtc- Y 

Onunla goruş~p konuşaca - hava ile dolu btr şişe patlamış. veresi tecrübe servisinin küşat res- dolandmcdık ve lı:arşılık1rz çek tanzim veccihen hareket etmittir. fUbesl, dün açılmıttır. 
lard.1?1 kurtkuş bıle duymamalı- bahriye kayrnakamlanndan Kari- mi. yapılmış o.~duğu?': ya~ktadır. etmekle mazauıı sabık Nazırlardan M. Le Burier, 13 (A. A.) - Leh tayyare- HIH"iclye mllsteşarı geliyor 
y ı. İkı Fransız mühendısı, Panele ~~m Klotz'tu iki sene hapse mahkdnı etmi,tir cileri İdzikovslri ile Kubala saat 4,45 te Ankara, 13 (Telefonla)-Ha-

- Selim ... hoy Selimi Diye yunun ölümune, Yunan heyeti nuniyeti mucip bir şekilde göruş- Ceza tecile tabf değ;tdir. New- York'a doiiru uçmuılardır. I 
1 

U rl 
>elendi. Paşanın kalın sesi şa- a.zasından uç __ ve. inş .. aat amele- müşlerdir. AVRUPADA iKTiSADI TE$KILAT Paris. 18 (A.A.) - Coet .. uat 9,5 da r c ye m eteşan ve teş fatumum 
ğır kulaklı ta<:. kemerler arasın- sınde gene uç kişının yaralan- 111'\/DLSTA. "DA ARBEDE Paria, 12 (A. A) - Temps Kazetcsi SanWıder üzerinde uçmu,tur. müdOrü lstanbula hareket cttller. 

• Avrupada yeoi bir ü:tıaadl teşkillt vücu- MlLL! BAYRAM HAKKINDA 
da dolaşıp ovuldıyaraktan ge- masına sebep olmuştur. Bombay, 12 (A.A) - "Kızılbay- de ıı;ctirilmeıini teklif hususunda M. Bri- Pariı, 13 (A.A.) _ Kabine beyne!- iLAN 
riye geldi. DENiZDE y ANGIN rd:. birliği reislerinden üçü grevci- and'a atfolunan tasavvunın Lokarno ve müttefikin borçlar meselesini tetkik lıtanbul icra dairesinden: 

Ömründe bir defa korkup Durban, 13 (A.A.) _ Kömür yliklil lcr ıarahndaıı tertip edilen ve zabıta· Ce".°vre ~i:yuetleriııia mantıki bir neti- etınif, 14 Temmıız geçit reıım.inin Borcundan dolayı tahtı hacze alı-
"Havfe" düşıniyen koca Tepe- olduğu halde Avuatralyaya giden s ca menolunan bir içtimada nutuk ceaı oldngnnu Yazdıktan ıonra diyor iri: yapılmamaaına karar verınittir. nan halı oda takımı ve ııairenin 
delenli irgilmişti. Öyle karan- bin tonluk "Oing Cadnlton" vapuru- söylediklerinden dolayı tevkif edil- "Avrup.1 milletlorinia "' müsait bayat ve GÜZELLiK KRALIÇALARI Mahmut paşada yetil direkte furun 
!ık odalarda dolaşırken ardın- nun tayfası yüklerde çıkan ve bastı- mişlerdir. Halk galeyana gelerek istihsal şartlırıru temin etmeleri lizrm- Pariı, 13 (A.A.) - Güzellik krali- arka sokağında 11 No. hanede 17/7/ 

rılamryan bir yangın neticesine Dur p 1. 1 drr." çalan Galveetondan Pariste gelmiı- 929 tarihine müoadif Çarp.nba gil-dan eteg-i rekilı·yormuş sarup • zabıtaya hücum etmiştir. o ıs er HARARETLi Mti:NAKA o d da blım·· ld ,. • banın 500 mil açığında gemiyi ter- ~A terdir. Yarın Vişiye, oradan Bor o- nü alenen saat 10 uzay e 

Yftd.a 

En mühim maÇ 
B rlln, 12 (A.A.) Avrupa t 

maçları flnalind~ lııgiltere ile ;.ıııl 
yaya kar,ı karşıya kalmıştır. ilk ııı 
sabakada lagilizler galıp gelmişlerdi 
Yapılac k daha Uç mOsabaka vıtd 

FR \.'SIZ flo.Kl IF1NE KAR 
Ber''n, l:ı! A.\.) M 

kkası reis~ m gJI arazı na 
bir mektup g ndererek tir ı 
ve uzlaşm• kL mı rnna ı.;ıdası 
ılndek• Franı;ız tcklL'l aley ıtr-d 
müta14asını b· dirmişt.r. 

SIRBISTANIN BORÇLARI 
LaHey,12 (A.A.) - A i let dl~ 

Sırpların harpten evel i'ranJJ 
akdetmiş oiduklaa 5 utl. razır. ,ı 
olarak ödenme 1 hakkındaki şarıııı 

muteber olduğuna hükmetmiştir. 

ltilllfname imzalandı 
Bürtıkse~ ıs (A.A.) - l\1,# 

meselesini hal ve ıavslye eden ııJJI 
namı imza edilmiştir. Almanya ııJ 
çlkaya 87 senevi taksit tedly~ 
ıaahhUt etmektedJr. Bu ıak!itlef• 

eylOI 1929 da başlayacak ve • Yo,,ıi 
pl&nında derpiş edilmiş olan u-.1 
!erin ıynı olıcalctır. HaczedJlıııif ; 
bedUz ıasflye edJlmemiş olan ;.itli 

emval ve emlAld hakkındı da ik!P" - Anaii .•• Diye Haykıran ketmiştir. Tayfa, "Ardenhall" vapu- sllAh kulianmağa mecbur olmutlardır.. Paris, ız (A .A.) - M. Poineare ile ya ve Sen Sebastiyana gidecekler- füruht olıınaca~ından taliplerin ha-
çocuklar gibi geriye kaçtı. ru tarafından alınmıştır. iki kişi yaralanmıştır. M. Hcrriot ara11nda :rubur eden müna- dir. zır bulunmaları ilan olunur. bir ltillfname imr.a olunmuştur.~ 

Tayyare · piyankosu~ ~~~ ~~~~ ~~!~ ~~~ !!::~-~~:~ 5~~ l~;~: ~~~ ~:~~-3~~ ~~~~ -~ 
Dün 1510 20657 58538 34360 24301 34381 8636 3119 54588 59595 45150 34511 ~ 

kazanan numaralar 4~ 4!i~~ ~~ 4~~ !ı~ ~~~ ~= 5~= 1:1~ ~~~ 1~~ ~~~~~ ~~ 
ve amortiler 19056 11546 50380 41ss1 9195 21195 10515 36050 41111 36418 8941 9251 4r 

Alıma tcrtıp tayyare piyankosıı- 500 lira kazananlar 959 403 51176 9164 12760 59249 43064 39548 48294 50631 33137 
nun son keşidesi dün ikmal edil- 2598 11039 2025 6410 22729 2584 32685 41032 15444 25453 23796 23421 54132 52096 40205 54430 
miştir. 200,000 liralık büyük ikrami- 24487 46224 28327 18031 57197 43433 41141 8648 14856 54538 48790 57506 6528 47059 50944 32283 
yeyi kazanan numara ile diğer numa 10444 45674 23399 15831 16149 5659 2038 13096 41783 39213 18796 19 4519 51881 57376 2231 
ralan aırasile fl'.zıyoruz. 49973 13201 16401 16742 24876 48032 47060 45062 2031 47182 6726 13635 10055 3478 26101 

200000 lıra kazanan 10958 48510 48217 23306 840 38263 24346 47584 49428 27397 31549 34402 
295 500 lira kazananlar 24230 23808 

19134 28671 5444 11630 27737 53402 58698 39866 100 lira kazananlar 49016 23904 36706 
6000 lira kazanan 

16652 5916 28550 39961 
51625 57433 36279 12840 48096 41293 11541 51084 29934 39991 749 22597 

3000 lir:~!!ananlar 17342 43517 2048 47793 17155 14431 41763 11098 37079 8900 49397 31931 57402 28516 

35859 
150 lira kazananlar 32831 44459 57228 6069 23009 40164 ·5352 46339 

32561 43263 15264 47102 45024 59099 4846 36268 7898 41651 17458 44806 20706 44233 40000 40834 57194 47293 
2000 lira kazananlar 3822 9189 28534 38556 27011 28259 3891 43724 28910 19557 54976 29418 38985 4646 23728 27000 

28564 17586 16535 43665 43596 15511 44457 39027 11275 82 5543 35234 18804 19557 55984 38496 19582 16980 26532 46678 
20217 28761 42749 44882 21896 48494 52081 27744 50 1 

24106 30838 58491 20254 26604 15932 15330 23935 54384 41726 33185 401 36018 42075 40508 14309 11095 39953 5l338 ll579 31980 39186 39970 4946 30727 22861 44758 36392 52770 57104 55692 46981 
36057 13404 8036 41438 l5064 10585 5889 50714 23368 9989 20151 9715 50971 18858 154139 6033 27115 

1000 lra kazananlar 200 lira kazananlar 23374 52530 26251 27638 21431 9708 29558 89 5214 100000 lira mükifst Iİ~ 
591 5986 46857 36468 56581 54873 51530 58500 23021 38891 4091 47217 25146 45949 24962 28404 39385 En son çekilen «100000', ı 

13977 46851 57744 34350 52196 54399 14184 20099 33976 55557 27978 50640 46361 47624 50421 52959 1318 lık mükafat şu on numara 
ı6172 18600 21806 47172 5064 16063 37897 1822 44927 15652 2794 55292 40874 15889 12650 2772 48005 sında taksim edilecektir: 7;fı. 
8023 22296 6901 31921 18825 27538 17102 52540 19145 13136 20733 20900 10896 47124 4895 791 1 
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e · f ziraata doğru ! 
1 - Sessizce çalışan ziraat 

laboratuvarlarımız 

MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ , 

.:_::::==~~==:::~==~~~~===~ 

Mahkemelerde 

Nişanlısı''neler,,yaparmı, 
Sevinçlerinden oracıkta ev
leneceğiz mi zannettiiler? 

Ankarada tohum ısUlhı laboratuvarı 
Ankarada ziraat sanayii ,, 
Ankaradıı ziraat aletleri ,, 

Emanette 

Şehir işleri Mürüvvet Hanımın 
inti~arına se~e~ ne 1 

Ankarada hayvan bakteriyoloji laboratuvar~ 
Eskişehlrde tohum ıslahı ,, 
Ad ~nada pamuk ıslahı ,. 
Adnpazarında patatls ı•lahı ,. 
Halkalıda tohum ıslahı ,, 
Erzurumda hRyvan bakteriyoloji laboratuvarı 
aydıjtımız on laboratuarda, zlraatimlz, ilim kanunları ve tec

rllbe r.lkroskoplarlle sessizce tetkik oluııuyor. 

Şehremini Muhiddin 
B.in beyanatı 

Şehreminimiz Muhiddin B. muh
telif şehir işleri hakkında şu bcya· 
natta bulunmus ve ezcümle verem 
hastanesine tahsis edilen paradan 
bahs ile demiştir ki: 

- "Bu para verem hastahanesinin 
inşasına muktazi arsayı istiml.lk i
çin teklif edilmi ·tir, ve bu teklif, ilk 
tahsisat merhalesidir. Bulunacağı 
muhakkak olan diğer varidat da bu· 
na zammedilerek verem hastahane
sinin inşasına muvaffakiyet -elvere
ceği muhakkaktır. 

Genç kız intiharı
na dair bir şey 
yazmamıştır 

Limanda 

Mavnalar doldu 
inönii vapuruna ve 
Hasköy ambarına 

bugün eşya vaz'ına 
başlanıyor 

Antrepo buhranı dün çok şiddet· 
lenmiş ve Liman şirketinin bütün 
mavunaları c ·ya ile dolmuştur. 

Evlenmek istiyorsunuz, öyle mi hanım? 
Evet efendim, izin verirseniz evleneceğim. 
Peder, valde hayatta mı? 
iki~! de ••• 
Hayatla mı? 
Hayır, merhum oldular. 
Şimdi bir .gençle nisanlısınız. Nf~anlınızın adı? 
Kimli, şey., Malik •• Evet, evet Mehmet Malik ••• 
San'atı? 
ı ... 

Bil. .c.:!iglmiz tUrl< topraklarının tahlil klymetl, tUrk tohumlarının 
r n~ an kabiliyeti, turk hayvanlarının tedavi usulleri 
bu labıırııtuarlarda anlaşılıyor. 

