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tTlI .. AFA DAİR 
ıtılAfmın memleke-

Türk - fransu ela Fransada da 
t~:ıde . olduğu ka mıı~oiyctlc karşı
eyı h!saıyat .ve me kalemizde ıöyle
lanacağmı bı~ ~ ktı praııau ga-

Bugün ve yarın Ankaradaki dostlarınızı telefonla 
istediğiniz ande arar ve bol bol konu abilirsiniz .. 

tik, dedij1ıınıs çı chır olan ııeşrl· 
zetelerlnin hu ınevzua niyet ve ••
yınnm sarih bir mcınn~ maruf ka
miıniyet rengi vardı~elerde bu iti
Jcmlerden çıkan ıne "ki memleket 
)aftaki ehemmiyet ~c ~etireceği in
münaaebatında buıu c d 
~at, izah oı~ruı;ıaJ<ta ~ arasın-

FJ!hakıka Pana ıle An ri bir bal 
daki bu anla~ ~ok .z::ı icapları 
almıttı. Tarih ve polı~ bir d06tluk 
bu lki memleketin açı emrctti
havası içinde yapmaıarını gibi gizli 
ği h ide, aeeba ı;:raıu:a neıara kar§ı 
rmcllerle bu h irim ıcap tlukla as
geliyor ve Türklyeye, dd~ alıyordu. 
la ıe'lll olunamayan vazlye • Bir 

. lı:Jatll81ı r. • • 
Hakıkatı nıçı sa • .ı.iDJ boz 

Bugün Ankara ile 
konuşabilirsiniz .. 

iN e oldu! fnnanlılarla~a ere İlk care ılliJ ün b-~ ankeH 
Tayyareleri 

prot sto 
ltalyan tayyareleri 

ve Vasıf pa anın 
• beyanatı 

Gt·ı;cnlerde 

Yerilen laliınalı - -~- -
~e i,lir~iler ıni1 44 m. açığı na 

sıl kapatırız?. 
leni liriıniı En:s Bey Yonao 

H iciy oami!e ö flü 

Gazinin en büyük 
eseri nedir? 

lıısım vilSyetlerimizin •sur~ hudu
malı: 11tldadında olan ry u hudu
dundaki emniyetaizliğe_:e b u)ırikAt 
dun oıesinden kopop 5-cn 

111 
Jilıayt 

ve ifaadata karşı FnıııaaD uıı>UIJliye 
&ihl dmması, Türk efkirı . ıere 
ıini bu nevi ,üphelert, c~d~eni 
aevkctmekten hali k&lımY,!r u. e ı.ar 
itilaf her nevi sui tefebhüınlc!r Bu 
•ı bir mani vazifesi glirecektı tarıi 
sütunlarda sık sık tekrarın":° BeY 
olmadı ımız bir hakikat v_a~;-
nelmllel münasebetlerde ıtt rıden 
)erin. muahedelerin maddeJ~r~i sa
ziyade iki tarafın hl ı~ ~-vayı 
mimiy t ve dilniatlük ür J<1 ~.., 
bozan arızaları en iyi dagıtabıhr~irı 

B n da rfklirı umumıyt. a-
Turk efkarı umumiyeaıle ayn• 
henk içınde, sulh ve mukarenet ıı;: 
litikaaına müsait olduğunu ıanne ~ 
yonu. Bqlilyacalı: olan do•tluk ıtt ~ 
ııakeratı ve Sürye hududıı bakk!:au 
imzalanan ltllAfnamenin tat~ı b(t 
bu zanda ne dereceye kadar. •il! c
ntiğiınizi göcıcrecelı:tir. Turlri.Yet 
nin bugtin ıulh. itilaf ve muf<arC~ 
politikasında ne kadar ciddi v~ 
-'-' b" h" 1 ·· üd'""Un·' yeoıd<D ıuıuu ır 11 e yur ufi u . bİ-

Üç dakika için 115, altı dakika 
için 215 kuruş ücret verilecek 
Dün biz Ankara ile görüştük, sesler yakın, 

vazih. ve aslında olduğu gibidir .. Bugün 
hat umuma açılıyor ... 

•tiırlmize ı:-den 

ltaıyan tayyarc

rıain Knraıle· 

ze \ıkarhn 

Bogazlardan geç
m~ı U7.crine 

'nğa:ılar .komis
} onu ıar:ıfıadan 

(\mı ·eıı Ak· 

'am nt:zı!ındc 

pr teı<tod:ı bu-
nulduğımu )&Z· 

ı ık Bu m'
ı;ele ıı.,kkında 

VaMf Pa,. omı )On ıem 
Va~ıl Paşa d~ml,tir ki : 

Enıs Bey 
A :ı. A po ) \una o 

h () tı 1 Pnpa}I ıckrıır mu 

zakercyc mak i in cınır 

,·eruken keııdısine cvelce cin· 
dcrilmi~ olan ıallmaııa udilJt 

yapmamış fakat barlcıye encü
menlndl" t:crtyan etmiş olan 
mıiıakernta ıehaan mütemmim 

fıtkat FathJ hızı emırle vermiştir. 

Buyuk Gazinın bır millete bay 
beka, tcilı t min eden §a)ıeaerl ' 
çoktur. Millete hakıki hurriyet •c 
iatikUli?i kazandırmalı:, büyük ıcıi
maı ınlril p, yazr ınkılabı, Saiıary~ 
son büyük zafer. . . . • • ' 

Ben bu uale c vap vcrırk n lı;
r~ı: ~ha uıazıye bakarak diy c . 
i!ım 1u .en buyuk ı Oazınin 1335 b;i
lıarrnda lstanbulu t~klc Anadolu 
için, ınukav ı c im aha.<ı olan 

•I!<~ sineuııc: Milli Rütbailc ı:•t· 
meaıdır. Oui bd y helı: kuvvet men 

izah edecelı değiliz. Bu hakıkıt fta 
ru geç olmakla beraber her tar• an 
anlaşılma~• bışlamışıır. Fra~sa ~y re 
~cliai hariciye encümeni ıkın~ y
,.; M. JorJ Rc:ynal (Georı;< ~· 
nald' ın ne~reıdğı mekalrdc bu rı " 
tııya temas ediliyor, Makalenin ~ 
Jıısmını aynen naklediyoruz. "B0 b~ 
ziçi ııabillerındt hayatlarının d Ju 
lıaç aeneainı geçinnlı veya A_ıı• T~r
da dola olanların hepsı. ı 
k~ hem. cetlerinden kaim~ aslı<:,, 
fazıletlerı muhafaza ettilı:Jcrırıe !'< i
de azirnk!r ve kanaat kar bir iJÇ' ~k 
ctıığuna şehadet ederler. 001111 i~n· 
so:dul~ü . H m rıliğl, tatlı <fi tam 
gi tacırlerın ihtiktr zibniyeıil~ a
hir tezat ıcşkil eder. oı;ınanh ·~fıat 
ratorluğunda fena olan şey. t·~enler 
ıdi. İktidar mevkıine göz dıda iti
hulc(iiııete geçtikçe etrafların d ln
matsızlık uyandn-an, düşürıcC ~un
tirikaya baş vııran Jı:imselerdıiaıııa•· 
dan dolayı millet m<&:UI t~tu e
Türklycde büyük hatalar !~'1;!fııe
den rejimler devrilmiı. 'fur_ . y
tı te«'1düt yolunda sarfettığı ~1 
rrı I'. herkr~n mubabb<tın•d nun 
lı:~t ka.-anmr~tır. Silrye ~udu "•t1e
düzeltilmui en mühim bır ıne•iındi 
dir. fıil.if, itılafı takip ed~rd~si ha 
bır dostluk ve hakem mua. ~ oldu
zırlanmaktadır. Türkiye ıçın bede 
~u gibi Fransa için de bu nı"'.' 
ötedenberi takip edilen bir sıya~-
. 1 • kle bera.,.r 

tın, su hu gaye edınme .. fikrine 
milletler araaında ki tcaanut t" 

... bir ne •· istınat eden siyasetin tabıı 
ti arasın-i olacaktır. Memlekc er f t 

daki munasebetler pek çok, men. a~ 

Ankaradan dün alınan talimat 

Aolıara - lstanbul telefonu 
bu günden itibaren açı-

lıyor. Dün L tanbul Posta 
ve Telgraf Bat müdürlOtOne 
Ankara umum müdOrlO

tunden tele
fonla bır tali
matname bll
dlrllml~tlr. 
lstanbul Pos
ta ve Telrraı 
Baş mOdOrü 
Hüsnü Bey, 

Ankaradan ta
limatı alırken , 

sesin Adadan konuşulur l'lbl 
geldltlnl silylemlştlr. 

Na>tl konuşıılacok ;ı 

Gelen talimatnameye göre: 
ı temmnıdaa (bu (llnden) 

itibaren Ankara - JstanbuJ ara
aında ve tlmdllllı yalnız lata• 
bul ciheti aboaelerlne mttnhlllır 
olmalı: Dzre telefon mubabarah 
açılacaktır. 

--cihetle- azami altı dakikadır. 
Altı dakikanın hitamında miJ
klJleme bitmemiş olsa bile, mer· 
kezce resen kesilir. 

Sırcı btkltmtk lazım 
MüklJlemeye devam etmek 

isteyenlerin yı• 
niden yazılarak •l,..lıı-=
sıra beklemeleri 
lılzımdır. 

Ankar3 ıl 

konuşmak ıçin 

IAzım ~d<n bir 
ihz11 mukalcmui 

ceryan cımtktedlr 

Hirınci miık4km•y• 

dahil oları bu ihzar ııcr.ıi 15 k ıınıştur 
Ankara ile konuşulmak istenilip de 
uz ~·~,J c bile bo ihzar para ı 
abone he abını )lt.ılı~or. 

An~ara . ı ıaııbol haııının açıl
.h 1 ile muUlemedeli lnt.iumı 

ması cı e ı 
crflb• için buJundcn lıibarm An

~:ra _ ısıınbul mük!lcmtlerl muva· 
kkııen tıdl lı:dilmişıır. 

E sen bu p;undcn lıilıartn ba~· 
Bunun için 

Jcrlıı lstanbul 
Telefon »lrlı:et! 
ile konutarak 
depozito ylbr
malan ve mulıa 
-vele yapmaJan 
llzımdır. 

11 .• ::: olan umuınl milUleme de 
evvela abone• l bir muddcı içine 

şumu!IU bir ıecrnb 
devre 1 de la} ılı· 
bilır. 

k aaınımıfar ısc pek kanşıktır. Artı . 
yet ve ıtımat hısJerine istınat etm_~· 
J<etk bir ıılhı imkAn verllemez. Mu· 
nasebetıerde samimiyet vt itimat ~J 
ITıazııa harp olmıyabllir, fakat halı:ı
lu sulh ta 1• d -z. Milletle-'"cssus e e, ... ,.. _ 
•ın r ettikleri gayretlerin bir muş 
tcroı. refah d hi%Tlltt ettiği-n av asına 

e <min olacakları güne kadar her-

Bu mukavele 
yapılmadan kö 
nuşulamaz. 

l•tıınbuldaki abo
neler Ankara ile 

kOJtuşmık ı ıedikleri 
vakiı telefonu acırak 

llrrde bu tek 
haı ıuddüt ede· 
ctl;ınden mUkAk

mcdc d•ha suhııl t 
olacaktır 
Bız de konuştuk 

t::lyevm Ankı· 
radı bulunan haş 
muhamrtmiz iirı 
nıebıı u hhmnı 

Be~. dün A nkıradan 
ıeldonla matbaamı7.1 

~gı hır Sulh zaıf ve en kuçük bir 
varbc 1 • " 1 e devrilecek bir sulh olur. 

,. MAHMUT 
ilirt meb'usu 

m-~ 1 hu mıış 'e gazcıt-
"- .4nkara mıı tahrir müdürü 

ile ko11 uşmalt llt y12ı ı$1eri hak. 
latt'gorum,, ıahrtddln &y kında goruımil,ıür. 
diyecektir. . e .Ank•rl ile Sr. vazlh blr surcııe işi· diliyordu. 

Teldon idıraıınd e<kn te,kilat Umum mtıdür ııt mOtthossıs/or 
Mektepliler 

Mllsabakası 

muhabereyı 1
:: An•arayı bulacalı.· . Pus11 ,.e telgraf umum muduru 

yaptınJmıııır. e hhrl beyın bu11ün Şthrlrnl.ı:e gelme!l 
111 . ek hat oldıılU cihetle beklenmektedir. 

9 uncu hafta 
9 uncu haftanın en mGhlm 

haberi nedir i' mOsabakıun 

~I hazirandan itibaren 
~ başlamıştır. 

Ocılecek FiSJ Temmuz Sa 
cevapları ~ lı gOnD ak· 

tamına kadar kabul edece· 
tiz. 9uncu haftanın en rrıO· 
hım haberi için alınacak netice 
Pil Temmuz Çarşamba gO
~ nO llAn edilecektir. 

Cevaplarınızı Milliyet mO· 
Babaka memurluğuna gön· 
deriniz. 
Not• MD hakaınıza haftanın 

• en mQhlm hr.::crlnln ne 
Olduğunu blldlrmek ve niçin o 
haberin tercltı edlJdlğinı izah 
etmekle lşılrak edllmelidir. 

"imdılilr ı L ı~-~ idarenin Almınyıdan gtllrıdi"' 
V L AJll<:ıfa. k<rta ·-·· f>' 

da r;crca bil milıehıs$1 lar şelırlrnlzd l•tkllııtta bir an k l!teyenltr ola lr. b 
•-~ konutııı• ulımuyorlar. 3 ay ıçln gctırtlen bul...,. d ..,.1, .. n mcmureltr ne h 

1 s.nırıl • .- .,... muıe 1 1 ann müddeti iki hıfııyı 
cı: ııl•P mevcuı olduğunu munt•· kadar bıııyor. Bunlar raporlınnı ver· 

k• d ·d«ckleri ıçın kc-nuımı· dikıen •<>nra Almanyayı •idecekkrdir, pınan kıy ' ~ 
!anların tahminen ne kadar 

~· ıatiP 0 
• 

mudd<I ;nıizar tımeltn l121m gel. 
nl gene m...ımazel, konuşmak 

dlği 1 L • B 
;,,ıeyen alıoneye oy 17.ecc~nr. o 
müddet hidncc buradaki abone 
Ankarıdahl ıhon ile konuşacalıtır. 

faksı iki tarafı•n konu an yoksa 
htm<n konu. ulabileeekıir. 

Konuşma parası 

Mukı'ileme ücreti birinci 3 
dakıka içın 115 kuruştur. On
dan sonraki üıcr dakikalar 
irin de 100 kuruştur. Mükale
me müddeti - tek hal oldııgu 

Yunanistan kabul 
etmiyecekmiş 

Aıinn, O ( A.A ) 1 luku-

mN Y oung planını prote to et 

mek ve tanımamak nıyctınd d . 

l•irlınu ve feyezan 
Svf) a. 30 (A..A.) - Bı J r, 

ıanın ,ıma1 de 1- ık ıı ur ııora 

vı: fırtı . ar hır k erit rde 
le)<' :an uku a l p ol mu 

ıur. Dokuz bo im nır. 
Ekinlcrın ı ~r dığı 7.arar yuzlcrce 
milyona haliğ olma tadır. 

- Btrı htr hangı bir surtt/e 
btyarıoııu bıılunocok vuzıyette de
itilim. Yalnız ~unu ltoydtdtb/llrim 
iri komisy<>n Akı anı mıytti nez
dinde blJyl bır pr ı /odu bulun-

muştur. F(ıknt buna mukabll ltolyarı 
dtltgtsirıt at/tdıl haf// hortku ı 
doğru dtgı/ıtir, 

Komi•) on l:>u pr tc ıo~ u ma· 
hiy tindtkı hı r ik dola) lyle 

Aliy nım ı 

Dün de şahitlerdinlen-l 
di, ifadeler alındı 1 

Usküdar Istintak dairesiMmj 
Manniği cerhetınekle maznun· 
Aliye Hanım h:ıkkmdakı ıabki 
kata dıin de devam etmiştir. 

Dün malltınatlarma müraca
at edilmek üzre bır kaç şahit 
davet edilmiştir. Bu §ahitler
den ikisi ge vakit gelmişler ve 
isticvap olunmuşlardır. 

Diğer şahitler de dinlendik· 
ten sonra bu ifııdelcre nazaran 
Yeniden şahit dmlemek lüzumu 
hasıl olmaz a ahkıknı bitmiş 
olacak ve evrak mutalası alın
mak üzre Oskij4ar Müddei U· 

mwniliğine venlccektir . 
Dün dinlenen şahitler, Aliye 

Hanımın, Mm. Manniğin hane 
sine ne şekilde geldiğı hakkın
da izahat vennışlerdir. 

lrnza&ız mel.top bahsi 
Mm. Mannı ın imzasız ve 

Fransızca bir tehdit mektubu 
almış olduğu şayiasına gelincel 
bu hususta ayrıca tahkikat ya
pılmamaktadır. Zira Müddei ta 
rafından Müddei umumiliğe bu 
yolda hir müracaat v:ıki olma·! 
mıştır. -------

Yunan hukOmctınin Türkiye 

ile mu:\11 k me<cklerınin halli 

M. Popo M. ArglrtJ}"'IOS 

hakkındaki nolı:ıal na7.annı hıç 
tebdil etmemiştir. 

Tıırl..i) c • liri Enı lx:y Yu
oan hariciye nuırını zıyıreı et
miş M. A rgiropulostıı bu ziyareti 
scfarethanl'y ı;ıdcrck iade etme· 

mi ar. iki reculu hukı'.lmeı, n:ıiı
likaılarmdan iki memlekeıin mıı
na ebaıını takviye etmek arzu

sunu izhar eımişlerilir . Enis B. 
misakın mi17.akcrc ve lmza.ı için 
~l!biyet alınış oldu#Jınu sôyle
ınişıir. -------

Adliye mıisteıarl 
Yerli mala Sergisi Ferit beg bu gı1n .AnAaraga 

gidiyor 

Bir Binbaşımızın 
muvaffakıyeti 

Adanada onbeş ııenedenbtri 
ukıp cdilmektr 
olan bir şakı

nın pu uy• diJ. 
şıiriildu~ımU hr 

ber verml, ıal

si!Aanı da neş

ıeun4tik. 
•<;ezik dıı-

ran. ı mindckl 
bu haydudu takip 

eden ve vuran 

Adana )lndar· 
mı &!ay kuman· 

danı Binoaşı Bı•bap H .., n 
Hü»eyın Hıi n · 11 un Bry 

Beyin hu milna.o;e ılt bir re· 
mıni dtı-ccdlyoru7~ il. Huınu 
Beye hukıimcıçe bir ıkmmı}e 

crilm i de mubıcmcldır. 

. danlıgını, Mllf ıu -
&:!na, Pa hıı:nu bir tarafa brak ra'lı: 
~ır~ •. o tarihte Millet ve meın!c c
tın ıçınd ulaııdufu vaziyet ma
IOmdur; bu yazİycti mqhur 
kun· 90D ulılfeıinde okuru~- uuı 
burada Türk gençlij!ine Cumhuri
ye i teılim ederek hitahcderken A
nadoluya girdili gUn mmıleketln 
halini tasvir ediyor; o luti ki vata
nın hu parçaaı kc:ıı.di batına ve ken-

.Jf. ı ·ur1 Hey 
di halas çarcsıpi ara§Urmaga h.'
mı,; d~nıanlar h<T yeri elmq; k.;v 
yet dağıtılnu~ < ıiliblar alınmq : Pa
di""1. ~. halife dıişmanın koltuğu
na gırmış; munevvC"r)er ve müt-.
fekkirler ş rrin ehveni olarak fila 
ve ya filan mandaya ginn kten b.ı<
ka çare gurcmfypr. • . İıtc. vatanııı 
bOyl bir analıaba gfuıunde G:ı.zi ıç 
bir şeye ve hiç bir tarafa bakmay, _ 
rak Milletin kabiliyet •e mukav • 
met cevherinı ailah olarak eline lı
yor ve millete korkma kurtıılacalı: 
ımı; arkamdan gel!! diııor. 
. R.,..._ .mıtu rın mah;;;Jdu 

hıç ~1!' taraftan bir yaTI!ırn .,;kl 
medigı o sırada Gıt.zipin bu hamı cr.
feragatının, ce~etinın ncfı 1

• 

dı M • ınc ıtı-ma nın, ılletın kuvvet mik y 
ıanıvı~nın d CC< ·Oİ TC> n 1 

T urk hnının a leı ve ud 
gıiıtuen tn bUyiık bıt e erdır. 
Yazımm başında saydığım 

terler bu hamleye ve bundaki b.: • 
rıp ba.ğl!dır. .Bu hamleyi yapın. j( 

J• ~P. ı'IL f Orfa da Ü • 1ı:uvveıını kmdındc ı:ören bir ad rıı • ı D ZHID ondan sonraki inkilap ve harp %afet-
, lıcı-d n !erini, kolay dei:ilsc de, elbette te-

. A.A. ) Balcova mir\ eder 
ba e ktı t'lla Sallb efendi Dlı: Maglübiyetini tanırnadıgım B 
llzıı lkı~a•:te muvaffak olmuf- kumandan Gazinin muharebderdckı 

1
. 

tar. : y.tıl bir eepel derunnnda en mühim hamlesi ve muvaffalriyet 
Cam • I\ halk fırkasına hedl· llrrı da hı:'~ur; Cephede, dilşman'a ı 

Başvekil Paşa geldiği 
zaman açılacak 

At;11 «U mabkemt ı ıel. I ferit ye edi ~ti bir •ıç &'llnden çarpr'8n brrmcı hatta vaziyet nez -
beri de am e en &lrekli ve fld· ket •e ehemmiyetini arttırdığı 

1118
_ 

bey, Adlfye •ekti ti M~ıeşarlığını deUI ıı:ıar 112Dmlerln lıemaıe ~tte Koca Gaziyi cepheye daha ya-
ıayin •dilmiş '" il ın emri gclnı~. ermesine ardım el iştir. lıın ve hazan fütursuz 

0 
hattın 

10
,.. 

J laik fıriuısında a~ilacak olan 
yerli mallar .ergısinin ku,adı 

tarihi Hakkı ~inasi paşa Trak
yadaki ıclıı ;t :n avdet etııkıcn 
~nra kcııdllcrınden l ıimzaç edi
lerek bellı ol cakıır. 

J\lamafl ergı mı:ı Paşa l laz
rctlerinin şehrimızdc bulunıluk

lan ?~ımana t ~dul eııınleı:ektir 

.\rr,iye vekilin H mcbu lar 
da tlavct c ıle~ckar. - _ ..... 
Jlnkkı Şinasi paşa gt>llgor 

T•ık) ada ıelıişıc ulunan 1 blk 
fırka.· 1Dufetll{I Hakkı Sina ı pa a 
nın t ır ıkı gunc kadar şcbrımizc av
dc beklenmcl<t dır. 

Bari kontJolosluğu 
Bari koruolo !uğuna 1 ranbul 

Harıci}C memurlarından Baha 

bev tavın edilmı~tır. 