Türk zlran•lnin göz bebeği olan laboratuvarlanmıza sarf 
tlilecek t~sis masrafları, tevsi masrafları, ıslah masrafları tam 

yerlndedır. 
Zir~. bu sayeı!edlrkl, tilrk ziraatı bugUnkU dağınık halden 

ku ıııracnk, tek iktisatça yol olan kesif ziraata doğru gidecektir. 
Şiı •dlye k Jar ilim ve tatbikat aleminin ehemmiyetle nazarı 

dl; katini ce.be muvaffak olan bu kıymettar milesseselerlmlzln 
n ~rı)atı. ı. blr sistemll kUI halinde toplamak zamanı gelmiştir. 

Zirai neşrl3atımızı sevk ve idare eden Ankara ziraat neşriyat 
et re ,j tara!ından, Tilrk topraklarının fence mahiyetini, tUrk 
neba 'il nın ınteş şartlarını tnrk ziraatına en uygun ziraat aletlerini 
slste'll gllstcrecek ve modern turk ziraatinin temellerini atmağa 
~ n•ny c il bllyle bir ansiklopedinin neşri ve tamimi, ameli zira
ııtlmlzc • sil iz faideler temin eder. 

Dr. Nizumettin 

* * * 
1-lAHERLERı 

- . 
, 1g.1p cvleı· Sigorta ücreti tenzil edildi 

t ' .ftleıi tarafındnn 'f'icar"t ı ·ı uccarın gondcrdi~i adama e~ya 
on lırı ıınc teL li oh :ı Yeni \1n· çıkarmak ıııüs desi verilirse güm· 
ı:ı ır:o t • ıif •'· adar ,irketlerc riık işlerini bilmiyenier işlerin ka•ış· 
hı .. i ' c cdır. mı:;ına ve techhura sehep olurl'Br. 

Temmuzdan itibaren Ahk~mı kanuniye dahilinde tüccara 
\ .errcr orta ıle birlikte ıat· mümkün ol•n tesbilat gibterilmek-

bl' ine başlanac:ık olan yeni tarifeye tedir .• 
gor e• zlvadc vanmak tehlikesine • Vapurcular ve Seyri se-
m ·uz bulunan ahşap evlerin sigorta fain - Bazı rnpurcular Ticaret O· 

ıiçıcu bındc '25) liradan (19) liraye dasına miıracaatla, Seyri sefain ida-
.iııdirilm >tir. resinin, mili! vapur kumpanyalarile 

Di~er ahşap evlerle k4gir binala· rekabet edecek yerde ecnebi sahille· 
rın sigorta ücretlerinde de yüzde rlne seferler tertip etmesi için teşeb· 
yırıııi kadar fark rnrdır. bilsatta bulunmuşlardır. 

Mükerrer sigorta şirketinin faaliyete Jf- Kayı Ucr~tlerl - Kayı üc· 
~eceıı;i gunden itibaren bütün reılerinln tenzili için ticaret odasına 

slgoııa ~irkeılerinin evelce akdettikleri müracaat eden tacirler artmaktadır. 
ın kerrer sıgorta mukaveleleri. re•· Beşinci sınıf tacirlik 930 dan itiba· 

hedilnw olacak ve bunların yerine ren lhtas edilecektir. Oda, bütün 
,\fokc:rer sigorta şirketile yeni ticari eşyanın toptan [fiatlerini tespit 
aıokaveleler aktedilecektir etmektedir. 

• GOmrUkten eşya çıkarmak- • Esnaf cemiyetlerine tamim 
Rusumat Bas müdürü lsmail Hakkı Ticaret müdiriyeti, bazı e>naf 
B. Tiıccara ait olan eşyanın kendi· cemiyetlerinin, alakadar esnaftan ba· 
ltı;inin memurları tarafından gümrük- şkı eşhasın da kaydettiklerini ve bir 
letden çıkarılmasına mani olmak kısım azadan fazla para aldıklannı 
~e reni bir karar ittihaz olunduğu tespit etmiş ve buna mani olmak 
<l.;ı,t•u olmadıA-ını söylemişti . lsmail için bütün esnaf cemiyetlerine bir 
fla~kı ıı. bu mesele hakkında şu tamim göndermiştir. 
aıaıumatı vermiştir; • Borsada lngillz lirası-

- Tüccarın mutemedi olup Dün borsada Ingfllz lırası (1005,75) 
da gümrüklerde i ş 1 e r 1 n 1 takip kuruştan (1004) kuruşa düşmüştür. 
Qdclıilece~i imtihanla tespit edilenler, istikrazı dahili (95,37) den, Düyunu 
k ndilerinin mensup bulundukları müvahhade (f 83,50) den, altın 867 

t üccarı ait eşyayı çıkarabilirler. den muamele görmüştür. 

• • • 
Kambio Bonası13/'l/929 
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UITLl:i K.\ZA OLDU 
Uıılis vıl:\ycıl la>vclunarak Bitlis, 

\"e,nn, Bulanık. lalazkırt, :\Tutlu ka· 
z:ıl11riı c Ebziz ,.e Siirt vil:tyeılerin
dçn ırtıballm kesilen c;apakçur, 
(' n~ 'o Sa on knzalarındnn mürek
kçp hır .\hı!j vil.\ycti teşkil edilmiştir. 

llundl" ba ka .\lılat kazası ıle 
.\lat, ın ıalııvesi \' n 11J:lqetine ilhak 
~ T, ı e ıı ,,.z n k zası hirincı 

sını 

1 ır 1 

••lıı e lı 1 ıdc llıtlh kaıa~ın:ı 

H tır. 

TAHViLAT 

Aoadola } 1· T. 
ny t.T. 

' T. ........... 
ı. • fltltt:I 
Rahum ~ırıı.ctl. 

H. Plf& llmu ıırteH 

Çı:ıtL!R 

l.o•drı !004.00 i!li Newyort 
Paılt it 3;),00 Atta• 
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Brtı.bcl s 47,2; So!ya 66 tıl.50 

Praı 16 2:.so BtrUa 2 0,\,75 
Viyan ... 3 4.1,2!i 

• 
Dünkü yağmur 

Geçen haftaoın . tabl! olmıyan 
sıcaklanndın sonra iki gündür hava 
kısmen bulutlu gidiyordu. 

Dün sabah ve üğle il ·tü bir saat 
kadar h•fif ve faidcli yağmur yağ-
mıjtır. 

FRANSIZ BAYFAGI ÇEKiLDi 

Verem hastahanesi için evelce mü
nasip görülen mahaldeki bazı emlak 
sahipleri bu çok insani, vatani mü
essesenin inşası için verilen kararı 
nazarı dikkate alarak milkleri için 
değerinden çok fazla fiatler istiye· 
rek bizi müşkülata düşürmek yolu
n~ tutmuşlardır: Ancak hiç kimse
nın en ufak hakkını bile temin et
mekte zerre kadar tereddüt etmeyen 
ema.net, halkın hukukuna dolayısile 
vakı olan bu tecavüzlere asla mey
dan vermeyecektir. 

Şimtliye kadar gösterilen ısrar ve 
teannüt devam ~derse hastahaneyi 
başka yerde yapmakta tereddüt et· 
miyeccğiz ... 

H'arbiyc mektebinden Maçkaya gi-
den cadde geni~ 1 r-tileccktir. Eski 
hariciye konağı yanındaki sokak 
l'l!açkaya kadar 2o metro olarak ge· 
nışletılecektır. Yeni açılacak cadde 
Maçka caddesinin yükünü tahfif e
decektir. 

Bu semte büyük bir ragbet var
d~r. Burası günden güne terakki e
dıyor. Bu caddeden ba~ka vali kona
ğı karşısındaki çeşmenin önünden 
bostan yerine kadar ikinci bir cadde 
daha açılacaktır. Bu suretteki ma· 
halle istikametleri için emlak ban
kası bize müracaat etti, parça parça 
satmak istiyor.'' 

Muhiddin B. yeni ibale edilen 
mektep binalanndan bahsetmiş ve 
demiştir ki: 

- Yeni inşa edilecek mektepleri 
ihale .ettik. Bundan çok memnunum. 
~epsı 22 tanedir. On biri şehir da
hılınde yapılacak, hepsi 2 sene için
d~ bit~~e~ti~. Bu sene kaç mektebin 
bıtecegını bılemem tabii müteahhit 
parti parti teslim edecektir. 

Şehzadebaşı - Unkapanı istimlaki 
süratle ilerliyor. Yeni tramvay hat
tı, istimlak bitmeden yapılamaz. 
Maçka hattının Beşiktaşa temdidi 
ile ~~rke~ k?mi~eri meşgul oluyor. 
Henuz bıtmış bır şey yoktur." 

- - -llünkü nushamızd• Kızılıoprakıa 
bir genç kızın ülümü ve bir kadının 
ağır ~urette }nr:ılanma~ı)·la ncticelo· 
nen aile facıaıını yazmı;ıık. l ladi;c
nin iç yiiziı şo,·lc -ccrcvan etmi~tir: 

l\hiteı "" hi;. evde ,;turan bahçe
van l\lustafa efendinin, birinci zeı 
cesinden iki kw vardır llunlardan 
büylll';ü olan :\lürüveı 11. ;on Jlu 
ay zar!ında muhtelif \esl!elerle iney 
•nne<i, s •• ~.t hanıma eı lenmck ar· 
ZU>undı olduğ·.nu söylemiştir. 

:\IL.iru\·L't h;ınıının l.u arl J.;u 
Jlütı..in a.Jle dü3'lttnna so,·lcnnıi~ \'C 

bunun üzerine \lüruvote ikı talip 
çıkmıştır. Bunlardan bf·i polis diğeri 
bir voq~ancıdır. 

Biı taliplerin iki i de .\llJrlJvvet 
ilanımı çok teıniz bulmakla berabeı 
her nedense ev cnmeın şlcn.lir. 

~Iürüwct 1 I. bu ı:ıliplcrin kcn· 
disini lıeycıımcdip;j zihabına düşmüi 
ve hundan ınfltee.;;lr olarak bir 
buçuk ayd;uı beri duıünmcğe oaı
lamıi ve as•1'1 haller ,.e hareketlerle 
tec::ı.-.ürünü haritcn de izhar ctmi~ 
tir .. 'iiıayet eıclki sab>h )İne mü
teessir olarak uyaouıt~tır 

l\lürüvvet hanımın annesi evclki 
gün sabah Murüvvete evi süpürme· 
sini süylemiştir. Mürüwet süpürme
miş ve annesi ile aralarında şiddetli 
bir münakaşa olmuştur. 

Zaten müteessir olan kızcağiz 
bundan daha ziyade Jçlenmiş ve eli
ne g_eçircliği arseniği içmiştir. 

Övcy anne Sudet hanım, kızının 
ölümüne kendi sebebiyet verdiğini 
tevehhüm etmiş ve Mustafa efendi· 
nin tabancasını kasıjtına sıkarak 
kendisini yaralamıştır. 

Müntehir Mürüvvetin babası 
Mustafa ağa bir muhanirlmlze izahat 
vererek demiştir ki; 

- Benim kanaatıma güre hadise
de evlenme meselesi yoktur. Kızım 
annesi ile ettıp;i kavg•dan müteessiren 
intihar etmiştir. 

Kızım intihar etliği zaman evde 
dej!;ildim, yarım saat sonra haber 
aldım, zavallı kız sancılar içinde 
haykırı~ordu. Karşımızda oturan dok· 
tor • :;; • beyi çagırdık. maalesef 
vanm saat geç geldi. geldlğl zaman 
kızım henüz hayatta id~ eğer vaktiyle 
yetişeydi kızım mutlak kurtarılırdı. 
Kızım ne mektup bıraktı ne de 
intiharının sebebini sövledL Kızım 
öldükten sonra bunun derdiyle 
uğr~ırken aııncsi de tabancanu 
odadan alarak kendini kasığından 
yaraladı. 

Den çok bodbaht bir adamım; bu 
facıa ile uğraşırken evime hırsız gi· 
rerek paramı da çaldı. 

Polis ve adliye tahkikat yapmak· 
~dır. Müddei umumi bey evelkl 
gun sabahtan gece saat ikiye kadar 
tahkikat yapmıştır. 