!lir ~'Ok Adlıye nıtmorlan ve -- • içinde ı:orürailnilz •.. 
ılıiblıuı diln !'erit beyi zıyımle Leh J19braınaoı ı'~jl 

11 

Bu suretle, ekseriya olduğu ı:ı ı, 
ırbrllı ve ı eni nzılesınd de mu· IU • ya kazanır yahut en az zararla çı

kar: Afrika harbından tutunuz ı 
vaffaldy•tltr t•mtnru <tmı~ltıdır. Vafluva, 80 (A,A) - Lelıı ~.da. Arı burnu, Anafartalar. Sakarya, 

Fcriı bty, hu günkü ıra.le An· kahramanı jenerel Dem in Jı:e umlubunar ..•........ 
karıya hareket rdecek ıılduP,ndvı mitleri Cracovleye ıtetlrllmlftlr. Umumi harbm sonunda büyük 1 _ r 
dun lsıanbul Adli)o>lndcki ırkadaş- Şehir TOrk, Macar ve Lelı bay· ıtiliz teatuzunda ordusuyla btra 
ı ... ık _.dalaşm.,ıır. rakları ile donadılmıthr. Jeneraho ruc'at dcrek gemisini kurtaran Y<-:-------------1 kllllerlnl hamil olan ıren Türk, ~ine kaptan.···· 

Bu GON Macar ve Leh hcy'ctl murabba Bundan az sonra vatan bozgunu" ı 

2 inci sahifemizde: 
ı- Tarih telııh 

Pa ;ı ~e \' llııu 

ı ,,.,. t t 

Ttpcdtlc il Aıl 

3 üncll nhlfemlzde: 
J · l•ı adı 1 • er 
2 hk Jntıb ' fi 

4 Uncu sahifemizde: 

ı - ı 12\la poru 
2~ t'clek 

~ lhkoı)IC" ronı ,n, mu•cplllcr m "'• 
b31<ası 

salan refakat etmektedir. Mera im da da Millet gemisine doğru dumcn • 
dolayısile fevk J'ade ıezahDrat takan ve suya inmez y~lken Pr. ı 
yapılmıştır. Harbiye nazın TOrk ayni cinate 1 bu hamledir. 
ve Macar hey'etlmnrahho, ıları . Gazi siyasiyatta ırşat, puktıka a 
şerefine bir zlyofel vcrml tir. ıkaz, ınaarıfte tenvır, ictimai}'atıa 

tc vik eder, iktısadıyatta rehb< r o-
Baytarların nıaaşlurı lur. 
Bavwrlu b ınıla trfrık dıı Şimdi, bund~n sonra, b t sonunc 

mu mır Bu be .Jfın İ il m a lan sabada kendisınd k n ıının yır 
ru!m:ı1z mcd i'illde dh ı v hakik tı 

45 ~O. J'- . ·o. 0
'\ liradır <;ark "IA ı:uru crın '" a iyadt 

yukrlnd vaEilc ı elan baytarlarl• rehberlik btklcdigımızi söyı r e 
hu ınıfl:u meyan da yuk ek maaş tok yaoasın dey Jı. . cycrt k 
!arın tah lsı dUşıınulmckttdır. ilundon M N 
ma.da aynca 25 lira moaşlı ıki sırul Kütahya ıı~ı. 

olunma ıur '(, 1ur . . . • u u 
1 ~ "'j'- I; 1tl\tC1Ultt~'\ 1 ••. '"~.~~!~.':' ,.,. -. 
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.. Buyurun Paşa karındaş! 
Benim karındaşım rahat mıdır ? 

Hiç elem çekmesin .. 
illiJeliD lelı' aıı: 50 AYHAN 

.... l_H_A_R_ıç_T_EN_A_L_n_ıc_ı_~_ı_z ____ H __ A __ a_E=R=L=E=R=-]J 

Cevap geldi 
Amerika borçların 

tecilini kabul 
etmiyor 

..._Imaım;yada 

Konsolosa ate~ 1 .. 
Berlinne azılı ve ta~ancalı 

~ir kanın .. 

!,•P•-;yada 

Sağ imişler .• 
Kaybolan tayyare

ciler bulundu, 
kurtarıldı .. 

Resmi telgraflar azaltılıyor 
Ankara 30· Milliyet) - Posta telgraf idaresine tebl iğ olun~n 

bir karara nazaran resmi telgraflar azami derecede ıızaıtılnc:ıl. • ır 
LU:ımmsuz çekilenler tazmin olunacaktır. sllmendllfcr gilzerr t ı 
olan yerlere resmi telgraf çekilmesi fevkalİlde ahvaıe ınUnh ~ı. 
olacaktır. Ajans merkezlere günde azamı iki yiız kellme vereblie
cektlr, kararın tatbikine ba~landı. 

Kadriy·e Hm davası 
lzmlr, 30 (A.A.) Kadriye hanım ve rU!ekns ına nil dava . 

dokuz temmuzda rüyeti mııkarer bulunmaktadır. Kadriye hıı~ 0m 
ve zevcinin vekdletlnl der'uhte eden avukat tetkikle me~:;ui <J u ~. 
davaya alt 27 şahidin celbi için celbler ihzar edilmiştir, 

Ankara civarının jeoJOji haritası 
Ankara, 30 Milliyet ) DarUlfllnun jeoloji mıınlliml Ahmet 

Malik ile .brahlm Hakkı ve tab!l Coğrafya prllfesllrll Chapııt 
Ankara civarı arazisini jeoloj nokta! nnzarındıın tetkik etmek 
tedirler. Tetkikat on gUn daha devam edecektir. Hey'el Ankara 
vili\yetlnln jeoloji haritasını vücuda getirecektir. lkt!sai vekl:tl~ 
kimya enstitusUde Ankara topraklarında hamıziyel !ınrltıısını 

Paris , 2q ( .\. A. ) - Stok 
1 

borçlarının tecili hakkında \Va

shington sefiri .\!. Cloudel tara
fından gönderilen ceyap hariciye 

nazarctine va>al olmuştur. 1 l iıku
met bu cenbm menfi mahiyette 
oldugunu haridyc ve maliye en

cümenlerine bildirmiştir. 

Rerlinde ayın 26 ıncı ııünü bir 

vaka olmu~tur. \1akuruf i'nıinde 

lıir R tı < ile zcı·ccsi lkrlindcki 

Fransız kı msoln,.ınc,inc ı;clmişler 

Ye konsolos H Pince ı gornıek 
bccmı~lcnlir. \lakaro!ıın çehre· 
sinden li:ısta ·olduğu anla,ılıyor

mu~. Kadının da kuc~~ı ~da bir 

çocuk \ armı~. Kun,01t gelip 
kendilerine n" i s tcd i kkı ini sor
muş. l\lnkaro[ /.CY~\!.;i l'<ıri s tc iken 

bir habızlıp;a oıı,radıgını • ;üylc

miş, katlının bir :;yap;ı <akatlan

dığı halde bun~ <ebelıiyct veren

lerden tazminat alınmadı~ını süy

lemi~tlr. 

l\ladrid, 29 ( A. A. ) - Nu
ma~ ci ya tayyare<inin lı r;lundu

~nu haber alan hal k sevinçli 
taz:ıh urlcrdc hu hın mu~ alaylar 

tertip cdilmiıtir ,\1. Dö Rivcraya 

gelen bir tcl grnftıı m urcttchat 
ara;;ında eksik ol•nadıj1;ı ,-c tay

yarenin saıı;lanı bir hakk bulun

dugu bildirilmck tcdır. 

_ıanzim _ Uc m:şğuldur. __ _ _ _ .. 

Niçin o yapamad? 

Ali Paşanın adamları Maz- du, o şu başlanğıcı pek te 
gallardan serbestçe bakıyorlar- ğenrnemiş gibiydi. Mehmet J:- 'l-
4ı. Malum ya: artık harp yok- sa: 
tu, Hurşit Paşa Dış Kaleyi ge- " - Devletli Hurşit Paşa kar
riye verip Ali Paşanın affı için daşmız mahsus selam edip ha
İstanbula Telhis yazdığını bil- tırı şerifinizi istifsar ediyor. 

Paris, 29 ( A.A) - :\l. Poin

care W aşington , efiri \1. Clou

delin tqebbüsiıııe ,\nıcrika hu

'..lımetinin verdiği cevabı tebliğ 
riktuı sonra lıi.ıkOmet ve en

,.ı menler Azası Londra ve Wa
~hington itilAfının ne suretle ta,;

dlk edileceği mcs'elesi hakkında 

tetkikatta bulunmuşlardır. 

Hükfimtt ile enciımenler Azası 

mecli te müzakere açılması hak

kında vaki olacak her hangi bir 

teklifi mazbatnlar ikmal edilin
ceye kadar y ııni lJ temmu7.a ka

dar kabul etmemek hususunda 

mutabık kalmı~lardır. 

Fakat l\.lak:ırrıf bunları söy

lerken son derece a:ı.1bl yet gö>
termiştlr. Konsolo,; ,\lakarofu sü

kunete davet et-mi~tir. l'akat bu 

sırada kadın feryat etmeğe ba>

lamıştır. Sonra da bir taban<:a 
çıkarıp konsolo-;ıı iiç el ateş 

etmiştir. 

lgil vapuru ktırtarılHn tayya

recilerle birlikte Celıelllttarıka 

dop;ru gelmektedir. 
->++~---

~gll•ered.e 

Kamara reisi intihabı 

lngilteredc son intihabat neti
cesinde te~ekkül eden yeni . .\ vanı 
kamarı"ında ahiren reis intihabı 
yapılmıştır. Riyasete intihap edi
len :\1. Fitz - Roy c<nsen muha
fazakar firkasına mensup olmu~
tur. M. Fitz - Roy c<kidenberi 

Avam kamarasında riyaset mcv

k.iini i~gal ediyordu. !lk<ai !irka-

" ... Bir inkılabı yaratan ve 
yaşatan şeraiü içtimaiye 

mevcut olmadıkça o inkılap 
eksiktir ... ,, 

dirmişti. Benim karmdaşnn nasıldır? 
Mehmet Paşa ile Kaftancı Rahatrrudır? Hiç elem çekme

beyaz çevre salladılar, Elçi gel- sin. İstanbulda af fermanı ya
diklerini anlattılar. zılmak üzredir, eğer birşeye ih-

Mazgaldan bakanlar, Ali Pa- tiyacı varsa bildirsin çaresine 
şaya sadık kalmış silahşurlar- bakalnn! Diyor. 

Fransız konsolosu buna rağ-

sına i\lcnsup melı"uslar 1\.1. 
Roy için rey vermişlerdir. 

Fitt. -

Valmon Sanatoryomu, Haziran929 nun için hadisatın yalnız dışını de 
Öğle sonu ... Bütün hastalar odala- ğil, içini görebilecek bir göze i!ı tı 

rına çekilmişlerdi Sanatoryomun yaç var. 
bir vapur güvertesini andıran salo- Sesinde, tarihin sa.dayı tenkidin. 
nunda bir o. bir de ben kalmıştık. işidir gibi olmuştum. Yüzünü buru 
O, Hindistanda yakaladığı müzmin turarak ilave ettı · 

dı. Tabii bunların çogu Ama- Ali Paşa başını göğsü üzeri
vuttu. İçlerinde tektük yaban- ne eğip sakalını tutamlamıştı: 
cılar da vardı: Fransız, İsviçre- Bu ne demek? Dün bir bu gün 
li, Venedikli gibi. . . iki ..• Hurşit Paşa İstanbulda 

Ali. Paşanın adamları. h~en yazılacak fermana dair nasıl 
son günler?e kum~da ışlenne şöyle olacak böyle bitecek. Di-
bakan Fehim Çamı ye koştular. b"l" di 
MalUın: Fehim Çami Dış Kale ye 1 ır .. · • _ 

Paris, 29 (A.A.) - :\lebusan 

meclisi hariciye encümenı alela

cele toplanarak <\merikanm ce

vabı hakkında hük1lmet tarafın

dan yapılan rc;;ml tebliğe ittlla 

hasıl etmiş ve lıükı\met lıu hu

susta gö,terdlği müsaraattan do

layı te~ek.kür ctnıi~tir. f:ncümen 

mazbatasını bir an evci hazırla

yabilmek ve mazbata ınuhır

rirlerini intihap etmek lçln salı 

günü toplanmaıı;a karar vermiştir. 

men yaralanmamı~tır. llatta orada 
bulunan diğer bazı memurlar da 

kurşunlardan masun kalmışlar -
dır. Kadın tevkif edilmiştir. 