Ceset Morg• gönderilmiş ve üze· 
rinde fethi meyit yapılmıştır. MOn
telıır kızın annesi Saadet hanım 
kası~ndan ~ğır surette yaralanmıştır. 

lıp faktilresinde tedavi edılmekte· 
dir. Mustafa elendi çok müteesir bu-

Y ILDIZ FIDANLIÖI lunmakta ve kızı ile kansına ağla· 
Şehremaneti, bır kaç seoe eve! maktadır 

Yıldızda bir. fidanlık tesiı etmişti.' :----..:':..._ _________ _ 

Bu sene fıdanlığın biraz tevsiile@7fJJ§la 
~alnız. ~stanbul ihtiyacına değil, di-
ger vılayetlere de gönderilmek .. . _ _ · 1 

f'd . k uz-
r! ı an ~e çıçc. fidesi yetiştirilme~ '' 

;~f:!i~!~i~!~~1~~t::it~id~: b~dsae~ Qı·r~ecı'de cı·ngyet , 
ne fıdanlıga daha ziyade eh . o a u u 

t .1 k . emmı-
ye ver~ ece _tır. Bundan başka şehr. 
ema~etı yenı açtırdığı caddelere de s h k 1 n 
~i~. fıdanlardan bir kısmını dikecek- auı r 1 arap usınan 

KiMSESiZ ÇOCUKLAR 
YURDUNA RAGBET YOK 

Em":"et tarafından Ayasofya me· 
aria~a~mı öl~ür~ü 

-·-
1.1-;I\ ,;ı.L 1·.!d. 1 F. F.ZZÜHL 
\1 ııc m kt >1 taıcDcsı ile mc

zu ı. Ju ı hu •ısl bı ı a;>urla 11<.ıjl;a' 
ıçind hı tenezzuh ıapmı !ardır. Bu 

nuoa. betle mezunlar cemi'• etinin yeni
'~" tcşckkiılu ıncvzuu l>ahsolmu~. 
\'t;: ınulkı\·c ıne(ııuıa.ı;ının tekrar ne~ri 
l\ıırarlqtırılmııur 1 bınit matbansı 
sahibi l lamit bey de mecmuanın 

her ~cııc ınccl.-ancn tcrciLini vadet
nılılcnlır llutiın mülkiyelilerin ismi 
Ve a<ln.:!)lcri buraya yazılacak. resim 

Itri J.,,ceJıleccktır. 

İngiliz gazetelerinin yazdığına göre, 
Henri Lerous nam,.ı.da zenein bir Fran· 
sıı bankeri 1ngıltere sahiline ya.km 
·•Lts minquiers" mındeki küçük bir tn. 
giliz adasına Fransız bayraiı çekmiş ı;•e 
adayı Fransa işgal eylemiştir. Banker bu 
adada bir ev inşa ettirmektedir. Anlaşıl
dığına göre ada 1360 seoesınden 1903 se
nesine kadar Fransız topragı idi. Fakat 
1903 te İngilizler tarafından işgal edil
mişti. O zaman Fransız bükılmeti işgale 
karşr itirazda bulunmu~tu. 

dresesındc kıınsesızler için bir t 
1 T ~k· yur 

açı mıştı . .._.. ın bugüne kadar b _ 
raya kimse müracaat etmemişti~ 
Bunun da ~ebebi yaz oltluğund~~ 
bır takım kım~elerin açıkta yatma - ı 
tercıh ctmelerıdir. g 

Evelx.i gece So,.kecide sabıkalı Şadan 
gene aynt makuleden Arap 0 5 manla bir 
alacak ıneselcsindıen blrbıriylc kavgaya 
kavgaya tutuşmulardır. Kavca gittikçe 
büyümüş ve Arap Osman tabancasını çek 
tifi Jıı;ibi Şadana ateş etmiş kurşunlardan 
biri Şadan1n bö&rüne isabet ctmştir. A· 
rap Osman bu cinayet akabında kaçmış· 
sa da biraz s:onra yakalanmıştır. 

Meselenin iki hülcılmet arasında bir 
ihtilifa sebep te,kil edeceği bildirilınek
tedir. 

Binaenaleyh Emanet burasını kı
şın tekrar açmak üzre şimdilik ka
patmıştır. -HEYBELISU DEPOSU 

!Jcybeli adanın su ihtiyacını te
mın etmek üzre yapılmakta olan su 
dep?su bitmek üzredir. Bu ay niha
yetınde depodan istifade kabil ola
caktır. 

lSTINYE KÖPRÜSÜ BiTiYOR 

Sadan nakledildiii Cerrah Paşa hasta
nesinde ölmüştür. 

ZORLU BiR SUCU 
Kuşdilinde sucu Kir.lco.r su satmak me-

selesinden dolayı Sa.kir Ef. yi sopa ile 
döğdüiünden yakalanmı,hr. • 

Bu buhran yüzünden bazı gemi
lerdeki emtianın tahliyesi teelıhüre 
uğramıştır. 
Müskilatı tahfif için antrepo ha· 

!ine ifrağı tekarrür eden İnönü va· 
puru dün Sarayburnu gümrük anba· 
rı önüne getirilmiştir. 

Liman şirketi müdürü Hamdi B. 
dün bir mulıarririmizc dcmistir ki: 

- Bugün (dün) öyleden • sonra 
mavuna sıkıntısı artmış. miktarı 
(750) yi bulan mevcut mavunalarda
ki eşya, antreposuzluk dolayısile 
tahliye edilmemi~tir. Antrepo yeri
ne kullanacagmuz vapurla Hasköy
deki yeni depoya bugünden itibaren 
eşya yerleştirileceği cihetle Luhran 
biraz hafifl,,yec k ve mavuna ihti
yacı kısmen t min edilebilecektir. 
Buhranın öıiline geçmek için a'1tre· 
po miktarı. ş:ntlikinde:ı yüzde elli 
nispetlnde fazla olması ıazımdır. 
Buhranda mavLina miktarının .ızhğı 
amil olduğu ve tahliy işlerinin sür' 
atle yapılamadıgı doğru değildir. 
Limanımıza gelen bir ecnebi va

purun buhran yüzünden eşyasını bo· 
şaltmadan gittiği şayiaaından mallı· 
matımız yoktur. Bugün alınan tcda
birle buhran. tamamen izale edile
mez.> Antreposuzluktan çıkan ma
vuna buhranı, limanın tahmil ve talı 
!iye muamelatını işkal etmektedir. 
Salahiyettar zevat, işlerin karmaka
rışık bir hale gelmesinin müsebbibi 
Rıhtım şirketi olduğu kanaatinde
dir. 
Rıhtım şirketi ise mes'uliyet ve 

kabahatın kendisine ait olmadığını, 
buhrana gayri tabit surette artan eş
ya ithalatının sebebiyet verdiğini, 
buna karşı mümkün olan tedabirin 
alındığını ve mevcuda ilaveten da
ha 5 depo açıldığrnı iddia etmekte
dir. Rıhtım şirketi, mukavele muci· 
bince inşa mecburiyetinde olduğu 
büyük antrepolardan ikisini, hazır
lık bahanesile, Ankaradaki temasla· 
nnın neticesine talik yolunu tutmuş 
tur.-

Şirket, Nafia vekiletile cereyan 
etmekte olan müzakeratın yakında 
biteceğini tahmin etmekte ve mual
lak meseleler halledilmeden, yeni 
antrepolar sahasında bulunan Hida
yet camisinin istimlikine yanatma~ 
maktadır, 

Hükumetin tetkikatı neticeıinde, 
taahhüdatrnr ifa edemiyen ve buna 
mukabil rıhtım olmıyan yerlerden 
de Rıhtım parası almak isteyeen bu 
şirketin feshi cihetine gidilmesi 
muhtemel görülmektedir. Affikadar 
devair arasında buhran meı'liliyeti· 
nln kime ait olduğu hakkında lhtl
ffif çıktığı gayri varit addedilmekte
dir. 
Rıhtım şirketi, hltı1 tarifelerine 

zam icrasını temine çalışmaktadır. 

Anlatamadık mı? Yani ne iş yapardcmek istedim. 
Şey •• Bazı işler yapar. 
Bazı işler ne demek? 1ilccar mı, komfs3oncumu? Bokkııtmı 

kasapmı? 

Doğrusu pek iyi bilmiyorum. 
- Pek iyi bllmiyormusun ? Üstelik bu zat ile beraber de 

yaşıyorsun •• 
Şimdilik bir evde oturuyoruz, 

- Nerede görUşUp tanı,tınız? 
Bir mahalledeyiz de.. eve girip çıkarken beni gllrUp 

beğenmiş. 
Simdi nerde? Burada mı yoksa •. 

- Bilmem, demin bir aralık gözllme nı~miştl ama yine 
kaybettim. 

Derken o sırada esmerce bir delikanlı samiln saflarını arıııa
yarak sokuldu: 

Hanımın nişanlısı senmlsln oğlum? 
Benim efendim .• 

Şimdi evlemek mi igtiyorsunuz. Cevap makamında olacak bir 
kere öksilrdU. 

- Oğlum beni 
alamadık. Senlı: 
yaparsın? 

dinle, hanıma ne sorduksa agzından bir şey 
ne vazifede olduğunu blle bllml)·or. Ne ış 

- Yaıtcıyım efeııdlm. Zeytin yağı getirtir satanın. 
Çok aıa.. . imdi hanımla evlenmek lsti)·orsun , Şq 

nUfus kağıdını ver bakalım. NUfus kl\ğıdı alındı, tetkik edildi 
ve neticede: 

Hadi bakalım denildi, evlenmenize mnsaade edecekler. 
iki nişanlı bu karara o kadar ~evindller ki nlklhları hemen 

oracıkta kıyılacak zannlle ikisi birden nUfus klğıtıannı mOba,lre 
uzattılar. 

• .. • 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

Tevfik Fikretin muhakemesi başka güne kaldı 
Vedia Hanımı öldüren Feyzlatl hal bulunan lstanbul Agı re eza 

lisesi talebesinden Tevfik Ftkretln reisliğine tayini heberl tahakkuk et· 
dün muhakemesi yapılacaktı. Fakat miştir. 

Ağırceza hakimlerinden Asım Bey Hasan Lutfi Bey bir kaç giine 
rahatsız olduğundan Nusret Bey do kadar yeni vazifesine başlıyacaktır 
Üsküdar Müdel umumi.si sıfatı ile Meclt 25 seneye mahkOm-
cinayet tahkikatını yapını$ olduğundan Rontgen muayenesi bahanesi ile 
bittabi muhakemeye i?tirak edeme· 

hapisaneden çıkıp eski metreli Ati· 
mi,ler ve hcyed hakime teşekktll 
edemediğinden muhakemenin b~ka nayı öldüren Meçldln muhakemesi 
bir güne taliki zarureti hasıl olmuf- bitmiştir. 
tur. Meclt eski katlinden 15 ve son 

• Rapor relmedl - Annesi- cürmünden 10 buçuk olmak üzre 
nl öldüren Sırapınar köyünden Ahmet yirmi beş sene altı aya mahkQm 
hakkındaki müşahede raporunu Tıbbı olmuştur. 

adli henüz giinderm~aıiş olduğundan Mecldln ogün muhafızları olan 
muhakemesi başka bir gUne bırakıl· Jandarma Abdullahlı, Mustafa çavuşu 
llllftır. üçer ay hapislerine ve üçer ay da 

• Arır ceza rlyaıotl - Birin· memuriyetten mahruıniyetlırine karar 
clceza reisi Hasan Lutft beyin mUn- verilmiftir. 

............... ................... __ ~--~~..:.--...... ----.. ~-------
Vi lll g ette Segrlsefalnde 
Satış işleri Musademe nası l oldu? 

Komisyon bazı muame 
leleri düzeltiyor 

Maarifte 
Devlet matbaası 
Sui istimale tesadüf 

edilemedi 

Emlikl milliye aatıı komlayonu 
dlin Defterdar Şefik beyin riyasetin 
de toplanmıgtır. Milli emvalden bir 
çoğu satıhla çıkarılmııtır. Bunların 
içinde biiyilk arsa, tarla ve binalar 
vardır. 

Geçen gün umlr limanında 
Cumhuriyet ve Mahmut Şevket 
pqa vapurları arasında Tilhı

bulan bir musademeyl teJırıf 
haberi olarak yazmıştık • 

Seyrlsefain Cumhuriyet vapu
ru limana gldlğlnden bu 1111181_ 

deme hakkında kaptanı istlcnp 
etmi~tlt Devlet matbaasında bir ihbar 

üzerine yapılan teftlşatın esas iti

bari ile bitmiş olduğunu, bir 
maliye müfettişi tarafından hesap 

islerinin tetkik edilmekte oldu· 
' ğıınu yazmıştık. Bu tetkikatın 
şimdiye kadnr olan safhalarında 
da hcrhanı,oi bir yolwsluğa tesa-

düf cdilemcmi~tir. 
Diğer taraftan aldığımız ma· 

l!ımata !(öre muhbir 'aı:iyetinde 
bulunanlar da esasen şik;lyetleri· 

nin bir sui istimal ihbarı mahi 

yetinde olnıadıgını ta' zih etmiş
ler. Devlet nıntbaasının knğı t 

mulıavaasında , alnız bir mucSSC" e 
ile ;ııu;ımel:lmı l•ulunduıtc-ıu, 
daha c,·c!Je" haber,lar olsalardı, 

mesel;\ kendilerinin de Avrııpa

dan istenilen cinsi .sip:ıri~ ede

ceklerini illve ctmi~lcrdir I lal 
buki ınünakasaların U>ulu daire· 

sinde olduğu görülmü~ ve hu ~e

kil ihbarda teeyyüt etmem.bitir. 