IU.I;yada 

Nil/usun mıhdarı 
ltalya istatistik idaresi tarafın

dan son neşredilen rakkamlara 

göre 928 kanunu evelinin 31 
inci günü bi.itUn ltalya krallığı 
dahilindeki nüfusun mikdarı 41 
milyon 174 bin kişiden ibarettL 
Bu mlkdar nüfu · 927 senesi 
aynı tarihindeki mevcut nüfusa 

nispetle 406 bin fazli!dır. 

bir mide hastalığını tedavi içinBom - Yok İngiltere ist miyornıuş 
baydan gelmiş bir İngilizdi. Onunla yok Rusya yardım ediyormuş. Yol 
ilk tesadüfte seliimlaşmt§. ikinci te bilmem ne varmış: bunlar hep bo 
sadüfte dağ otdlerinc mahsus bir dedikodular... Bir memlekette in
kolaylıkla teklifsiz olmuştuk. kılap sebepleri hazırlanıp ta büyük 

Tercümei hali: Oksfort Darülfü- inkıllipçı &rtaya çıkınca adi politik< 
nununda tahsil etmiş. Sudanda za- nümayişleri taşkın bir sel önün< 
bitlik yapmış, bir aralİk İrlanda da düşen çörçöptcn ibaret kalır. Avrn 
tarih okutmuş. Umumi harpte ga<e- padan Efganistana otomobil bile güı 
tc muhabiri sıfatiyle ka<argahları lükle girerken bir inkılap götürme 
dolaşmış, harpten sonra Filistinde ğe kalkışmak: beyhude bir say. Biz 
Yahudi muhacereti işleriyle uğraş- İngilizler, inkıl:iplann meftunuyuz 
mış, nihayet bir İngiliz ilaç fahri- Medeniyette en eski Avrupa millet 
kası hesabına Hindistana gitmiş. . . olduğumuz için ncrde bir medeniye 
Şimdi bir yıldırımın vurduğu koca- güne~i doğduğunu görürsek sevini 
man bir ağaca benıcyen alil vücudu- riz. Politikadan bahsetmiyorum, bi 
na sıhhat aramak için (Valmon) sa- İngiliz sıfotiyle konuşuyorum. Am. 
natoryomunda bulunuyor. nullah Afganistanda bir inkılap bi 

- "t Paşanın eline geçtiği Henuz ordugahı~ ~ıkardıgı 
gtih Ali Paşa tarafından ku- Tatarın ayakla~ırun ızı kaybo~
mandaya getirilmişti. Barutha- ltla:"1ış olmak laznn gelmez mı
neyi atacakolan Selim Çami nin ydı? 
kardeşiydi. r*l İhtiyar Tepedelenli kaşlarını 

Fehim iç Kaledeydi, Ali Pa- çatarak : 
şanın yanında bulunuyordu: - Varolsunlar. Memnun ol-

- Hurşidin iki Elçisi gelmiş! duk. 
Dediler. Tepedelenliye haber 
verdiler: 

- Bıre komayın içeriye alın! 

Diye başını salladı, şu selam 
kelamın altından bakalnn neler 

çıkacaktı? 

Köse Mehmet Paşa tane ta
ne anlatarak dedi ki: 

Emrini verdi.Fehim Çami 
Diş Kaleye k.>ştu, Mehmet Pa
şa ile Kaftancı başıyı çabucak 
tanryıvennişti: Bunlar geçen - Paşa kardeşinizin sizden 
gün Ali Paşaya gelen Elçiler bir ricası var: Rum meselesi 
idi. hayli alevlendi kerem buyurup 

Fehim asma köprüyü indir- Adaya geçsinler. Halvet olup 
terek ikisini de Kaleye aldı. tz- şu işi el birliğlle başaralnn. 
zeti ikram Ali Paşanın bulundu Ali Paşa dizleri üzerine do-
gu yere götürdüler. ğrulmuştu: 

Ali Paşa selamlıkta oturu- - Nasıl nasıl anlamadım? 
yordu. Dış Kaleyi kolaylıkla Dedi, sordu. Ali Paşanın ha-
ele geçirdiği günden beri neş'e- linde bir değişiklik oluvenniş
si pek yerliyerindeydi. Affedi- ti. Rum meselesinden laf ac;ıl
lirse Vasilikiyi alıp Anadoluya ması Paşanın gücüne gitmişti: 
geçecekti. Yovk ..• Buna razı Ya! .•. Demek şimdilerde Hur
olmıyacak olurlarsa sonuna ka- şit Paşanın aklı başına geliyor
dar dayanıp gidecek daha sıkı- du?! O Halet efendi denen a
şırsa gümbür gümbür barutha- dam Rumların zihirli öğütler
neyi atarak i in içinden namu- ine kapılmayıp ta Ali Paşayıgü 
sile sıyrılıp çıkacaktı. cendinnemiş olsaydi, şimdi Yu

- O ... Buyurun Paşa ka- .n~ içinde "çıt" mı çıka bilir
nndaş, İşallah devletli vezir dı? 
P ı> kardeşimizden hayır ha- Ali Paşa bütün bu olupbiten-

' . getirmiŞ olacal<sınız ! teri vakit zamanında İstnbula 
,, ... ..Jiye yer gösterdi. Mehmet yazıp çizmemiş miydi? Gelin, 
~aşa Sedirin alt başına ilişmiş- beni~!e o~aşıı_ıa~n .. "Etniki E
tı, Kaftancı küçük yer şiltele- terya cenuyetı butun l::;;.iit uk
rinden birinin üzerine diz cök- tarını gördübitirdi. Benim üze
tü, Mehmet Paşa: · rime gelirseniz Rumlar her 

- Sultannn. Diye söze baş- yanda ellerini kollarını sallıya-
ladı, Ali Paşa dikkatle dinliyor- raktan . aya~la!1; verecekleri 

[•] Eşhas unutulmaın.ak- için Hü- Demenuş rnıyc:ıı. 
viyetlerini arada sırada t kra 1 Istanbuldakiler Rumları ):>oş-
nu bile bile tek ·· e r ıyMo- layıp kendi üzerine çullan alc-

. crur yapıyoruz. a- f d dı 
!Omola! ta ay a u 1 

ğa muvaffak olması.., ~~ 
Zira Gazi hazretle~• 

makOs taliini güldüren~ 
1\. MACİT BEYm 

CEVABI i dan muharebeai ve onun ea'ut bir 
neticesi ~laıı- Lozan mu fakiyeti 
ve her bırini ancak asır arın doiu
rabileceği ve bütün laik inütcfekkir
lerin senelerdenberi iatedikleri ve 
tatbikini tahaasllrle be !edikleri ha
yati v_. bizi tarklılıktan çıkarıp ğar-
pl" .e sokacak olan mühim reform

gibi emsalaiz eserlerinin kuvve

.4. Macit Bey 
Fikrimce Gaıı hazretlerinin en 

bl.iyük eseri. elem ve ümitsizliğin 
memleketin her tarafına kanatlarını 
gerdıği bir anda yok olan vatanı va-

mek azmiyle ve tiirk milletinin 
ha tıyet kuvvetine sarsrlmaz bir 

ile güı·encrek kan ağlayan Ts
tınbuldan Anadoluya ğitmcğe karar 
ver esi ve bu kararını bi.itün meva

en li'le çıkması ve tatbik saha~ı bul-
ması hep çelikten olan bu ilk azlnı 
ve kararm ve bu karardaki isabetin 
birer tabii neticesidir. 

Coğrafya Müderrisi 
A. MACİT 

* * * 
REŞAT NURİ BEYİN 

CEVABI 

nte ra men ku•. ·eden file 

Bence Gazinin caerlcri bir kili 
teşkil eder ve onlardan her hangi bi
rine "bu en büyüğildür" demek iın
k!nı yoktur. Bu eserler yckdiğerini 
sıkı bir mantıkla takip ederler ve 
onları bir birine rapteden bağ, bu
rak ve nafiz bir zekadır ki büsbü
tün yeni bir memleket yaratmak lü
zumu önlinde, yapılacak işlere daha 
ba'l:'n~rken umumi şeklini tespit 

arma~ ,.. 

Ecnebi uaz~eler 

Türk-Fransız itilafı 

La Bulgarie gazetesinin 
bir makalesi 

itilaf imkansız mı? 
Paris, 29 (Aiı.) - Amerika

nın ret cevabının encümenlere 

tebligi iizerine. hiç bir mii7.akere 

ceryan etmem~tir. M. Paul Bon

cour meb'usan koridorlarında 

kendi;i ile görüşenlere demiştir ki; 

- Eğer meclis F'ransanın Al
manyadan alacağı mebaligde!1 

fazla tcdiyatta bulunamıyacağına 

dair bir karar verirse tasdik ta

raftarları ile aleyhtarları arasında 

uzla~ma imkAnı dahiline girer . 

Sarı ırkın istikbali 

Pari>, 29 ( \.A.) - l\I. Alb~rt 

Thomas A k'a yı ~arka yaptığı 

seyahata dair müstemlekılt ensti

tüsüne izahat vermiştir. :\luma

lleylı sarı ırkın atisi hakkında 

büyiık bir itimadı olduğunu 

beyan etmiştir. 

.M.mer:Lk:ada 

Fordun bir fikri 
New-York, 30 (A.A) - l\leş

hur otomobil fabrikatörü Hanry 

l<'ord yazdığı hir makalede di

yor ki : " İşçiler arasında ya~ 
itibarile bir seçme mevzuubahis 

olsa ben otuz b~ ile altmış yaş 
arasındakileri tercih ederim. ~ 

Gazinin eserlerini gözden geçi
riraek hepsinin aynı ana fikir den 
doğduğunu görürüz: Türkiyeyi 
maddeten ve manen kurtarmak. Bu
nun için onu evvela ecnebi istilasın

dan, ııonra dahildeki miızir unsurla-

Reşat Nuri Bey 
rın elinden kurtarmak la21mdı. Ga
zi, bu ilk hedefe Milli mucadele ile 
vasıl olmuş ve bu sayede temizle
nen. hazırlanan zemin üzerinde ye
ni bir Türkiyenin temellerini atmıı
tır: Türkiyeyi kurtarmak kararının 
ik.lnci safhası hurda b~lar. Guzl bu 
•afhada evvcU bir emanılpasvon 

Son aktedilen Türkiye-franu iti
laflarından bahsederek bir mekale 
ne~rctmiştır. Sof · 1dlkimlz ild mem
leket arasıftdtk1 ı tllaltan memnun 
oldugunu iz k itilAflar hak
kında lzalıaı ver · "&.el\ sonra bilhassa 
şunlao söyliyor:l 

Genç Türklı1e 1cumhurireti iiti
ham edeceği iktisadi müşkülattan 
tecahül etmiyor. , 'e denirse densin 
Türk cumhorlyetperverlerl ecnebi ser
mayesino karşı düşman değillerdir. 
Öyleki bu sermayenin tefriki mesai 
etmesini memnunlı·etle göreceklerdir. 
Blnanaleyh Fransız sermaye<i için 
ufuklar açılıyor demektir. 