YLGOSLAV KONSOLOSU 
Yugoslavyanm buradaki 

konsolosu değlşmi~ ve 

ikinci 
dün 

Defterdarlık, halı:ikt fiatından az 
kıymet biçilmit olan buı emvalin 
fiatını yeniden teıpit ve taahih ettik 
ten sonra müzayede ile satmaktadır. 

TUZ SATIŞI 
Tuz inhisar idaresinin münakasa 

ve pazarlık sureti ile yapacağı tuz 
ihracat ve nakliyatı ile bütün tami
rat ve inşaat işleri talip bulunmadı
ğt takdirde emaneten yapılacaktır. 

Ecnebi memleketler için satılacak 
tuzların satış, müzayede, münakasa 
ve ihale kanununa tabi olmayıp hu
susi mukaveleler yapılır. 

MUHAKEMA T MÜDÜRÜ 
Defterdarlık mubakemat müdürü 

Asım Bey, Ankaraya gitmiştir. Ha
zine davalan hakkında Maliye Veka· 
Jetine izahat verecektir. 

ESKi MÜHÜRLER 
DEÖIŞECEK 

İktisat vckileti, resmi mühürler 
değiştirilinceye kalıar eski mühür
lerin kullanılacağını ve yakında bun 
!arın tebdil edileceğini bildirmiştir. 

SÜTÇÜLERiN MÜRACAATI 
Sütçüler cemiyeti vilayete müra

caat ederek, verenıli ineklerirı kıy
metlerini tespit edecek komisyoııa, 
cemiyet mümessil/ile miltehsssrsla~ 
rın da iştirakine nıüsaade jstemiştir. 

Cemiyetin ui>i Şevket B. demiş
tir ki: 

Neticede mıuademenln borda 
bordaya bir sürtünme şeklinde 
olduğu bu da Mahmut vket 

paşanın Menderekten hızla gir
mesinden olduğu hiç bir hasar 
vukua gelmediği anla~ılmı -tır. --

HAŞARAT tç•N TETKiKAT 
YAPILACAK 

İktisat Veki.leti bu. ıene incir v~ u .. 
zümlerimizdc tıkan kurtlar mes•rı ine 
çok ehemmiyet atfetmektedir. 

Mu.~_tlif .mahsullerimiJ"e anz ola haşe
reler uzerınde tetkikat y:ıpmak için J.i;ıl
kah Ziraat ili mektebi Haşarat mJ<lerrıs 
v_e mütehaısısı Recc-p bey 1zm·re g t'ni • 
tır. 

Recep bey. incır, Q ve aair m.ıb-
s~lumuze anz ot:ın haıarat hakkmd tet
kıkata memur cdilmiştır Tut6nlerımı i 
de tetkik edecektır. 

Tetkikat Uç .ay kadar devam edecek 
ve ilk deia Maıı!sa havali•inde lctk lat• 
ba,lanacakhr. 

., Recep bey, tetkikahnı Başnıiıdür. Zdb
tu beyle ve Vilciyet ziraat m· d .. 1 .•• u ur erı ı.e 
yapacaktn, bili.hare tetkikatı nct'ı •• 
b" ~e:nnı 
.ır raporla İktisat Vekile.tine bildi'rec k-

tır. c 

s 

l\ARI l\\J.'~OLO ·u 

ALTI MAHALLENİN SENEDİ 
Istanbulda kadastrosu yapalan altı ma

hallenin senetleri ki.milen tevzi edilmiş
tir. 

İLkınci parti altı m&halJenin plinları 
da hazırlanmaktadır. 

Beton olarak inşa edilmekte olan 
İstinye köprüsünün inşaatı bitmek 
üzredir. Bu ay nihayetinde küşat 
resmi yapılacaktır. 

iHTiYAR BiR KADIN KENDiNi 
ÖLDÜRDÜ 

memleketine gitmiştir. .................... 
: DA \'~;T : 

- 450 - 500 lira kıymetinde inek
lere IOO lira kıymet takdir edilmesi 
yüzünden mutazar.rır oluyoruz. 

Veremli ineklerin geldiği yerde 
muayeneye tabi tutularak hastalıklı 
hayvanların ithaline mani olmak üz
re de teşebbüsatta bulunduk. 

Aydında incir istasyonu ve diw;er Vi
l~~etlerden birinde Pamuk istasyonu te
sısı meselesı bu rapor verildikten sonra 
kararlaştırılacaktır. Narenciye fasılc.s:ne 
mensup olan agac;lar ile pamultLa.rdaki 
hastahklar da tetk~k edilecektir, 

llıri kıı~ ıı! N• ilaha her, H:ı-

.ı'ın~ tır. 

-
Bu çap ve senetlerin tevziine de ıc

lecek hafta başlanacaktır. 

KIZ K.4ÇIRANLAR 
Ç.J.talcada Metk~~ nahiye inde tarlada 

!(Af A~ ISKA~ ii1L Ayşe k; ça.ışnkcn kaçırın .;!ard,. 
1 ~?ı de ~ •o ba kiil:ça~ Ayşe:i" kaçıran Yaşar, Eyup ve arka. 

:.!?-".., ·a~:Us:çıl.'.ı~· 11 Uctşları )akalanr11. tır. Kı.z da ailesine 
te lin1 olunmu t ır. 

..... !!!!!!!!!!~ 

OTOMOBiLCiLER 
KOOPERATiFi 

Otomobilciler otomobil alat ve e· 
devatr, lastik, benzin ve saireyi ucuz 
satmak üzre aralarında bir Koopera
tif şirket tesisi için teşebbüste bu· 
lunmuşlardır 

Boyacı köyünde Yeni &okakta bak
kal Vasilin annesi 70 ya,ıarında cinneti 
muvakkateye tutulduaıundan evde kimse 
bulunmadıiı sırada ustura ile cı.rtlağın1 
keserek intihar etmiftir 

REZALETiN SON PERDESi 
Silivride Büyük çavuşlu kOyünde Ali, 

baldızı 13 yaşında Ayşenın bikrini izale 
etmiştir. Ali yakalanmıştı~ 

: C. H. 1". !\lüfettişliğinden, : 
: lstanbul meb'usu arkadaştan- : 
t mızın l!i Temmuz 1929 Pazartesi : 
: güoiı saat on beşte caj!;alojı;luodo 
t G 11. Fırka ·ı müfetti?lik merke- : 
: zini te?riflerlni rica ederim. : .................... 

HASTA HAYVAN AZ 
İstanbulda mevcut (8,000) ineğin 

ancak yüzde bc~i veremlidir. Gayri 
sıhhi süt satılmasına meydan verme ... 
mek için cemiyet haricindeki (2000) 
•Ütçü de aza kaydedilecektir . 

ZARO AÖA GiDEMiYOR 

Am rikaya gideceğinden balısolu
nan asırdıde meşhur Zaro Ağa bu 
seyahatten sarfınazar etmiştir. Sa ... 
yet ~aro aga bu seyahati ihtiyar ~t
seydı Eman•tten almakta olduğu 
elli lira ücret kesilecekti. Buna da 
sebep ücretli murlara 15 gün<i n 
fazla mezuniyet verL:~esine cev~ 
olmay: ıdır 
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Bt,Gf NKÜ HAVA 
IJ_u en çok hararet 2,l en az 

18 di. (t ~ u ruz,~r mütehavvil 
e ecektir. 1 3\1 )ün açık, yarı 

>. polulır. 

FELEK 
Surşün diye! 

Sultan Hamit devrine ait bir 
kra naklettiler. İşitmemiştim. 

Ben de size nakledeyim. 
!ki ahbap, bunlardan birinin 

bahcesinde ıken ev sahibi olanı 
yerde dikilı bir kuru değneğe 
su vermeye başlar; misafir ola
nı da sorar: 

- Ne o kuru değnek? 
- Sultan Selim! sürsün diye 

su veriyonım ! 
- Yanlış yapıyorsun! Sür

mesini istiyorsan Sultan Selime 
u verecek yere Sultan Hamide 

küfür et! 
Şirketi Hayriye! 

Babadan gördük, ilk göz ağ
ıısıdır, bazan karın ağrısı bile 
olur, fakat ne olursa olsun vaz 
geçemeyiz! 

Kimden mi? Şirketi Hayri
yeden. Ama aykırı şeyler gör
dük mü dayanamıyoruz: 

Mesela: 
ı - Akşamları köprüden Bo 

ğaza 7,15 de dört vapur birden 
kalkıyor ve bunlardan bir ikisi 
de yarış ediyorlar, evelki akşam 
musademeye aemak kalmıştı, 
bu fena bir şey. Tarifenin o nok 
~nu değiştirmeli. 

MILUYIT PAZAR 14 TEMMU UDi 

'Kadriye H. muhakemesi'MilliJefin bü~k anketi 1 

Ş h• } d D ş f dd"n { ı inci sahifadan mabait/ a ıt er en f. era e } Şunlarda doğrudur: 1.- Anado-
luya çıkmasaydı, 2.- Ordu yap-

B ey de dl·nıendı" masaydı, 3.- Sakaryayı kazanma-
•• saydı, 4.- Padişahlık ve Halifeliği 

SADIK ZADE B1RAl>ER
LER VAPURLARI 

KARA DENiZ 
MUNTAZAM VE LÜS}I 

POST ASI 

- - kaldırmasaydı, eseri ya hiç olmaz, 
Retsicuınhur Hazretlerine suikast te-1 ve vazifeleri deruhte etmeci ve iti hece- ya tam olmazdı. vapuru pazar 

şcbbusünde bulunmakla maznun Kadriye rememcsidir. Bu noktadan şayanı ıtimat Devlet adamı ve diplomat Musta-
14 

Temmuz 
hanım ve rüfekasının muhakemelerine a- degildir demiştim. Yoksa böyle fikirler· fa Kemali asker ve ihtilalci Mustafa 

Sakarya 

it talsilitı yaznu, ve muhakemenin 17 de kabiliyeı; olduğu hakkında bir fikrim Kemalle bir sırada tutmalıdır: O günii akşamı Sirkeci rıhtı-
temmuz Çarşamba ııününe talik edildiği- olduğunu söylemek deıiildir. senelerde Mustafa Kemalin bir tek mından hareketle ( Zongu\ -
ni ilave eylemiştik. Fakat PerJembe ııü- Evelce Kadriye hanımın sillh taşıdı- anlaştığı devlet kızıl Rusya idi. dak, İnebolu, Sinop,Samsurı, 
nu hiç um.it edilmcdia;i ve beklenmediii tından haberim yoktur. Fakat tevatüren Avrupanın en kudretli devletleri 
halde bu meraklı davaya devam edilmiş- ailih ta.şıdrgım .işittiğimi istintak daire- bu Rusyamn prop anda ve nlifu- Ordu, Kireson, Trabzon, 
tir. Sebebi de Istanbuldan celbine karar amde ıoylemıştım. zundan ürkerek bası dostluk anlaş- Surmene ve Rize iske'elerıne 
verilen phitlerden Dr. Serafettin beyin Reis. - Evelki ifadenizde bir ?anenjn malarında bile duramadılar. Musta· 
Mahmut Şevket p .... vapuru ile hmire tahliyesi meselesi arasında Kadrıye h~- fa Kemal 0 Rusyanm yanıbaşında azimet ve avdet edec~ktİr. 
gelmi' bulunma51 ve şahidin burada bir nımın size "ben sizin ye~~i~de. olsa. ı- sommi//i bir Türkiye kurdu.Muda- Tafsiltlt için Sirkecide .Mes. 
hafta beklemesine meydan bınkılmama- d.~ poliıi vururdum" dedığını aoylemış- nya, hiç bir zaman başı dönmiyen Ll l h it da acentalı-
sıdır. sınız? . realist ve diplomat Mustafa Kema- a e anı a ın 

~eyrı 11111 
Merkez Acenwı; Galata köprü 

qıfında . Beyoğlu ll362 Şube 

ıcente11: Mıhmudlvc H1111 aluıdı 
lstsnbul 2740 · 

TRABZON BiHiNCi POSTASI 
( Karadeniz ) vapuru 15 

cmmuz Pazartesi 12 de Galata 
rıhumından hueketle lnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Rize 
Hopaya gidecek ve dönıi~ıc, 

Pazar lskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon , Gürele , Giresnn , 
Ordu, t'nye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayarak ıı;ekcek

tlr. Hareket günu yük kabul 
olunm&z. 