Bu itilaflar 'l'ilrk - Fransız dost
luk muahedesi ;ıe de tetvlç edilece
ktir. Bu suretlo f'ransa Türklyede 
ve Şarkı karipıc\i fikri nüfuzunu da 
yakın bir zamanda tekrar elde etmiş 
olacaktır. Bu· sur.tle itil~fın efkln 

d 
.t ,. 

umumiye e uyanumlı~ alAkanın se-
bebi anla,ılmış olur. " 
Türkiye ve Afganistan 

l'ariste çıka1> Kotidlyen gazetesi 
Afganistan kralı Amanullah Hanın 
memlektlnl terketmesinden blhseder
ken Afganistan artık teceddüt hore
ktanın geri kaldığını zikrettikten 
sonra bu halin nrkndır devam ede
ceği silallne s~vaben diyor ki: 

• :\ledeniyct milcıhidl yeni bir 
hükumdar gelipte şimdiki TUrk rica
linin şayanı takdir olan misaline 
uyarık dab.a ziyade meharct ve daha 
ziyade sabır ile kendi memleketine 
kendini bir müceddit diye kabul 
ettirebileceği zamanlara kadar bu bal 
sürecektir . ., 

ameliyesi yapıyor: ruhi emansipa
ayon (hilafetin ilgası) ; siyasi eman
sipasyon (Cümhuriyetin tesisi); ic
timai emansipasyon (ki yalniz ka
dınlara değil, erkeklere de şamil
dir); bir muazzam ameliye ki onun 
sayesinde Türk milleti asırdide bir 
nevi mecnunlar ve meczuplar oli
garşisinden kurtarılıyor. Ondan son
ra, şapkanın kabulü gelir ki bunun 
ehemmiyetini ölçmek için fes ~ydi
gimiz acıklı zamanı hstıriamak k:\
!idir. . 'lhayet harf lnkıllbı vardır. 
Gazinin başka eseri olmasaydı, harf 
inkılabı, kendisinin Türklerin en 
büyüğü addedilmesi için kafi bir se
bep teşkil ederdi. 

Bütün bu eser silsilesinin hedefi 
biridir : TürkiyenJn maddi ve mane
vi se!Ameti. Bir bina nasıl yapılırsa 
onun muhtelif aksamı nasıl bir plan 
ve kaide mucibince kurulursa, Gazi
nin eseri de aynı inşa! ve ibdai a
hengi, ayni vahdeti arzetmektedir. 

Gazinin bir çok eseri var: askeri 
ve siyasi hayatının ilk devresi; son
ra umumi harp esnasındaki emsal
siz hizmeti. .. Fakat en bllyük ese
ri, Türkiyeyi kurtararak onua kud
ıl toprağı üzerinıle bu ıı;ünkü bi
nayı kurmuş olmaktır. 

RF,ŞAT ."URl 
Fransızca • .\'Tilliyet • 

•ıbrir müdUrll 

Ecnebi memleketlerde bulu
nan nüfusun mikdıırı 9 mil y0n 

300 bin kişidir. Bu mlkdar !>27 
senesindekinden 50 bin fazladır. 

Bu :.·uretle hütün dünyada 

mevcut ltalyanların mikdan 50 
milyon 473 bin ki~i)'e baliğ 

olmu;;tur. 
Curnale d"ltalyıı gazetesi 

diyor ki: 
Bu mikdara Aınerikada, Tu

nusta bulunan ve ecnebi tabiiye

tinde olup ta İtalyan hissiyatı 
besleyen milyonlarca ltalyanı da 

ilave etmek lazımgclir. 
~u halde milli İtalyan kitlesi 

mühimdir. Böyle bir kuvvetin 

Avrupada kendini ,aydırmağa 

ve layık olduğu mcYkıi aimaı);a 

hakkı vardır. . Bu gazetenin ilA
veten yazdııtına göre 929 sene
sinin ilk beş ayı zarfında, geçen 
senenin aylarına nispetle 115223 
izdivaç vuku bulmuştur. 

929 senesinde 122 bin 638 

fazla vardır . 

Heybeliadada Su 
Bu seneki şiddetli kqın · tesiratın

dın olarak Heybelide Su menb&ının 
yanındaki kaya ve topraklar yıkılarak 
menbaı ve mecrayı bozmuş ve Ada
da susuzluk tehlikesi baş göstemişti. 

Fakat Cumhuriyet halk fırkası Ada
lar idare bey"etinin cidd! teşebbüsatı 
üzerine evvel! bir ulak depoya El
m&lı suyu getlnilerek ucuz bedelle 
halka sattınlmış ve birkaç gUndenberi 
Şehremaneti ve Seyrisefıin idaresiyle 
temasta bulunularak sarnıçlı vapurla 
Adaya getirilen tatlı su evlerin sar
nıçlarına kadar belediye arzöZil ile 
tonu ao.40 kuru> gibi lr:umen mas
rafı tekabül edecek coıı bir meb
lağla t~ıttmlmaktadır. Diğer taraftan 
Heybelinin u ihtiyacını e ·aslı surette 
temin etmek için , iskele yanındaki 
çeşmenin arkasını vasi bir su deposu 
Şehremaneti tarAfından yapılmaifı 

bqlamıştır ki pek yakında inşssı 
hitama erecek olan bu depoya yene 
sarnıçlı vapurlarlarla getirilecek tatlı 
su doldurularak çeşmelerde her zaman 
halkın meccanen istifade edebilecegl 
mebzul su bulunıçaktır. 

Kurak k&lmalrtan kurtulan ve 
bu hususta menfi propaganda yapılan 
Heybelladı bu suretle - Fırksrun 
himmet ve tava11utlylı - şimdiye ka
dar bulamadığı bol ıuyı kavufmuf 

demektir 

Zat işleri mildilril 
Hariciye V ck!letl zat işleri 

müdürü şehrimize gelmiştir. 

Uzun bir boy, bakıra çalar bir renk naaı kurmak hevesine düştü; bu. har 
elmacık kemiğinin çukurundan ba- di zatında çok iyi bir 5eydi. Faka 
kan bir çüt mavi göz, her parçası genç hükümdar o kadar acele etti k 
büyük bir ölçüye göre yapılmış kıı- bu binayı oturtacağı temele bir def. 
ru bir kafa.. . . olsun bakmadı. Amanullah Ankara-

Otururken birbiri üstüne attığı ba dan memleketine o kadar heyecaı 
cakları hiç durmadan sallanır, daha içinde dönmüştü ki ne kendisiniı 
yemek sofrasında iken yakıp ağzına bir (Mustafa Kemal), ne de Afgaı 
aldığı piposu hiç durmadan tüter. . aşiretlerinin bir (Türk milleti) ol 

Salonda daima ayni köşeye çekilir, madığını düşünememişti. Bir inkı 
parkta daima ayni ağacın altında ge- !apçı, kafasında tasarladığı ,eyi ha 
zer.... kikat sahasına çıkarabilmek ıçın 

O, gazetesini okttyor, ben de kah- bilseniz, nelere muhtaçtır! İlimsiz, 
vemi içiyorum. Karşımızda (Lak Le- bilgisiz, hazırlıksız, kuvvetsiz inkı 
man) gümüş pul işlemdi bir mavi lap olur mu? Vaktinden evci dogaı 
atlas örtü gibi pırıldıyor. Salonun çocuklar daima vaktinden eve! ölür 
asma saati, hasta bir göğüs hırıltısi- ler; Amanullah benim nazarımda a 
yle. üçü çaldı. cemi bir ebeden başkıı bir şey değil 

Dalar gibi olmu~tum . Bir ayak se- dir: fena doğurttuğu çocuk öldü 
si; le g<i z'orim ç ıldı. İngiliz, elinde Şimdi içtimai adaletin takibatın.dat 
tuttuğu gazeteyi bana uzatarak: kurtulmak için. kaçıyor: İşte Afgar 

- Okudunuz mu? inkılabının manası! ... 
Dedi ve bana ·vakit -bırakmadan i- Ağır ağır söylüyor. Her cümlenir 

zah etti: sonunda dikkatli dikkatli gözümüı 

- Amanullah kaçmış, Avrupaya içine bakıyordu. 
geliyor .• _ - Siz de bir inkı15p y.ıptınız, si 

zin inkıl:ibınızın da düştn:ınl.Jrı var 
tlen onun gözlerinde şeytani ~ir 

dl. Neden muvaffak olduııuı' çu··n 
zaferin parıltısını arıyordum; fakat 
o, samimiyet ve merhamet dolu bir kil sizde inkılabı yapan adam, esa 
sesle: sen bir inkılipcı idi. Bir ordu yaptı 

_ Çok yazık. dedi, muvaffak ola- bir zafer kazandı. bir me.:1 i• kardu 
mayan bir inkılap. . . Bu mukaddes merhale merhale milleti hazırladı 
ateş aönmemeli idi. Her halde beşe- ondan sonra Marş! dedi ve ink:liir 
riyet bir şey kaybetmiştir. yürüdü. Onun içindir ki inkılahını 

Bu sözleri söyleyen adam eaki bir bir tarih dersi olmuştur. İnl;ı'.;ı> 
1ngi1iz zabiti idi ve Hindistandan Bunu oyuncak mı sanıyonum,.?Bi 
geliyordu. Ben onu İngiliz politika- memlekette çifçiye babasından ,;;r 
sının Efgan hududuna gönderdiği düğü ziraat usulünü dei:işdirtme' 
bir (Lavrena), bir fesatçı, vazifesini için bile türlü tür!"· kiilfrtleı e k~' 

!anmak lazımgclirkcn büt1in bir m•l 
yapıp döndükten sonra tutuşturduğu 

leti bir• kaç asırlık an, anelcrin c.;u 
yangma sahte teessürler yağdıran 
bir mürai telikki edebilirdim. Fakat rabıtalarından, kanaatlarından kopa 

rıp ayırmak kolay iş mi? İki buçu' 
se•inde öyle bir samimiyet, yüzUnün 
takallüslerindc öyle bir ifadei ciddi- aylık bir tetebbu seyahati. üç be 
yet ve merhamet vardı ki 'imdi elle- nümayiş, bir kaç nutuk ve hatta bi 
ri arkasında duran bu adamın bir çok samimiyet ve hüsnü niyet: Bü 
İngiliz olduğunu unutmağa mecbur tün bunlar bir inkılapçının dağarcı 
kaldım. Bu, bir insandı. Devam etti: ğını dolduracak 9eylcr değildir. ln 

_ Evet çok yazık. fakat ne çare kılap, o başlı başına hır alemdir v 
ki bu böyle olmağa mahkOm idi. müthiş bir mes"uliyettir: Bu ilm 
Çünkü Amanullahın yapmak istedi- yalnız müstesna kafalar kavrayabi 
ği şeye (İnkılap) denilemez; o, ale- lir, o mea"uliyeti yalnıı Hergi.il gib 
!tide bir hadisei tarihiye, Asyaya lir, o mes"uliycti yalnız her giıl gib 

mahsus Derebcy muharebelerinden omuzlar taşıyabilir. Her halde çol 
biri idi. Amanullah bu hadiseyi bir yazık oldu; Asyanın ortasında yr 

lana 
nan bu mukaddes ateş sönmemeliy. 

(inkılap) şeklin• so k iatediği i-
çindir ki mağlilp oldu. Bir inkılabı di. Fakat ne çare? Tarihi, yolunda 

alakoymak mümkün değil ki... Aı 
yaratan ve yaşatan ıeraiti içtimaiye 
mevcut olmadıkça (inkılap) eksik- tık benim gezinti .aınanım yaklaşt 
tir. Tarihte lıana bayle bir eksik in- müsaadenizle .. · 
kılip gösterebilir miainlz? İnkılap Ve elimi ukarak gitti. Kalın ta 
denilen fey gökten yafmur gibi yağ hanlı kunduralarının parkelerde çı 
maz; 

0 
bir menba suyu gibi yeral- kardığı gürültü yavaş yavaş azalır 

ken ben. dalgın nazarlarımla. ( 
tından kaynar; bu auyun yerini bul-
mak, en zengin noktasından içeri Leman)ın gümüş pullu atlas sinesin 
burgu salmak ve onu yeryüzüne çı- seyrediyordum. 

k~rıo au•uzl;.ra. icirmt-k li?ntı. Bu- • • 
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MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ ------- /,~~ 

.. t servetimiz kaç ~-..-..------------' Yetmişinden sonra 
milyardır? ;::a·n-et-te-----,-·-----G·ü-·m·r-üh_t_e___ Hacı Hamdune hanımın sar-

Moderıeketler ticarethaneye benzerler. s ... alhayedad• Terkos saatleri ıeni lali'liler - ho.f.! kocasındaıı ,..ektı~L.le,.,.i 
.ıacak ve~ını hesap ederler, blanço ve uraıayelerlnl ••ı· . Nebati yağlar Y' y Hlı ı ı 
dana çılıa T ___ Gözde pırıl pınl altın ırllzlUkler, parmaklarda flkır l'lkır elmu 

. Tediye ~m bosalıına b~fladık. Bu be.apfara davam ed•· Emane te bir muayene ürk ocatları Burada açılacak fab· yUzlllcler. Yaş vakıa yetmiş ama ı,ı pek bitmemiş gibi (örUnOyor. 
lım; fakat \emmlyotll ve umumi hesaplara dotru da cıkalıaı. heyeti teşekkül etti Adı da pek lı:araşılı : Hacı ttamduno Beraet hanım. Tahkikat 

Bunlarda'\ııııeı ııervıtlaln hesabıdır. pıirau~osu Pft~ı'ldı' rikalar memleket ihti- bakimi soruyor : 
sa~~ılıuıcy'_. ıştesln lflımealn, bir milletin tuarrıuf ettitl llı:d- Terkos saatlerinin muayene ve oJ l Y l U yacını temin edecek llyle -ınl~acı ttamdune Boraet hanım slzslııh:.. Bu da zevcini-.: 

- tamiri için Emanette bir komi!;- • Ö 
Şu tarı Türk mlllot ııırvotl) ili aptıd ki tıym•t rruP- yon teşdı;kül ctmiltir. Saatler bu ~rillll YI elmas pdll!llil lıhtlıit emtiası ırasında ehemmi· - ylo •• 

!arına ayn' ' U yetli bir vu.iyettc olae nebati yıı- - Bir şlkAyetlnlz mi var ? 
• u ı • aı lan memleketimizde i•tihsal için n m, reço• fOaer ayramın an eri ayrı yaşıyoruzı 1 Ş~terlz komisyon car af m<lan mlirahbe Ill'I oıı·r ıu Efo dl .. b d b 

2 - O al•rı, edilecektir. - .... __ esa<lı tetibirler ictihazma~ı,İimmıinr. Ballın gOIOm dlyerckten evlendi. 
3 Türk ocakları merkc., hey'edıun 
.f Mi1 arazisi büyiii eşyı piyankosu uun llanıifü Cib•li ve llakırkoyde hirer yaA" Bir sene beraber yaşadık ama ne yafayıf •• Onu hiç s.ırmaytn. 
5 o1ervet et Terkos borusu patladı nun konferan; ;alt,nund

4 
çı·li!me~• fabrikası rıpı!<lığı gıbi Çengelkiıyun- Sabahın Uçlerlnde r•llr, aclı:enlıln yedi odalı evim vardır, _ 9'd 

;; _ nktıl serv Terko> şirketine ait Kt"ın~r- bışlannııştır. do de bir fıhril" inşa;ma bışlan· ae diyordum efendim 1 • eve ıellr tapının yamada bakarım yine 
7 TIUerl buq;·azdaki silon bonılımlan biri 8u plyankoıl• IOOO ıkrımıı·• mışıır. Uunlard•n lı~h SlıliJc bü- yığıla kalmı9. ttaccılharemeyn kadınım. Bin bir • ya raJret t • 
= ._ :: aıtt..rı evdkl akşftm patladığı için bazı 25000 numara \•ardır. · yük lıir fabrika inşaııı için mühim çeldl dfu zaylr vU11ctuDdu0mıaltıırtımba y~lea~ yukan çılıartırım. 

" yerlenk sııfar kcsilmi~tir. Tam{- l'iyuıko tıJ·yırc piv•'t~•"J -iste ıu .. ... ı ı d 
'

" _ 0e~ları sennıyeıhr grubu ıeşoı•bii;atta bu- v en fUnu g r r 8 ar, uau 5vtı, .. r utar. Beni Taaıtalılf 

11 P 
kil ,.a~ıtılan . d lı111mıı~tur .. \J.k~d1rl1.rdın aldı(ımı~ rmızı .. a ... ır cıı o ur u 8fAt1• 

1 at 1 kt { mın e Ni"'ir. S•hın ve \ i vol ·tt• p lıl .. j ~ T . yapı ma a( ır. h " mılılmııt ~nrc. lıu mües.i eleıin - • te .. rar eve reı .. d• uılu akıllı oturacatuıa ••ı VllfS'l 
arlc!ndıt TOrlı Hrved •nımlar tarafınd•n çekllmi·tir. i>tih,•!dtı, """'leketin buıuıı nebıti razı Cllurmusuo ? 

Bu an•I tıht•al talı.ılm• tabi olacağını, aynca .~/rk•. t kabul •ili . Dün numaraların he"• r loıne- Efendim ceımez ld •. mlJIAh ,. y ~ ~ ,.. ' J•ğ ihti_vamıı temin edcbileceltir. 
au e zımdır. 4.sıl mes'ele, rruplarm hesabına CIH mış ve büyilk ikramiye •''•n otomo Tiir~iyeJe •cı"etılin ve >u;ım - Va gellrH ••• 

tutulacak trdtr. Nerelerde vergllerl, nerelerde slcortaları, Fatihten l•:..lirncl,apıya hll:ır bil de çıkmamıştır · yı~ı ;arlivau -encde ',l,400ıOOO) tilo Biraz dUfUndUkten Hara kararını verdi: 
reıır. ~tlktarlıne•net ıutlllalı: ıtzı- •eldl .. I, rok ehemmlyotlldlr. olan mc,afcnin bir rnintaka acl- Diin büyül ikramiye ı,1,.nan '"' - istemem efendim, bıçakla oyauyer. 

! • '" ,. • " "luı• i:wnun muhın• bir Lısmı Fran· 
şıe atı 1 mecllslmtzln prnıramıııa ıtrecek bir tetkik doluııııı:ı." tr1ınvay iirketince mıralac ve kazonJıkla.ı ,,. nireler - Peki ne lstlyonun Oyley1e ? 

menuu. şunlardır,· · ,adaoo gelme!;,• ır. Bo,.ayıncaya kadar aafalı:a •. 
kabul cdilnıi~rir. T · · -' · ·d ıı.. t b T 

Millet ~e izi ve 
0 

sorvetlıı rctirdlğl mlllet nemuıııı lllç· __ ..., 1,850 liralık pınıınt•i ı ı t,57ı! eırınıev.,. 'P',1 a ın n ı' rreıı Tahkikat !ıahlmt erlıeğ• dönda: 
meliyiz: Mıtf matnıY.ın (Rantablllte hesabını yapmalıyız:. İtfaiye müteha~sısı . numarayı, taı\ııkınc b•il•na"u olau yeni r;iım- - Zevconlzdlr •• SGzlerlnl lflttfnb, ne dlycıceblalı:? Nafalıa l•ffyor 

Tedıye b,u hesablle açıl•n çıtırda devamla mltlct rellrl wıtosta g~llgor r,oo liralık pırlıntı pauııutif :ısı.ı~ riiklod tarifesinde nebııı ya~ resmi ki· hamdune hanımın kocmsı lrlyarı, tara yağu:, ham halat bir adan 
hesapları•• -.ııkseldikce, hesabı kitabı olmayan tüccara numarav~. 1 

(t.0• kuruş! ibllf cdi!Jiıt için - istesin, dedi verea kim ? Bana < onek • diye ba""nr 
beozemektel\tl~ lı:urtU\Uruı:! llc!fnllnCti tarafından \ iya- air pırlaııtı !'Uıtıntif l<l{lli() llU· lmi~lCll \Cjttıltn gibi nebati • hayvaa • diye bağırır, kapı dlfan • •••• dr " eder. •• ' 

Dr. Nlzameltili nadan celbedilco.:ek olan itfaiye marıvı, yı4l11 ge•miyeeci< re hıuılmn yerine Mahkeme lıuzuruada oldutuau unuttun gallba ? Başka hlı 

• • • 
GÜN IK'fISADI ;HA Bl~RLERİ 
'fohu~ena: Adapazarı patatesleri 

n tPtkikat vapılacak 
.\lemlck<tinıi ~ -' ... .. •·· d. ··ı .· · · ·-L· . ıth::ılcltı arastn.J:ı. (4untrultc~t cıı e1tn tnt!'.(_Ytn(~tn-

muoıım hır m · · · ı ı . •lın !\Japar.ar de al!kadır tacırlerm >tı unm•sını 
p1tattslerı Sl•n ~ .... _1·· . . . '"" 

· . lard• l;ıın!ıul liiwnı ~oruluup;u ıçın mua~ ene "" 
pıya.~1 .. u1dJ. rt\' .. ... 

·ı·· d lü<nıci•tiir. gune hırakılmııtır. 
ıC1f<t O 1;1 ' , . . · ·· · .ı o • k 1 

l 1 .. hkikatını gi>re, 1 acırler ıhracat uurınue•ı tı y • 
Hın ann ırunden 

h' h 1 ° >arl"cdileıne1. dıtm tamamen kaldmlnak, ftu,lır 
ır ı e gelerek . 1 • . .•. 

nın " _ . t bul:ım:unısı· gibi serhe.~t {~ yapına5·1 zarun goru-
. · ehelıı, ıoh orl•r. \ 'ek:lletin tıhkık3tı ııeticele-
ıena ıılmı<ıdır pımeslerin y l . . d 

. . olnceıc kıdt.r ltu~y•~• Hn ~on e-
l ohwnloL I" . . - · 

C ·<l 1. . lcrın <ıra>ıra nlmn eccktır 
• c "ı ıcap etti.ti , · · 
zurra•ıı "" cihete ı.. t>ir L1>.1m Borsa aınfiteatrı 
ııcdiklcri tah•~·,.,~Mıt-et 'er· Cumarteal gUnU 

Ticm:t OUl'1, ,•~ lır. liralık kU,at ediliyor 
variJat gı·tin:hilecefl 1 •rcJt 
nı ··L · m "" halk on UtHtn hir g-ıd:t:'lll! 
ı.,.. ı I il eden p•-. ~ ı., I.' C::':t:> 1 
ol ma,~. 1 kı1r•r , crıni t t m~~~ul 

Hu \"a1.i~ct <lı•la'' 
l~kı:tl~rt.h:n· g-clen p1cnehi me~ı
h'"• \hr>ih• nı.ıtal<r ' 'e hıl
makı:ıo.lır. arfiyıtı art· 

dlllJUo::ıtr flBtJ. tt .; 

Hkellı:n ~tırt:trntJ1k , c .ıı.atırıı ceh
KCÇU1tk üt.ere <.{luıactarun ônünt 
kıııcb '1 'ic,,ct ot10 ,

1 
~birkr lıtk

rapor haml•nınakı.ad,tfından bir 
• hulct tlcue, 

!~_tlstıktere (öre ııız son 1•· 
1~ıu·k-Rus münıçebatılftadır -

tı tedk.tk için iktisat ~i mütkü
.rm~n teşkU olunan leti ura
. ı "'ret müdürlyetiııde•isyon dilıı 

Bu , ÇtİQlaa Sınni ~lanmııar. 
6ey de iştiraL etmiş-tlıtnrtt Ktzuıı 
eı eden hı:tiut Vektlettiıııaa rlyı
ooüd_ilrü Avııi Key b!r treti hariciye 
demııtır ki; ılıarr!rlmiY.e 

'"\ ltııs ~ ıdan geri ı. 
tiler ıneıelesUt, ('l\ırk-ııeril~n de
bıtının ticrri kısmını ~ nıilnuo
sıtı tedkik ~divoruz. T'iıl ger hu!u
. zere olup bu. h•fu lçı~•t biım~k 
•·det edecefim. t Ankıraı• 

Tcd~ikata miıtea!lil 
tlte arxedllecek 'e hittı'P'" \' ekt· 
ttihır. edeceği kararla \·eklletin 
ılledilccektir. i meselesi 

Hıkikat pek vakındı 
ek \e hakim ol;caktır.ecelli od•-

. . "hr caı lcrımızc gelince, umun ter 1• 
1 

. 

arich emi7. ınkiıd halirl'tl• ııcaretı 
• un i•t•ti<ıikler hunı'Jlr. 

rnıel..tet.lir.., ı.;ıkı.:a go.ıı: -

Kaınlıiyo lrıırsj_-.ı muan1cle salo
nunda :;evircilor j~·in in, edilmekte 
oıan ınfit•aır ,.rnn&L nıe, ·kiier 
cumartesi günü halkı a11ıltu:a"-tır. 