Kadriye hanım ... hemşireleri ile va- Şahit - Bundan bet sene ev~! bır ha- lin basiretini gösterir yüksek eser- ı ğına muracaat . Telefon: 
. , . . ne tahliyesi meselesi vardı. Bırhkte o- 1 · d b" ·d· f b 1 lıdeJeri gene &eçen celsedeki elbıselerı . erın en ırı ır. stanm ll 2134 

ile ıelmi,ıerdi. Yalnız avukat Vefik: bey turdutumuz apart~ma~ın bana ısabet e- Bir de Mustafa Kemalin bu eseri in·-----------· 1 J' a ık s Ü,' a ' pos 1 a Si 
ıözlorine siyah bir ıödük takmış koln- den kııınunın t_aJıJıyeu emrolundu: Tab- herhangi bir safhasında terketmiş • . . 1 

1 b ... k b" k 1 !iye ettinı. Bu'' doıa,.,sıyle Kadrıye ha- oldug-unu tasavvur edelim· hatta Bartın Juks ve surat pos ası (Mersin) vspuru 16 Temmuz nun a tma uyu ır evra çantası a mıo· . . . ., . . · 
tı. n.ım deımttı ~· . Eler ~n". böyle bır tek- Dumlupmardan sonra bırakmı' ol- Elektrikle mücehhez muntazam Salı ı 7 de lrkeci rıhomından 

Alel'usul tahlifi icra olunduktan &onra ~!n:~e:e~~n:;~:;",,:!. edılm•t ol&aydı ben Maar
1
d
1 
ı, "HMatm1 _iş_eriTf''.. i~~ a~ı'.an t ilk kamaraları ve güverte yolcularına hareketle (;eli bolu, Çanakkale, 

Dr. Serafettın bey demittir ki: . . . b ı et ec ısı ur ıyesınır; a~ f A d K"" "'kk Ed i B h 
. . . Reıs bey Kadrıye hamına hıta en ta- Asyalı bir devlet olmasına hıç bır mahsus muha ~zalı y }ll uçu ııvu, rem t ur a-

- Bu ~ııe,., 00 be.ş. senedenbb~rbı. taknı- hidin ifadelerine bir diyeceği olup ol- engel yoktu mahııllerı haız niye, .\ )· ·alııta gidecek \'C 
rım. Kadrıye hanım tıtır: ve a&a ı ır a~ d w d · 1 d k" k 1 l l bl 
dındrr Bu asabiyet aaikasiyle hizmetçi- ma liJUI sor u. Mustafa Kemal Osmanlı mpara- vapuru Pazartesı· önli~tc mez ·ur is e e ere r· 

· dr H deli' Kadrıye hanım - Kanunen hakkım- torlug-una da büyük askeri zaferler 
Jere, ona buna kızar ve çatar . a d dim R' d · · . . l 5Temmuz likte Altunoluğa uğrayacakur. 
•batında kavııacbı. bdir ıkadrtnihdeiitldi~: o!' :~yı:~~~;:r ~:.:. . dıi·;~:..:·~ı:~: ::::~~;rmşa~'!:ııış l~ğ~~~~~rfuğ:at b~~ <aat 18 de Sirkeciden hareketle Gelibolu için yalnız yolcu 

ef sene eve ır e a ın ar e tı 5 ını ı· ah . k ·ı 1 b' ı· ı · • 1 ··k alı 
t hye aran ı e ıe en ır po ıs naır vu· maktan alıkoymamıştır A , a ınır., yu nmaz. 

titmiştim. Bu hadiseden sonra silih ta- rulurı B nu alo! ve mantık kabul eder Ş ki l 1 ·• b k (EreRll, Zonguldak, Barnn, masra, li--,._,...;..,,_..,.._,...,..,.._..,. __ .I 
d , dan h b da d .1. H .d u ar 1 mparator ugun ozu . . . M . .. , I I ,ı 

1
•

10 
a er r e&ı ım. amı e mi ı k . . • d ç kk 1 1 K ruca <ile Cide iskelelerıne ızınır ff11<11B sura PO' a~ı H. i&e uslu ve akıllı bir kızdır.Hamide . .. . .. me anızması ıçın e ana a e er, U , , ,) • ı o a ;J 

ve Nadide hanımlar da bira.z aubidirler. Şahıt - ı,te böyle bır feyler soyle- modernize edilen ordular, Sakarya- azimet ve avdet edecek ur. ( Cumhuriyet) vspııru 16 
H . . . . . . . b' mı9tı. Jar Dumlupınar/ar, hepsi ancak , f ·ı• . · r · ·· ·· eyetı umumıyesı ıtıbarıyle te=z ır Nasır bey riyaset makamından şahidin .. 'k ·ıı . b. M f K al hzla ta sı .. t ıçın ~mınonu 1·~mmu·'. "alı 12 de ( :aıata 

·ı d' ı N • b · 1 · h · tur mı etıne ır usta a em .... ı~ v 
aı e ır er ... a~r ey meşru ış erın . c· hanei noktadan itimatsızhlrtan bahseyle- i mi b r .. zar bırakarak eri j i- Rıhtım han 2 numaraya müracaat 
men her bırııme atılır. Menlaatı pqın- diti ·n izahını istedi J d. e gu Y P g f 

68 
rıhtımından kalkarak Çar:jllm-

de kopr bir zattır. Batka bir sui halini $ahinı"t ş ralettin bey. - Arzettiın elen- eMr J, f K maı· b"' ""k . Tele on: 2 4 ba sabahı lzmire ve ak,-amı 
b'I K dr h ·· d di-· e usta a e men uyu eserı ıımı••••••••••••ı 1 

mem. • ıye anımın ıon er .aı dim. lt pqinde, yoba meıımu haller hu- tlirk devletini şarklılıktan rıkaran İımirden kalkarak Antalya, 
mektuptan ve aldıiı cevaptan haberım f" B ba b" b" tal ·· • :s. ·' y EL K EN C 1 
yoktur. Yalnız bana bir ıün bir polis e- :•unda de ·:· :ı. pta ıç ır mu aa devlet .ve . muesses~len . Jay!kle§ti- Aıaiye, Mersine gidecek ve 
fendi ıeldi. Mem.Jeketin bir münevveri ermeyan ey em ım. • . r!n: mılletı asrile9tıren ınkılap eae· ı' 

_ . Dr. Arapyan El. - Efendım, şahit Se- rıdır dönüşte Taşucu, Anaınor, :ua-bulnnmaklı11m baoebıyle ırapacaklan raf ettin bey bendenlı:i taıımıadrklanm B · . h · · b" d · __ , V AP UR L AR l 
abkiL- k d·ı . dım u eııerın ep11nı ır en tım..... . e Antalya lzmı·re uıt..a"arak t ~tta en ı erme yar Te muave- oöylediler Fakat bir haıtanm muayeneai "b. .. k k b. . . . . 1-ı .a.ı 1 1 ıy ' ' ,,. J 

nette lıalunmaldıiuııı rica etti. Bir çok için Serafettin beyle iki defa iıtipred• f ı:.!:terec.~ r~~ ır .ffyın ıami;ıı ıııwr Hf B pn 131 gelecektir. 
talıkilıat ve takibattl bulunduk. Fakat bir balund··L B·-ı· -"-el•e tanırlar. Demeai . ul bel~' guç L~ lçeb"UyorumÇli". _ L uli 1 lı: İ 

~ ~ ·- ~ ıs m ... ·~p.... o a t r il.il -.ilen·· ve smetpaşa~apur fey elde edemedik. Netice itibariyle ben- ·· r"m ahit tekrar Arep-ft efendinin F 'h h .- A d ı' 1ı:·· ı·· ' 
bu dm . d . . uae e • ,_ atı ocaınnın ve na o u oy u-

c~ f ~a b y~ı Ka ~.;e ~ ~~/İ;1ı: )'il.atine dikkatle baktı ve tepeden tınıaia ıliniln başındaki ppka ile Jayik- 14 p r günu saa 
lld e :· ık du lfı yapa 

1 
«• .. u 

1 1 
'. kadar ıiinrek dedi lıl: Je§tfrme eserinin her köıeai izah mmuz aza tam 15 te e ebılece erecede ve kabiliyette deiıl- _ Efendim her ııün müteaddit insan- I b"J" 

dir Arapyan efendiyi. tanımam Yalnız , . . . o una 1 ır. G 1 btımın lz . 
· . . . . tar sörmekteyız. Smıdi hatırladım. Mu- Layil<le§tirme eserini daha eyi ft atft ndın do"-ru fillf bir ermem doktonın evlerıne aehp ııt- mail hi de tanıyorum. Falrat hususi ah- .. k b ka b · · · d b 1 e 

titini ve bu suretle hususiyetleri oldu- -aı· ehyak~da maluma-tını yoktur. bg?l~tereFcek abş glinırMısım fe Ku una- hareket edecektir. 
"- ha öd.. al d'kl rinl • ı ~ ı ır. a at u usta a ema-
~uınau tta F-~ç pah ra . ıptl ver.' de Bunun üzerine ArapJ'llD efendi makamı 1i Çankayasında rahat ve emin otur- TafsllAt için Sirkecide yelken 
•t ıyorum. -t ususıye enrun ere~ riyasete hitaben ''Reis beyfendi bende- . · · b kı ·· 

.. b'!m ' tan, eserının ışte u smmın vucut 1 h da k••n acentasına mu·· ceaını ı em. ııizde Türk kanı var, ben Türk ojilu Tür- bulmasıdır. C anın ıu 
Bunun üzerine Şeralettin beyin eaki küm: kanımda mel'anetli~ !o~nr." d~di. Devrin yabancı miltefeklı:i{leri racaat Tel İstanbul 1 !515 

ifadeai okundu. lfade hemen ayni olmak- Dığer maznunlar phıdin ıfadelenne inanılmaz ve mu'cjze sıfatlarını ~ vcı Gal&tada Merkez rıhum 
la beraber Nhır beyin ,ayanı itimat ol- kar9ı bir diyecekleri olmadıiını söyledi- nun eserinin gen bu safhasına ver- hanında Cellpidi ve Stafilopati 
madığmı söylediği y~ıh idi. Reis bey ıer. miyorlar mı? 

ALA.KADARA 
Kara Deniz Bulgar sahilind 

lunan At limanı, ve Vasilikos 
tapolu, Klançiyos limanların 
se, ve kalem kömürü ihracatla 
gal eden yelken ve motör k-p 
rının evrakı seferiye k~rantın 
nifesto muameleleri mezkCtr r 
larda yapılmaga başlamıştır 
ma Burgaza gitmcğc lüzum k 
dıgınr zirde mezkur maha'le 
ki'mıir ~irketleri beyan ede. 

Rezve, lstranca, Vardar. 
silikos kömür şirk tleri. ............. 
Yaz eğlencele 
Aile balos 
ra 'femmu?. pcr--cmbt: :tktOiamıo 

iıilıarcn her per~embe ak,aını 
Arnaı·ut köyünde deniz 

karşısında 

Bosfor J>alas gran 

ı . muhteşcmbahçcsin 
ote ın garden parti "şar. 
gecesi,. Baloda elbise se 
besttlr, muhtelif eğlene 
ve hediyeler. 

Her ak•am mükemmel caz an 
dan<, fsmil. Otelde • rl te>İ 
Alaturka Alafranga servis, lıü 

zhafctler, düjtiınler tertip ve kab 
ol~ııur. l 'iatıar mutedildir. Telefo 

Rebek18 

ZAYi: Derununda Rize Aske 
şubesinden aldığım terhis tezk~ 
siyle yine Rize Nufus memurlu 
dan alman nufus kağıdımı muh 
cüzdanımı Kadıköyünde Osman 
ğa camii civarında zayi ettim. 
lan 2atın zirdeki adrese getir 
takdirde memnun edilecelı:tlr. 
taktirde yenileri almaca&ından 
kümleri yoktlll. • 
Kadıköyünde Değirmen sokl 

da 3 numerolu kahvede Rizenin 
şehir lı:aryeıinden İbrahim ol 
rından 320 tevelllitlli Yuauf 
Dursun Ali. 

Iat. dördüncü 
ğundan: 

icra 

Fatma Faika Hanımın Dimit 
Kilaridi efendiden borç aldığı 
bin altıyliz liraya mukabil vef~ 
ferağ eyledili Şehzade başında JJ 
kadem Mahallesinin Mahmut ef 
sokağında atik 26 cedit 32-34 mı 

2 - Vapurlarda mevki farkı 
olarak ikinci biletle birincide o 
turanlardan alman ceza farkı
nın yüzde 25 inin biletçilere ve
rilişi fakir ve hele kadın yolcu
larnı hupalanmasmı mucip o
luyor. Çünki biletçi alacağı 50 
parayı kaçırmamak için yolcu
ya ikincide yer gösterecek yer
de bileti kesip emrivaki yapı
yor. Bilhassa Üsküdarla Beşik
taş arasında sefer yapan ufak 
istimbotlarda birinci mevkiden 
1:ıa ka oturacak yer yok. Orada 
da biletçi yakasına yapışıyor. 
Zaten ucretler bastan yukarı, 
bari biraz daha az gaddar ol
sak, ne olur? 