Kor>• meclisi diinkü içtin1ıundı 

tah\illt işleri yii:t.iinden bor;o1.:1dan çe
kjlmeı.te rnccbur olan , \l~ko Varva 
!':fendinin borçlm meselc~ini netlcc
lendirmi~tir. 

Bu ıcenurun alacaklılırı arasında 
muamelesi borsa nlzımıtına muvafık 
oldog-ıı tahakkuk edenlere ait mıı!u
batın (5,000)Urı kadar oldu~u te•piı 
olunmuftur. Bıınlınn, Yırvı efendinin 
bankadaki kefalet parasından tesviyesi 
için hankıya emir 'erilmi,tir. 

• Ru• tllmllrlerl - Son za
manlarda bilhusa Rus kömürleri 
yüzünden :i'.onguldık kömürleıiuiıı 

sarflyıtı azılmıııır. 
Rus kömürler] diferlerinden ucuz 

iıe de kiikürtle karışık otdufu 
için ihrıkiye alacak olan vıınırluın 
kınnları bozulmıkt•dır. 

Alftıdar mıdencilerin bazısı bu 
vaziyetin düzelmesi için hükiımıt 

nozc.linde teıebbllsattı hıılunmığı 
uıuvafık gömıü;lerdlr. l lükılmet me
seleyi tetkik etmektedir. 

• Dealı: nakliye Ucreıterl ·
Deniz nakliyat 'irketlerinin fl•t tari
felerini tetkik edecek olan komisyon 
bu hafta içinde lçtimalanıı• başlıya· 
caktır. 

Komi>von iki • v içinde meulsinl 
bhir.ecek: ve Ağustos rıiha_rerinde 

bitirerek yeni tarif~yl vekıUete vere 

cektlr. 
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mutaha,,ı~ı ''""lı-tosta ;;enrimizde B ~erli müstılmllt geçee.:ktir. Ticaret diyeceği• var mı ? . 
" roıız Y•?A tıkımı: ICl!4Cl2 nu· odasının tetl<ikıu dımlllt fıbrikılırın Yek ••• 

hulunacaktır. m~rıyo. b 
~ ihtlyıca ktfi olduıı-unu. <t'tle i v•ı- lfln tahlıllı:lt saflıası bltmlttl • Muhakemede lıan•I tarefı• 

lı,2~~ , 527.> . IH5ıt ~ , s2ı;;1 , d • 
Hamit B. A nharaya gllll 
~hrernuntti nıuaı· ini 1 lamit 

lky Emanete ait hazı i~ler için 
\ nksraı a ı;itmi~tir. 

. ·----··------Vilayette 

Maaş bugün 
Eylüle kadar memur

lardan da kazanç 
vergisi kesilecek 

--•»--
·rcrnn1uz unlun1l nıaa~ tevzi· 

atma lıuı;ün l•a~laniynr. \ ilayct 

hu> •;I it!arc,i de m~a> v rcı:ekı:ir. 

KL• ·um tın tevhidi ı c llar.:ıu 
kanun ırı 'ı:ı:ihle m ·ı1ıtırhnıı 
mua~I.: rından k:tzan~ vcr.~i.;.f kı:. 
!"İ1ip l.;csill\1iyecl:~inde ha1.l yer
lerde tereddüt hasıl olmu~tur. 

Mııüye vckılleti, l:luem kanu
nu ey][ilden itibaren tatbik olu

nacağı cihetic, o val..ta kadar 
menıurlerdan da yiir.de beş ka-
7.anç kesileceğini bi.ldirmi~tir. 

Müesse•elerde çalışanlar 
,\liiesııeselerde çalı~-ın miistah

dimlerin ycoi tevhidi küsurat 
kanunu mucibince ne kadaa ka
zanç 'errı-•ı \erecekleri bazı 

yerlerde yanlıl hesap edllmektccllr. 
Yeni kanun mucibince kazanç 

verg'isl 100 liraya ka<far yiizde 
r, yiiY.deıı fazhm ıçın )'İizde 

9 dur. Meselı l 00 lirıı ücreti 

olan 7 lira wrccektir. i'.:skiden 
i&e 6 lira 60 kuruş yeriyordu. 

JJJemleket albümü 
\ apılıcak memleket albiimtı 

için Şclırem3netl de lstaııhula ait 

manzaw Iotograflırı çcktiri~or. 
Bunları Dahiliye ,.cktletine gön

derecektir. 

Orman 111iidüril 
Orman L1mu ııt mıidürli Cafer 

Bey ~dırinıize gdmi1tir. lluradan 
orman davalarını takip i>İn Diiz
ccye gideı:eJ..tir. 

Mııhtellt eııcilmt!ıı 

Vilayet umumi nıedi,i muh. 

telit enciinıeni diin toplannıııtır. 

Yarına kadar maarıl lnitçesini 
bitirecektir. C.'ar.~amha gliniide 
yeni mekteplerin in~ası nıuteah

hicle ihale olunacaktır. 
±ZXI 

Tahsil şubeleri için 
maliye tahsil ;;ubeleri için ya 

pılan yeni talimatname defter

earhğa )!;dmi~tlr. 

A.~kerlik kanu1111 
ı ı 1 ı numaralı askerlik rniı

kdleliyeti kaııu ııunıııı lıır kı,ım 

maddekrini tadil eden kamın 

vilAyete bildirilnıi1tir 
~----

Lise lmtlhenlarr bitti 
l .iselcde yapılmakw >i•ıı im-

cihanl~r da hfrmi~ • 

rnril edihni~tir . 

mdtep er 

18 ları dereceiiııde nefis nul çıkar •tını haklı old11tu anlaf11acak •• , 
48?3. 190492, nu .. ıarolıra muhıe- ı:•>sıermiştir. * * * 

~ •• ~·:.mette halı ve ,.~cadeler ~1~ Yerli miıes>t>eier, tarifenin tez- ev·· Nu·· N ADLİYE HABERLL'RI 
• yidine rağmen fi,tlcrı tezyit etmemek J'J 
Su numarıtara da mnhıeli! ıkrt · suretile ecnebi malı ithaline ımktn 

miyeler hedi~dcr i<t!ıcı ctmişfü. bırıtmı)ıcaklardır. 
S'l7 ,{0 · ;-;;;; . -Hs.ı:- . 42589 , Nebati yat istihsali için ltY-nn ge-

.1'J4:;<) <•7 5-,, l'>Ot 167095 •90 ' - ' ' - · · · • ' • len koprı ismindeki İ(ltidıi madde 
' !iOO, 8<ıH.l, 7%92. 55772. ha.içten ~cılrilecektir. 
3857,t 1271J77, :ı857:1, 968-ı 
2558 514()4. 2fı%, 228688 * * * 
42922. s2'122• 12071 ~. 108836. Yeneıniyecek yağlar 
139-ıı,o. no::ıoı. 1ı2.>cı. !67!iil, GOmrUkten na•ll 
81440. ıı..~oaı. s21'i. 63260. geçlrllecek? 
~!i:l98. ııw-ı. 200, ıo:~~7;1. 
174027. 1403fı<J. 100492. 14!010, 
14~61 O, 11 ;ıı;.'i,I. l .U~;-ıı. 1 !1';90. 
.lb7::!f.. '!+HOi. ıs-~.H. :!l'i!l. 
7!i!l l 81. l-1<•9P H<.1 J 1 'i • • I <!. 

·~ 
Bekçiyi tehdit etmiş 

Ekle g•) ti salih yı~lınn az re
,ımte gümrükten geçirecek tchrmi1.tlc 
t.lSfİ)< ~urctile kabilı elci! hir hale 
getirildittini yızını~ttk. Ru.,un1.1t '-'•l 
ınüdüriyeti hızinenin zarannı muc;i' 
olan hu yoh.uz:lugun Oı1uııııt l{t:~ıne 

için bu yagfırııı "•utk<»lik. le Uğ 

yirinl RlU\rzfık gOrrnü~ti.ir. ft:ldc p)'rİ 
sıljh yal{lır ancı.ık bu surede btfyir 
edilerek gümrükten çıkınlıbilscekrir. K a~ım_Paş~da sakin ı\hc!iilkc

rım ısmındc bir g'CnÇ diiıı otur- , 
duğu nıahallcslııin bekci~i Hekir 
aganın yo!ıınıı kesmiş , e kendi

Tamir edlle11 gemiler 
Rüsumat Ka~ miidüril lsmail 

Hakkı fley limanımızda tamir edile· 
cek vapurlara giimrilkte müşkülAt 
gösıeritdigi doj\Tu olmıdıgmı ve U· 

dece bunların dahilindeki eşyı tem
hir sııreıile muhafıza ıltına alındık
tan sonra ta.mir•u yıpılmasını mü· 
sıode olıınduğunu söylemiştir. 

sine bıçak çekmiştir. 

Otonıol>ll kau/arı 
1277 numaralı otonwbil diin 

Beşiktıştı A?.iz isminde hir ço· 
cuğı çarparak mecruhiyctine >e
bebiyct Yermi,tir. 

Sultan Se!iı~de oturan hamal 
Mustafanın l o ya~mdıki tt~lu 
Hacı dün lkyaT.ıtcın geçerken 
şoför Hamidin 1 ·369 nıııııaralı 
otomobili altındı kafar;ık y:ır~
lanmıştır. 

İki tramvay arasuıda 
5e_ş~k~•~ta ~lu:.tafa ~alim bey 

ısmıııde bır adftrn iki tram
vay arasında kalarak gayet aj!;ır 
surette yaralınmıstır 

' ' 
Mecruh hastahaneve kaldırıl· 

mı~, kazaya >elıcbiyet-' eren vnr
rnaıı yakalanmı~tır . 

lşi11de11 ('lkarıfa11 bir hademe 
kendini denize aftı 

Vefada KU!,;c sokağında 15 
numaralı evde oıunın .\hnıet 

haııkadırn hademelikten \ıkarlma
sınd an mütees,iren kendisini Stt
ray burnundan dcniLc atm~sa da 

etraftan yeti~ilcrek kurtarlmı,ar. 

Yağ deposunda ga11gın 
Tahtakalede lsnıail ve Hiıseyin 

\ vnl efendilerin hıiyük yağ 
tlepc"uııdıın dün gccı' yangın 
ı,:ıknıı~<ııda hemen yetişllerek sön
dtirülmüştlir . .Harik hakkında 

tahkikat icra edilmektedir. 

Romanyalı misafirler 
Şehclmi1,de bulunJ n Romen 

dartill ıım talebe< diın rcfıht

lerımle ıHlebc lılrllğindcn \erilen 

reh1;>erkr oldup;u halde .\daları 
geımi}lerdlr 

Romenler ~ıiv!lk ıdada mer
keplerle tur yap.tıktın sonra yat 

kuhıpte iuiı•h~t etnıi~lerdir. 

Romen taleheler bugün Rotaz
clı lıir ;:ezintı rııpa~aklardır. 

MIJteferrik H. 
Maaıl11r kAnıllen verildi 

Sanayi ve Deııiıı: ticaret mü
düriyetlcrlııin kadroları gelmi~tir. 
ttn dairelerde derhal maat veril

mi~tir. 