,ahidi bu noktanın ızahma davet etti. Muallak bulunduğu 17 Temmnzda mu- FALİH RİFKl acantalığına müracaat telefon 
Şahit cevaben dedi iti; hakem eye devam edilmek üzre celseye * * * Beyoğlu 8 54 
- Efendim, pyanı ıtimat demekteki nihayet verildi. Ve maznunlar derhal ha· SAT BEY "N 

maksa~ her işe _yam ehli olmadıiı it -~~shaneye a:önderildi_. _ __ E } J 
Nippon Yusen Kaısha 

Japon vapur kumpanyası 

1 ralı maa bahçe bir bap hanenin 
mamı mumaileyhanın uhteıinde 

lup borcun verilmemesinden do 

FELEK 

~ptiler nıüsaba~ası 
Vunanlılarlamüzakere 

10 uncu hsft111ın ikinciliğini Ga
laıas:ıray li sindtn :eWılttin B. ka, 
.unmıştır. Selahlttln B. in yazısı 
şudur: 

•Bu haftanın en mtthim haberi 
lalç şupheslz Yunan kabinesinde 
vuku bnlan tebeddül!ınr. 

Yıllord111beri Yuıwılılula uamız
do müzakere edilen Mübadele mes
eleıöinin şimdiye kcdar bir tiirlü intac 
oc1ilememeolnin en mühim bir sebebi 
j.~dlld muhtelif fırlı:alarm 

devirmeleri ve hillı:iımetln 
.-ıııemadi)'en değişmeal yü.ıiindendir. 
Çiiılli aramızdaki lbtiltf tam netice-

TE giderken Ywıan lı:ablnuinde 
1111 teboddüllt yahut kabine

"1luıv mtıulı:ereye yeniden bq
~ zarureıini ilıdlS ediyordu. 

lşe bu ıefer de ltiWuı cam 
celaımek üzere bulundutu bir 
~ Yunan D. nazınnı isıifısı ve 
~ ıııevlı:üııe H.nazınnmn gairil

,.ııaeri ve hariciye nezaretine de Mi
~osun tayini bu haftanın 

"' sİllılm haberini t~şldl ediyor. 
~hm yeni nazır mübadele möza
~in itillfa dogru gittitJ bUdl
dlcn fU günlerde nasıl bir hun
.lıarekı:t takıp edecek•. 

jEDERiNi ARIYOR 
Kadıköyünde Fener Yolunda 

~dat caddesinde 150 numara 
11 k!;işkte bulunan 7 yaşında Ne 
,..tjman pederi Hilmi beyi kaybet 1 

ıniş olduğundan aramaktadır. 

lilliyeliD e~ebi lelrikaıı: l7 

MiLLiYETi 

BatGnklyeal 
bilmecemiz 

SolU• •ata: 
ı- Tepe (6) • 'ida (2) 
t- Payla.mü (4) El (3) 

3- Alkıt sul (6) • 'otı (2) 
4-- Fırlat (2) Sinirler ( 4) 
5- Yatma (5) 
6- Noıa (ll) Aıqln lı kırdılı ( •) 
7- l 'alın (7) 

8- Tufan peyıımberi (3) 

9- El iti (4) 

EGLENCELERl 

Dinkli bllrnecemtzln 
halledllml' ,ekti 

Vakandu ıfatJ: 
1 - Paılb (5) CUt (3) 
2- Sahermek (4) Dahi (2) 
3 - Dogruluk (3) Dön yüz 

dirhem (4 
4- lJ)andımıalı: "manevi. (5) 
5- Oeloek (3) lstilhım (2) 

~ Balı:ın parlatın fey (5) 
"J- Semer (5) 
8 - T<nin dölı:tütü (3) lstifhım(2) 
9- l kbı (4) Beyhude (41 

Barik, hayat, ka1.a ve otomobil sigortalarınızı 
Galat.ada Onyon hanında Jı:Ain Ünyon sigort.a kumpanyasına 

pyatınmz. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
•Kumpanvasına bir lı:ere uğramadan sigorta yaptırmayınız. '= . Telefon: Beyoğlu - 2002 .ı--=-=-

CE\'ABI 
Gazinin en büyük eseri Türkün 

benliğini ve beş riyet ailesi içinde
ki mevkiini kurtarmasıdır. Gazi 
bunu bir takım inkilabat silsilesiy
le temin etti. Evel emirde istiklal 
mücadelesiyle milli va~1 ığı kurtar
dı. Biahara, bütün dünyaca malfun 
olan, siyaai ve içtimai inkılaplarla 
türkün benliğine insani prensipler 
dahilinde bayat ve hürriyet verdi. 
Bu suretle Türk milli hakları gibi 
insani haklarına da sahip oldu ve 
insanlık alemine müstesna bir miııal 
a;österdi. Bu itibarla Gazi milli bir 
kahraman olduğu kadar beynelmilel 
bir kahramandır da. 

ESAT 
Bursa ~b,usu --------

MilliJel Tenis lurnuıası 
Dünkü maçta 

~~!e~ pT~~~u~~.!~.~ün 
de devam edilml$1r. OUnkö maçta 
ı-aUp gelenler şunlardır. 

Sina/ kadın 

Viıal !114-116-121 IO 
Paalıy tıı2-6:'2 
Pıçıkakl tı/3·6/2 

Sing/ - Erktk 
M. Türıf1on 416·8 3 7 /5 
Chandolr 6, ,)-6. O 

Raciani 612-3 16 6ı0 
Jaffe 6 3-610 · 
Karakaş 6, 6·6,0 
Sedat 3 6·6 1-6. 3 

Dab/-Erkek 
Baldlni·Sedat 9 7·6:4 
Binns-Raciınl 8 10·6/3-6. O 

Dab/.Muhtelit 
Test•· Joff redy "·o 

( DAKAR MARU ] Japon 
vapuru Japonya ile Aksayı Şa
rk limanlarından 17 Temmuzda 
limanımıza muvasaalet ve erte
si gıın eşyayı ticariye alarak 
Pire, Ceneve, Valana ve Llver
pol llmanlanaa hareket edecek
tir. Tafsilat için Umumi acente
ıan : Calatada Arapyan Hanın· 
da birinci katta ENRICO SPE
RCO ve MAHTUMLARJNA ma
racaat. Telefon Beyoğlu 2999. 

1 ]er hususta sizi memnun edect: 
ycgAne vazı makinesidir. 

Bir memurumuzun nezdinize 
gelerek ]Azım olan t•fsil!tı ,·ermes· 

için telefon etmekliğiniz kafidir. 

Türkiye. umum mümessili 

BURLA BiRADERLER •e 

ŞÜREKASI 

Galatadı voyvoda caddesi No 
36-42 Telefon: Beyoğlu 

3354- 3355 
Trabzon acentılıgı: Hacı Hırun 

1 zade Faik ve mıhtumlan 1 Şehremaneti ilanata a..-------11 

Şehremanetinden: Tephirhane
Jer için !uzumu olan 60 ton maden 
kömlirü kapalı zarfla münakuaya 
konulmuştur. Taliplerin şartname 
almak ıçın her gün levazım 

müdilrl!lgüne gelmeleri teklif 
mckruplannı da ihale günü olan 
5 ağustos 929 pazar günü saat 
on beşe kadar mezk6r müdürliiğc 
vermeleri. 

Beşiktaş Parkında 
Pazar ve Ça.-,.mba 

•kfamlan 

ince saz 
Darülelban mual -
limlerinden Şeref 
Hanım idaresinde 

1LAN 
Hanemde vulıu bulan yan -

gında evrakım meyanında mu

hassesan zatiyeden almış oldu

ğum 471299/209 numerolu ve 

463 lira 78 kuruş kıymetindeki 

deyin llmlihaberinln yandığı ll!n 

olunur. .\lütekaiı yüzbaşı lsmail 

Kiralık çiftlik 
Bursada şehire bir çeyrek 

mesafede acemler istasyonunda 
derununda Nilüfer nehri p:eçen 
ziraatc ve hayvan beslemeğe 

müsait vasi ve mahsuldar ara
zisi bulunan Pa~a çlltligi kiralıktır. 
Talip olanlar Borsada Sitroen 
acentesi i\Iuhittln beye miiracaat 

- etsinler. 

Vidin geldi. Bu, çapkın kız - ? ? ? - Ah, ne bileyim hanun e- Eller çırpıldı. Fakat yalnız 
kadar güzeldi. Zarif bir bükü- - Bizim büyük pederimiz fendi. Bunların arasında bir ka Sevil ile Mehmet gizlice bakış-
lüşle oturanlara selam verdi. Vidinde askerlik etmiş ve Şeıp- rış salı:alun olsa yine c;acuklaşı- tılar. Nefise hanım efendi his-
Nefise hanım efendi Vidini kanın bir yamacında can ver- yorum. setti: 
Mehmede ve hemşiresine tanı- miş. Bu manevi münasebet bi- Çapkın kız Hayret beyin u- - İtiraz yok. Size ahırları-

-çAPKIN 
Yazan: AKA GlJNDlJZ 

KIZ 
tırken Hayret bey göstermeden zim numaramıza da iştirakiniz zun, beyaz saçlarını okşıyarak: mız hakkında daha fazla malU-

fıse hannnın sesinde itimat! efendi ile henüz konuşmadan, ve dikkatle çapkın kızın profili- demek olmaz mı? - Hayret beyi bu güzel ku- mat veririm. 
ı:.rcıı muhabbet ve hürmet tel bir ahırlıların sözlerine kapılıp ne bakıyordu. Bu tanıştırma me - Bravo Mehmet! runtusundan mahrum etmemek Çapkın kız söze karıştı: 

eu.cn bir ahenk vardı. Bu- hükmümü vermek istedim. rasiminin çapkında yapacağı te Bu şen haykırış, çapkın kızın için reylerimizi ona veriyoruz. - Karar, karar, emir emir-
nla ber;:. er, fazla incinmiş Nefise hanım çapkın kıza siri anlamak istiyordu. Fakat dı. Hayret bey bir daha baktı, Kalıp kalmıyacağımıza o karar dir. Hep gideceğiz. Yalnız ci-

·r ha'de b ılunan Sevil: Fransızca sordu: çapkın dudaklarındaki tatlı ve çapkın kız hala samimi ve tabii versin. cim Ali gelemiyeceğini söylü-
- Acaba öyle mi? - Bu hezeyanı edenler kim- şen tebessümile sahneyi seyre- idi. - Nefise hanım efendi nasıl yor. 

Diyen bir gözle çapkın kıza !erdi? diyordu. Vidin, Mehmedin elini Nefise hanım efendi ortaya arzu ederse. - Ne mazereti varmış. 
aktı. Çapkın tereddütsüz bir - Apartımanmıza giremi- bırakmadan Sevilin elini tuttu söyledi: - Ben şöyle arzu ediyorum. Cicimin söylemesine bırakma 

· aretle: yenlerden bir gurup. ve ikisine birden: - Geceye kalacak mısınız Eğlence yekrenk bir hal aldı. dan kahkaha içinde ilave etti. 
- Evet, öyledir Sevil! Dedi. Nefise hanım efendi sevinç- - Bugünün iki yıldızını te~ çocuklar. Akşamı da ayni veya biraz daha - Yeni sevgili ile bu akşam 

"efise h~nınım tasnifi en doğ- le haber verdi: rik ederim. Eğer büyük baba- Hayret bey cevap verdi: azgınca olacak. O kadar. Bana randevusu varmış! Gitmezse i-
nµ, en kuvvetli bir tasniftir, ade - Hah! Vidin geliyor. mm memleketini görmüş olsay - Henüz bir kararmuz yok. kalırsa. . . miş, zavallı kadın kederinden 

bir nQt fotoğraf plfıkıdır. Vidin kim diye baltan Meh- dun, ben de Vidin şarkıları, Vi- Nefise hanun yine kahkaha Hepsi baktılar, ne diyecek intihar edermiş! 
Se il ince bir espri ile Nefise mede döndü: din oyunları ile bir numara ya- ile güldü: diye. Cicim Ali ayağa sıçradı, kaş = efend;ye: - Vidin benim ilk ve son kı- pardmı - Size söylemedim efendim. - .•. Bana kalırsa ben di- !arını çattı, yüzünü buruşturdu, 
-Öyleyse affediniz efendim. zımdır. Merhum babam Vidinli Mehmet cevap verdi: ~ •• Çocuklar dedim. Eğer beyaz yorum ki birazdan bizim köye fe de · · 

·di. Ben sahi hir elma veya bir old~ğu icin ilk evladıma Vidin - Nıimarıırua; o ' 

ihalei evveliyeıinin icrası için o 
gıin müddetle müzayedeye koı>"ı 
muıtur. Hududu, cepbeai tarik, 
tarafı ve arkası Zihni Paşanın 
tarafı Mustafa Patanın hane ve 
çeleri, ve bazen Hüaamettin efe 
nin bahçeaiyle mahdut alettahdf 
988 metre m!llabbaı eraziden ~ 
nen 264 metre murabbaında zl 
katından maada iki buçuk katlı 
şap harem ve sclimlık dairele 
muhtevi ahpp eılı:i bir konak 
matbah mlitelıalı:iıi arkaımda ve 
men yan tarafta bahçedir. 

Evaaf ve mügtcmilitı: Uç ku . 
binada birisinin üatü açık diğer . 
firenk tulumbalı kuyu ve kömür!.,, 
ili iki tatlık, dört adet odun ve ,.. 
mUrlillı:, altı adet lı:iler, yağmur .1 
hazinesi ikiye tefrik edilmiş zeni! 
malta mutbah yeri ve merdiven 
tında altı adet heli camelı:inlı 
ri mabeyn sofaııı olmak li.ıre alt\.' 
det aofa bir ylllı:Jli dolaplı biriil' 
de guılilhaneai diferindc çifte 
lulı:lu mermer yalajlı ve ikili çau • 
raımda on bet oda birisinin z 
mermer beş salon zemini me 
liıtü çinko mliatekil guılillıane 
dönme dolap ve çatı araaında 
lı:omap mahauı mahal ve oaireyl 
vi olup birinde medyune dijler 
tarda mahiye ceman dokaan lira 
Baha ve Muıtafa beyler kira 
Bahçede bir lı:uyu bir havuz bir 
otuz kadar meyva ağacı vardır. 
lı:os tertibatiyle mücehhez t~ 
na on bir bin iki yüz lira lı:nrd 
muhammeneli muhtacı tamir-, ~ 
bahçe konağın ittiraaına talip o~ 
!ar ve daha ziyade maliimat a~ 
isteyen kıymeti muhammenes 
yüzde onu nispetinde pey akçe 
ve 928/6351 dosya numarasını tı!JI. 
tashiben Istanbul İcra Dairesi ı1ili 
zayede ıubesine müracaat e~! 
ve 18/8/1929 tarihinde saat on do 
ten on altıya kadar ihalei evveli 
icra kılınacağı ilin olunur. 

- Bir insanın çirkinliği 
sevgilisizliği bu kadarda yü~ 
ne vurulmaz. 

Her kes gülüşürken o söY, ' 
yordu: 

- Eğer maazallah güzel o 
saydım. 

- Niçin maazallah 
sun? 

- Çünkü maazallah güzel 
saydmı çapkın kızla dost olaıf 
yacaktmı. 

- Neden? 
- O söylesin. 
- Ben mi? Neden olac:ık, r 

şık olurda hasretinden tentilf 
diyot içerdim. 

- Evet, güzel olsaydım. j 
de güzel sevgilim bulunsa •. 
bugün de buraya gelseydim• ı 
lüm allah bu akşam sizinle. g: 



:Vl!LLl\'E P.\ZAR 

l~B 
nn ELBiSE PIHHllASI 

Galata Karakoy Poğaçacı fırını 
!ttlsallndekl mahallcbicinin 

üstünde 

Hanım efendilere: 
Pardesuler (kaJa) 

her renkte son moda 

14 ! liradan itibaren 
2 

Pardesüler (ırench-coat) 
bej ve 14civert renklerde 

2 2 ! liradan itibaren 
2 

1.Vluşambalar Upekıı) 

h.. 131 lir dan 
• n r ~ ·l itiı.,.ıre" 

~ 

l3eyefendilere : 
I'I' e~nur Manıl rber marka!· 

(tr•n~h coat) tc, lıej "" ~ ,•vert 

Pardesüler 

24 ~ liradan lti~aren 
Spor kostümleri 

'/ I 
B01'ÜN HAŞARATI ÔLDôllt)R 

1 16 ~ liradan it:baren 

lnglliz k .. 1 
biçiminde OStiiffi er 

14 ! liradşn itibaren 
2 

çocuk için ln?;iliz biçimi ve spor 

Sinek, sivrisinek, bltt .. 
pire, tahtakurusu, ha
mamböceğl, kar1nca-

t KOKUSU GÜZEL VE SIHHlDIR. 
LEKE YAPMAZ 

k tii• · 1 · ve kısa 
os m enpantalonlar 

6 ~ liradan itibaren 
w 

Pantalonlar Ck•ş•) 
her 6 1 llradaR 

renkte ~ itibaren 

Caketler 

Blö rua ve gri 

Türkiyede ilk Avrupa seyahatleri 

PAKE VAPURLARI 

Otomobil L stiklerinin Şahıdır 1 2 ~ liradan itibaren 

Pake vapur acantası Türkiye muhterem halkını ,.yahatiere alıştıra• 

bilmek üzre lstanbul • Paris ve Istanbul - Paris • Londra arasında 
sevahat seferleri açmışnr. !lir familva dahi olsa her zaman seyahat• 
çıkabilir, vapur, tren, oto, otel, tercüman, iaşe bUet ücretine dahildir. 
Müddeti 'Cl'•hat ~4 gündür, !"azla ta[,i!At için Karaköydckl dairemize 

müracaat ediniz 
• 

Merkez Deposu: lstanbul, Sultan Hamam,Mesadet Harı 
Cak:etler 

llyah, IAci vert ve gri al pak adan 
..... ,...,. .............. ,....,,..._'""'""""""-v""•''...,.""""'V"'V"V-V-V-V-V"""' 

"==~-==--------------i ................................. . 6 ! liradan itibaren 
~ 

Ali METRUKE İL ATI ısmarlama kostümler 
labaı ı Sokak ~,, .. cvı temamın1 kıJ n.ıı muh ır ene i lira 3 O lirad n itibaren 

tak'>itle de muan1ele 
apılır. 

( f ğ"a aut nis iy..., ce.:.t hacış k>"il ce Jt l!l maabahçe hane 10000 ki ksı· e 
t ve 6 oı!G~ l ibaret 1 ıp ! mutfa' 2 b cd~~ILik ve Kor lk , uıle k 'llpar a 

rdı. 
m ~ar er m a haho;e h nın tedeli t< t sı e • d n ek u,.r 11)()(. ıU ile 

"Vraıt 
Sıl1"' .. .... 
ıaımlc~ 
stıkırU 

lıbrıb.a• 
ıllı"'~tl ............. 

ı 7 929 tar ~ e m dif p "l•tı: e iı:ıli 15 de m vcd ı m r ... rdir. ta.lıp1erin 

atı~ 'k >..11sıvan la mı.. a Edirne bel di e riyas~indeıı. 
6 Teınınu 929 t rilur~c i ale edl 
mek L-r< 45 gün müd4 tlc ve kap 
lı zarf usu ıle mli~ k:ı ya konulan 

M EYVE to:nı gayet tıı.tlı tabıi ~ü
lcyyın, şekl'r&lZ ve tuı: uz. uıadc i 

mdshildir. E no's "Fruit Salt'" tabii hazmı 
tcmın ve barııaklan serbest tutar. Bas 
ağrısı, bulanb ve keyıfsizliğe • knrsi 
müessırdir. 

c n 1 ° 7,50 n 1 ctlnde teır: natt ., \ı"J m ktUplarılc eınva ı ı: t 'e 
r -- - --~--~--

E kaf unıunı ınü~ürlüğün~on : 
f ı altmış lira ma ,ı asil ve tahsisatı fevkıılAde ve pahalılık ıamlı 

ve ~IS i~i vu• ın beş lira ihtisas ücTelll beıonarme ile müteveğğ"ıl bir 
mühcndi• mımar 

2 (50) eli! lira maaşı aslı ve tahslMb fevkaldde ve pahalılık zamlı 
ve (90) doksan lira lhti<as ücretli betonarme ile mtitevegğıl ve merkezi 
'\nkara olmak üzere iki Hyyar mOhendis mimtr. 

.} - (120) yüz yirmi Ura ücreti şehrlyeU bir ressam (Kondolı:tör ve 
'1layi mokıelıleri mezunltrından ve Mimar! resimlerinin teltylzine vakıf bulunan) 

4 (25) yirmi beş lira maaşı .. ıı ve talubau fevkalide ve babalılık 
•ınlı merkezi Ankara olmak üzere iki seyyar sürveyyan (Kondoktör ve Sa· 
~•yt mektepleri mezunlarından) 

Evkaf inşa.at Müdilrlilğü lradrosunda münhal ve baltda muharrer mcmu· 
riyeıJerc talip olanların 30·7-929 tarllılne kadar Memurin Kanununun şerait 
'ıakkındoki ahkdmı dairesinde vesıild l!zımelerile ve taşradan taiıp olanların 
ıdrcsJcri v:ızılı olmak ve bulundukları memuriyetlerle yıpokları işlere dair 
:ııufass.; mı!Omat vermek ve bu baptaki vesaiki de ibraz ve irsal eylemek 
•Uretlic Evkaf lnşut Müdürlüp;üne müracaacları. 

--·------------
lstan~ul Darüllünun nıü~ayaal konıisyonun~an: 

T•p fakulte ile Dnrulforun ldarei merkeziye ve diğer )Ualıatırun 
cı 2 9 cneı maliye ;ne alt bir 5enellk kuru er7.ak, odun ve mangal 

li. ımuruilc süt , c yoğıırt vcdlğer muteferrlk levazımatı! ait tcklif

erin ,crnitc mU\afık ve haddi Jayik görülmediğinden dolayı ihtiyacatı 
zkıire hu kere ı 7 temmuz 929 çarşamba !,'Ünü saat onbeşte ihale 

d lmtk uzre kapalı zarf U>ulile münakasaya vazedilm~tir. 
'I"alip QJa11;ar her biri ııyn ayn mevcut şartname ve li;releineJ 

öre bıı bapta m:ılıimat almak üzre her gün öğleden sonra 

~ oayaa komi yoru kitahctine müracaat etmeleri va komisyonca 

enıinat akçc;,1 nlınamnvacaP;ına binaen teminatların behemehal bir 

n evci r-uha<c'1e 'cznesine yatırılması ve alınacak makbuzun 

ek lnamekrk birlikte i~ale için tayin edilen muddctten bir saat 

'Ve! koni vonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilan olunur. 

deniz A1illi ınüdafaa vekfıleti celilesi 
abrikaJrı umun1 ınüdürlüğün<len: 
Fabrikalar için sobacı, Samıççı, Sıvacıya ihtiyaç olduğun

arz edenlerin fabrikalar umum mıidürlüğüne her gün mü 
aatıarı ilin olunur. 

AllE61lO 
Jilet, Apolto ve uılt dnı lınıt 

btCaklanDt bD.,.t• bu ..,-ıcu ha1· 
tt>l kGÇ(ık mıldna uynlnde s.u~U 
daJmede ıeat bit bl~aklı hnt 

olmuı '1•1 bk mk ~hb.,dUI<. 

Hv ytrde J.ıtılır 

Umumi Actalalırı: 

1 Edirne şehrinın clektink te"sisat. 
mUnakasa cn.:ddetiAin da•lığı hase
bilc tekli fattn ihzar ve< tevdii imld
m olmadığından mifddetin temdidi 
hakkında şirketler tarafrndan vakı 
olan müracaatlar meclisimizçe naza· 
rı dikkate alınarak müddeti münaka
sa 6 Temmuz 929 tarihinden itiba

Saba.\ N okf""' bır .., /tadehl 
deranıınde bir lca.h-.e ltaf'lt cılırıtr. 

BILÔMUM ECZANELERDli: SATILIR 

8-tdıard Ganical>ela •• ttlrekbı 
hfee'ul o,ı.t. 

ren 40 kırk giln temdit edildiğinden --------------------------

~~~{~:::~~: :.::.:~ ;ı::kl6 ~~. Devlet ~emir yolları ve limanları umumi i~aresin~en 
toı 929 tarihine müsadif Pel"§embe Ank.•ra istıısyonundald binalardan birisine ll!ve olunaclk kısmın Bolu vilayetine tabi Mudurau ka- gilnü ııaat 16 dadır. " 

zasının ktrık orman kıtasından sene ------------- inşası kapalı zarf usullle münakasaya konulmuştur. Münakasa 30 
vi 1194 metro mıkap çam ve 1806 • 5 d A k d D [ d · il 
metro mikap göknar kat edilmek Pertevnıyan Vakfından temmuz salı günü saat 1 ,80 e n ara a ev et emır yo arı 
üzre on sene müddetle 11940 metro . . binasında icra edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin tekil! 
mikap çam ve 18060 metro mikap Köprübaşında Valide hanında 36-1 mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar 
göknar cşcarı çamın beher gayri ma ve 12 numaralı odalard• sarraf cı· 
mü! met "k b ı ı· 75 umumi mcidürluk kalemine )·ermclerizıipllıl mdır. Taler münakasa . ro mı a r . ıra gökna- mekAnı Pertevııiyal vakıf akaretinden 
rın 2 lıra 25 bedelı mukarreri üze- artnamcsini 2 Jlra mukabilinde Ankarada Devlet dcmiryolları ma-
rinden 25/7/929 tarihine musadü ballda muharrer eml~k 20 gün müd- k 
25 Temmuz Perşembe günü saat 14 detic müıayedeye konulmuştur. Yev-
de ihale edilmek üzre ve kapalı mi müzayede 24 TemmuT. 9z9 ta· 
zarf usulile 26/6/929 tarihinden h 
25/7 /929 tarihine kadar 30 gün müd- ri ine müsadlf çarşamba günüdür. 
detle müzayedeye vaz edilmiştir Ta isticar etmek isteyenlerin yevmi mez
lip olacakların esas şeraiti anlamalı: kOrda saat on beşe kadar lsıanbul 
üzre Bolu orman müdüriyetile mu- E,·kaf mil<lüriyetinde ,·akıf idaresine 
durnu orman muamelat memu.rlığına veya encümene müracaat eylemeleri. 
ve ıktisat vekaleti umum orman mü :--. ____ ;,;;.:: __ ...;;;..:.:.:.::.::.::.:: 

d.üri:l'.etiıe ~stanbul orman ~ş. mildü IBelsoğnkJuğu fr ğ" 
rıyetıne muracaat eylemelerı ılan o- eu 1 
lunur. olanların nazarı dllı:katlnı 

i\1atbaacılara ilan Dr. Horhoronl 
Zonguldakta yüksek maden 

mühendis mektebi için muktezi 

ders kitaplarının tab"iycsi 19-6-
929 tarihinden itibaren bic mah 

müddetle münakasaya konulmuş-

tur. 
Şeraiıini anlamak i'teyenlerin 

l. tanbulda şeh emaneti d\ arL da 

\laden mıntaka ı mühendbliğine 

ve l'..onguldakta l\ladcn mıidiri

yetine muracaat eylemeleri ilan 
ılunur. 

Fennin en son usuUle kat'i 
olarak eski ve yrni belsoğukluğu, 

frengi, idrar darlığ~ bel gevşekliği 
ve mesane ve bilcümle kadın ra· 
hatsızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 
Tokıtlıyan yanında mektep sokak 
No 35 Tel: il. O. 3152 

Yazı makinelerinizi 
satın aiınııdan e>el Galatada llaraci 

sokağ"ındı 1 O nuıııeroda 

VITALI BE B rASTE 
Mağaz:ı.s 'lt ziyaret ediniz. 

muhasehe işleri reisliğinden tcdari edchilirlcr. 

1
1 DE HA'LIMSIZLIK~RI 

"t<LER.., GAZLEfll 
\şt(İ~ LJl(ŞİLİKve YAN~AIAl{IHDA 

'~ ($0DO-GASTRJN) . 
MıastahzarıPEK r~·ô/RL/Dlf? 

KARON Alman kitaphanesl 
lleyo!\lu Tünel meydanında 523 

Posta Ye Telgraf levazım ınü~ürlU~ün~en: 
lstanbul yeni po;tahanc için mubayaa olunacak J00-400 ton 

Çamlı maden kômuru kapalı zarf ıısulile munakaı;a ·ıı k ınmuşnır. 
Mi.ınaktl>a 25 temmuz 929 Pc,cmrb~ 'UP ı icra c<lilecP;indcn tal n

lerın ş •tnııme n' nak iç;n şimt · len tekli w -ne ve tem' ı:ıtları~ıt' 

i'ıth:ı edecek kapaıı urlları khli iç.in de mezk tarihte &<la 

14 re Yeni postabnredc miıbarnııt ko:-tisyonuna miır1c1atları. 

-- -- ~ 

Liseler mubayaat komisyonundan: 

Komisyonumuza me·but umum 

leyli Iıse orııı ve mua!"im meK

tepleriııin bir senelik ağaç ko

mürlle cylul gayesine kadar kuru 

fasulye, kuru meyva, sa'ça, be

zelye, mel"Cimek, gaz, be:ılin, 

vakum ve mazut yağları, hay

van yemleri ve bu'.llarla beraber 
Erkek muallım mektebi n prinç, 
şeker, kaşar ve beyaz peynirleri, 

yumL ta. patates, ve Kandili, 
Erenkoy, Çamlıca rıekteplcrlnln 

t ve y >P;urt.. s tze, kuru şop;arı
ları h Ga'.ıta 1 ay, Kab ta~ füe
lerile beraber ekmek! M 21! 7 
929 p aır ıı; u at o ııltıda 

lıale ı -.ra k k t •r k ı 

!'ı~tur 

tal..ple ''1 

en .. ran 

k - ınul 
iti anlama ı reye 

komlsyo ımu a m· a· 

BELE111Y.E REİSİ 
Beylerin naaın dikkatine 

Emaye mebanl numerolar 25 
Oalvanlzadan kabartma 
numerolar 9 
Galvanlza eokak levbalan 4S 
Kuruşa siparişıt snr'atle gönderilir.. 
Sirkeci Teneke saç lmal!t fabrikuı 

Liıeler mübayaat komiıyo
nundan: 
İstanbul muhtelit orta mektebi it

tihaz olunacak olan Kadırgadaki eıı
ki eczacı ve Dişçi mektebi binaaında 
yapılacak tamirat, Ağustosun dör
düncü Pazar günil saat on altıda !ha 
le edilmek üzre kapalı zarf uıulile 
münakasaya konulmuştur. Taliple
rin prtname ve keşifnameyi görmek 
üzre komisyonumuza müracaatları. 

iLAN 

Tahlisiye Unıum 
müdürlüğünden: 

230 teneke halis Batum garı 
pazarlıkla rhal mubayaa edile 
cektir olanların 15 Tem
muz 9 9 Pazartesi günü saat 
saat ondortte Galata Rıhtun 
caddesinde Maritim hanındaki 
merkezi idareye müracaatları. 

.ı\skeri fabrikalar koop
eratifinden 

AskPrf fabrikalar koopratifine 
külli~etli mikdarda muh•c! <ezalı. 
olmacakıır. Vem: ve talip <>!arlar 
1 stcsin gv ek z·c h g n maıa 
zı a '" a lıK içııı ..! "' ~ J'l2C) 
pc·şemlıc ğun koop alil ·•) c· ıJ• 
resin muracıurtları. 
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Oarbl Trakya - lekeçedekl tilrk rençlerl bir musiki birliği tesis etmişlerdir Bd 
. . reılm blrlliln !ur rezlntlslne alt bir lntlbaını gösterlyor 

Dun DarUlfUnun Hukkk FakOltcıl talebe cemiyeti bir konıı;ra akdederek bazı husuıat hakkında 
konuşmutlardır. l(on ra a:ı111 1 Aablfamızdadır. 

Bu sene Feyzlatl kız lisesinden 
ıkan talebe 

Resimde bu ıene DarOşşefekadan çı-' 
talebe r!lrOIOyor 

•• 
EN MUKEMMEL ~-

5P0 R 

DDDGE 8RDTHERS 

SENIOR Sl~ 
~ 

Bizzat otomobil kullann1ağa merak ettiniz mi? Dünyada bun
l:an mükemmel ve zevkli spor yoktur. Hiç şüphe ·yoktur ki dün
yanın her yerinde olduğu gibi bizde de bizzat otomobil kullanmak 
umumi bir itiyat halini alacaktır. 

Esasları iyi öğrenmek şartiyle bizzat otomobil kullanmak 
otoınobil<lcn yegane faide ve zevkleri nlahdut bir nlasraf muka~ 

1 bi !inde elde etmek demektir. • t • Bizzat otomobil kullanmak isteyen adamı, en ziyade cezbedebllecek otomobil l Doçtur. Çünkl evvela şeklinin zarafeti ve kibarlığı itibariyle zevki temin eder. 
Saniyen kullanması kolay ve zahmetsizdir. Salisen fevkalfide sağlamlığı itibarile 
arıza ve bozukluj!"u ihtimali sıfıra yakın olan otomobil Doçtur. Bu meziyetlere sür'at 

, sarsıntıdan azadelik, az sarfıyat gibi meziyetler ilave edilirse Doçun para mukabi
linde en yüksek kıymeti olduğu herkes nazazında tezahür eder. 

Vekili Umumi: 
Türkiye Otomobil ve Lastik ve Traktör Kommandit şirketi 

(Kemal Halil, M_ehmet Rifat ve Süre kası) 
Beyoğlu istiklal caddesi 168 No 

Taşra acantahkları: 
Aı 'KARA : Zabıtçl Zade ve şeriki 1 SAMSUN 
IZMIR : Mahmut Cetalettln Bey 
KA YSERI : Muhaddis Zade Alim Bey 
ADANP : Muharrem Hilmi Bey GJRESON 
GAZI\ l ı TAP: Güzel Bey Zad~ Hasan !ley 
E l rsı> :Nasuhi Esat Bey 
DIY '1 IEKIR :Pirinççi Zade Sıtlı.ı Ne- ISPARTA 

dlm ve Edip Beyler. 

:Esat ~:fendi Zade Seyylt
llllıll Bey 

: lsmall Zade Vahit ve 
Şürekası 

: intibah Şirketi 

• FLIDA ~ ••• BABALAR__.. 
~ "/ .. 

·· -:~ BUGUN 

BfLUMUM HAŞAR 
YUMURTALARlL 
BIRABEH MAHVEDI 

Seyrisetain , Gurabai müslimin hastanesi , 
Hilaliahmer mektebi ve sair müessesatı sıhhi
yece tercihan istimal edilmekte olan FLİDA 
sinek, sivrisinek, tahtakurusu, pire, güve ve 
bütün haşaratı) umurtalarile kat'iyen imha ve 
ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kat'i ve kokusu 
sıhhi ve latiftir.FLİDA haşaratı öldüren bütün 
mayiat arasında bi.ı' ı.ciliği kazanmış ve Fransa 
hariciye nazareti ve Tür!ciye şehbenderliğince 
resn1en tasdik edilmiştir. Sanat ve rekabet 
aleminde dahi en yüksek mevkii şahadetnan1e
lerle ihraz etmiştir. Çünkü yarı yanya daha 
ucuz ve tesiri yüzde yüzdür. Şişesi 50, tenekesi 
75 ve pon1pası 75 kuruştur. 

Flida istediğiniz halde (tesiri yoktur) diye 
sizi aldatmak isteyenlere inanmayınız. Flida 
haşaratı öldüren bütün ınayiattan daha , 
müessir ve yarı yarıya daha ucuzdur . 
Flida yerli dimağı, yerli amelesi ve 
yerli sermayesi ile yapılmıştır. 

Flidayı tercih ediniz . Flidanın müstahzırı 
Hasan Ecza deposu sahibi Meşhur Hasan ko
lonyası ve llasan kuvvet şurubu müstahzırı 
Hasan Beydir. Flida bir şaheserdir. Markasına 

Çocuğunuz Jçin ke
nara koyacağınız 

40 para 

YARIN 
Onun JstikbalJnl temin eden btı 

kuvvet olur 
~ Tllr.kige iş Ban.kası 

i!!!!!!!~}.~Jlli!!t~~J.!~I~] 
Ka~alı zari usulile tümür ınünatasası 
Jli licaret nıe~tebi nıubayaal koınis1onun~an; 

Mektep için mubayaası muktezi l 10 ton kıriplc maden kÖ~ 
5 Ağustos 929 tarihine musadif Pazartesi giinü saat on dört 
çukta ihalesi icra olunmak üzre kapah zarf usulile münakl 
konulmuştur. Taliplerin evsaf ve şeraiti sairesini öğrenmek içi~ 

zartesi, Perşembe günleri mektep idaresine mUracaatları,münaicl 
iştirak için de yüzde yedi buçuk nispetinde teminatı muvatcV 
lerini Defterdarlık binası dahilinde Müessesatı Ticariye ve ılı' 
muhasibi mesullüğüne yatırarak alacaldarı makbuz ile vesaiki 
reyi muhtevi teknf mektuplıtrını ihale s.ıatinden evel me~ 
müteşekkil komisyonumuza tevdi eylemeleri. 

;>. ,. 

BÜYÜK 

TAflARE PifANG~~U 
YEDİNCİ TERTİP 

1 inci keşide: 11 ağustostadır. 

Buyuk ikramiye: 
30,000 liradır 

,. . . . . ' ' ~· . .·~ ~ -
. . . 

İZ MİR~ 
dikkat Hasan ecza deposu 1 

ı.. 
SErET ~l~EK ~Jru MEKTEBiNiN 

SERGİSİ 

SiNjRE . . . 
BAYGINLIGA 

YÜREK ÇARPINTI SINA • • EMSALSiZ DEVADIR 
HER ECZANEDE BULU~UR 

llJU&-.,---~ 

. , 
18 Temmuz 929 Perşembe gününden 28 TeııırJI~ 

Pazar akşamına kadar devam edecek olan ~e'~· 
saat 9 dan 20 ye kadar Beyoğlunda istiklal soknl\'1 , 

da 102 numaralı mağazada • Ağa Camii clvarıııd", 
~· zlzaretçllere açık bulunacaktır. Duhuliye yol<t 

-~ Toptan ve perakende satış yapılacaktır 

MES'UL MÜDÜR: BÜRHANE'f'f 