Oenıllerln mesaha re•rrıl 
Sahil sıhhiy< dıtrclerince her 

nevi gemiden kıtnunu mıhsusunı 

te\ fikın alınmaktı olan reaim hık
~ında Türkiyece kabul edilen meu
hı MORSON l'Sl'L.0 gemiler ye · 
nidı n mesaha ettirildiği takdirde 
İl\ter zam suretilc, isterse tcnJllJ 
sureriyle tadil gürsün bu ııdllılıuı 

icrası ve mesahanın l\lORSO:\ LiSU-
1.C' ü~erinc ifa'l:.ını miiteıkıp bcynel~ 
milel cari ahkılına ıcdikın LO\'T 
REJISTRO ya k"'tl<rinl l{ı ettir 
meklc heraber "l'tırk sul.ırındd se_~rıt 
;der eden ı:emilerin bdıl.1tın • mtile· 
allık ınt:-'ıthının icr~ı_ .. ından sonra 'e 
derhal ~chadt:ınaını.:~iyle !'a.hil Sıhhıye 

dairelı1riııi h.ıı.hcrdar etrnt:lı:ri hildl· 
rilınijtir. 

4000 lnt!ğe aşı 
l'l'n11nuzun altısında 'ilıl~·etiıniz 

dahiliPde dOrt hin incRt verem a~b~ 

tatbik olunacakrır. 

Yıriık paralarm tebdili 
kBtlUJlll Çlkfı 

l ~:okı mi~ 'ı:: \'ıpranını~ par1J.:ı.rın 

ne suretle dcgl\'tirileceA·int.: dair ka
nun, ınali!eye rehli~ ııluııınuytur. Hu 
hususta ı apılıcak ol•ıı tathik ı.limat
namesJnin ih:ı:annı ba,.lamı~tır. Htr 
haftaya kadu talim•tn•me ikmal edi
lerek viliyetlerc giındeıilcc•k ve 
paralann deği\tirilnıe,ine başlonacık

tır. 

Vebayı bakar/ tetkikatı 
Jkti~at vekaleti ~wraıı sariye ~ubt 

müdürl Nıki CO\ at be.yle, Pendik 
bıktcriyolojihıno b•kteriyoloğu ::;elik 
beyler ,·cbıyı bakari •erumu bıkkın 
tlı retkikattı bultıumık için vıkındı 

bir .ı.. vrupa seyahatine çıkacaklardır. 

Naki Cevat ve ::;elA lm fer llerliA 
ve V iyan.:u.l:t tetkik.at lı:ra edecell«:n.Hr. 

Lan1ia hanın1 davası da te'cile tabi tutuldu 
Lamia hanımın doğum C>na

ııııda vefatına sebep olmak dı
yası dun nihayet bulmuştur. 

En el:I. Tıbıadll raporu okun

ınu~tıır. Llmia hanıma yapılan 

ıımeliyatın nıuvaffakıyctsizlikle 

ııeticelendijtiııdeıı bahis raporda 
Farscpsi tatbikatında ihtiyati tet
birlerin ihmal olnndu!';tı, hasta
nın bir hastahaneye naklinin clii
~ünülmcdijti cihdleri de mevıuu
hahb olmakt~ idi. 

:\Jaznunlar n a\'ubtı, bir dok
torun katil ı :umvacajtıııdaıı t.a
hM~ miidaf .ıtta· bulundu \'C 

kendilerine -atfolunın ciırmün 

af kanununun çcrçive'i dahilinde 
bulunduğunu siiyledi. 

;\liıdclei umumi iddiıMnı der
meyanlıı, Kenan ı ıa,aıı beyıo 

dikkat,izliğl, tcdbirsi~lif!;i ve l"or
sepsi tatbikatı esnasıııda vafabı 

seheiılyer verdiği nokta>'ıncl<111 

tccıimi ve diger mazııuıılann da 
talep oluııabillr;e de ı·aziyetk· 

rinin teı:ile tabi bulunduf!;unu 
söylcıli 

l\lalıkeme h~yeti miizakertye 
çekildi. Davada kastın ı ucuduna 
ddllet eder bir kanuni nıahi vct 

r,-0rülmcjitimkn ınaznlın l\cnaıı 

1 ia,an, \nf, l.Aınia hanımın 7.cvd 
Cemal beylerle Ebe i\liiberra 
hanımın mııh.1.kemelerinin teciline 
k:arar verdi . 

• • * 
Halasını öldüren_ çocuk! 

BUrhaneddln lyllefli, muhakem••ine Hflan~or 
C:alata>arııy 11.;esi talebesinden 

Burhaneddin Rey Müeyyet ha
nım i~mindekl genç halasını ül
dürın(i~, . onra da intihar;i teşeb

biis etmişti. 

ikinci istintak daire::;! mev

kuf hulmıın Biirhaneddin hak

kındııki tıhld.kııtını ikmal etmiş 

ve Müddei umuınilig-in mutalaıt

sını aldıktan ~onrı maırnım Ag-ır 

cezaya vcrilmi~tir. 

Tahkikat ı<Mfhasıncl:ı da lliir-

han bu cinayeti ailesinin ~erer ve 
hay:;iyetini muhafaza için yaptı

g-ıııı ifade etıııi~tir. Ccnç hala>t
nın ata bindiği ve loıı hıırcketi· 
nin maznun tarnlmdıın ho~ gü
rülmediği ve g .. yri ıhldki adde

dildiği <le tekrar olunmu~tur. 

1 Bürbıneddin cinavetc mani 
olmak istiyen annesinin de göziıne 

vunnuştur. Bu husuota şahsi dava 
ikame edilmediğinden takibata 
lüzum ,.örülmemiştir . 

ikinci istintak daire;i bu d· 
nayet ıaüna~ebetile i:ımi geçccı 
Kasımpaşa imamı Mehmet Efendi 
haldaııdt da tahkikat yaılmıştır. 
Mehmet efendinin, l\lüeyyeı 
hanımım ata binmesini ve s~ir 
harekatıııı mevzuuhah' ederek • 
Bürhaııeddini doayete te,vik et-
tiği ihbar olunmuştu. 

\ apılan tahkikat imam efcn<ll 

nin bu itle ılaka,uıı ı:-ö~temıe. 
dlj!;indcıı hakkında men'i nıuhıkcnl 
kararı 'erllml,tir. maznunun ya. 

ruı iyileşmi>tir. hu günlerde mu. 
bakemcsinc hışlanac:tl..tır. 

* * * 
~ komünlstlerln muha· 

k IUHt - izmlr ımiddei unıu 

rpf. 1 j.~<:·• bcyd:n aldığımız 
~-~~ ~ .. ' 1 . tclg'i\•• .• \\"de korttıııt't crın mu-

hakcmesı fokkm.ıa şüylc deniyor: 
\lutelıer ~,etenizin ':!7 h:ızi -

' 
ran 1929 r.rıhli ve !2!0 numı 
ralı nushasının birinci .ahlfesindc 
idamları istenen :l6 komünistin 

muh:ıkenıeleri ııe safhttdat ba~lı

ıl;ının ve altındaki bendin ııynl 

sucunda ~u sur~tle tashihini riı:a 

ederim. Aralarında ittifak ederek 

icra Yekilleri hey'etini, cehren 

bkat maksadiyle halkı htikl\met 

aleyhine isyana ce~vik mahiyetin 

ele beyanname tanzim ve ne~rct 

mek maddesinden dolayı muhakeme 

!eri lcrA olunan J:\ maznunun harc-

ketlerlle rtllleri sabit olduğu 

takdirde Tür>. ce7.a kanununun 

171 iııd maddesinin ikinci l"ıkrn,ı 

tatbik olunacaktır, ki lıu fıkrndıı 

yazılı olan ceza dört seneden oniki 

seneye kadar ff)\İr hı Pistir. 

* Karaya oturan vapur 
Akıicniz vııpuru ZonguldKk limu
nmua karaya oturmu~. Scyri,e-

/\11 e nıın 1111 t" .•. 

fain idaresi de limanı ldfi derin. 
likte açmadığı için Zcın~ulda~ 
Hnuın şirketini da' a ctmi~tl. L zuıı 
zamandan beri lıir çok >:t[hal:u 
KC~irı:ıı hu da\ a nıuhakc·nıe , i. 
hasına intikal etnıistir 

ikinci Tiı:arı:t 'malı kcnı:ı hıı 
da ı anın ikinci celse>indc Akde. 

niz vapurunun Zon.ı:ııld Hk lim:ı. 

nında karaya oturma,ı lıadi,e. 

inde hangi tarafın ne clcrcl"CN 

k•dar muhti ulaı.:ağınııı tayiniııı 

!Azını görnılı~ \ c keı fi) etin t ·t, 

kikıni 'aip ,.a,ıra.'ı ile veni lıi• 
~:hlivukufa hınk etnıi~t-ir. 

* Vahram hakkındaki 
tahkikat - C:lili,;taıı ,::a~iııo'u 

sahibi \ alıranı hir tecaHız nıc,c

leı;in<lcn dolaYı yakalannııl , " 

l\lıiddei umumili~e te,lim edii

mistir. \llidtlci umumilik mllZ

nunu ':! inci istintak lıalciınliğinı: 

vermi~ıir. \ ahrMnıın te<:anız es

nı1'ıtıda TürkhiğLi tahkir etti~ de 

te,piı olunduı-undan tcvL::iflncı 

kıırar vcrilmi~ ve dun 

ııevc ~ündcrilmi~rir 

..... 
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FELEK 

MlLLlYET 

Kütü~ Hii(~TE 
Balıkçılar 

-Mlguel Zamacolı-den 

Dört Gaskonyalı, bir meyha- - Siz çok balık tutuyor mu-
nede oturmuşlardı. Önlerinde sunu.ı:? 
dört boş şişe ile, dört dolu bar- Dört arkadaş kulak kabart-
dak vardı. tılar. Ke~di~i göstermenin sı-

Beyaz şarap, l.ihinlerine fazla ras: ge~ştı_. 

PAZARTESİ l TEMMUZ, 1929 
- 22 .... 
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Evkaf müdürlüğünden:' KIR BALOSU 
Türkiye himayei etfal ccıni-

1\likdan Cinsi yeti Kadıköy şubesi tarafından 

ısuo 
Garibei hilkat! kü§ayİ§ vennİ§, çenelerini dü- - Dun bır uskumru Y_akala-

l §ürmüştü Sesleri duyanlar, bir dıın, tam 2 metro 40 santım bo- Soldan sata: Yukardan afatı: 
Gün. geçmiyo~ ki. ~azete er ordu kon~şuyor sanırlardı. yu vardı. .. . . ı- Yazın suyu etrin mun (!!) 

DBnkll bllmecemlzln 
halledllml\I şekil .'iOO 

-ıoo 

kuru fasul)& 
nohut 
şebriy 

her sene tertip edilmekte ol;:ın 
kır balosunun bu stne dahi A
ğustosun sekizinci Per me· 
günü akşamı Büyük J.fillet ınc 
lisi reisi muhteremi Kazım Pa-bir "Hilkat" ganbesını parmak Balığının bollugiyle meşhur Mad~ gozlennı açtı: Şafaktı ıgıran (3) ı- Rasgelmek (7) 

!arına dolamaı;ınlar. . olan Tarinet gölü sahillerinde -. M~emmell 2 Kıymetli maden (5) 2- Ölüm Ç4) Yamı (2) 

1200 
~00 

malcarniı 
razakı üzllmıi 

un 
şa hazretlerinin tahtı himayele 
rinde ber mutat Fcnerbahçede 

Bir gün dört ya§ında bır er- oturduklarından, balıkçılıktan İkincı gaskonyalı derhal atıl- r!(3~lrblrimize verdiğimiz (S) Es· 3- henin muhılfeli (2) Terbiye-
kek, diğer bir gün, iki başlı bir bahsediyorlardı. . . dı: . '? B 4- Ustanın aksi (5) siz (4) 

l.'iOO 
9000 yeşil sebze 

konserve 
salça 

lıir senelik kain Belvü oteli bahçesinde ~.e 
rilmesi takarrür ederek bu nıu
tesna müsamerenin temini ınu
vaffakiyeti için güzide bir hey· 
eti tertibiye şimdiden işe baş!• 

· .. b .. r gün ayaksız bir civ- Hepsi de, hararetlı hararetli - Bu d": bır şey mı. en 5- Dahi (~) Oııune yuı yazı- 4- Yemek (•) Terbiye (4) 
geçı, o u anlatıyorlar, hepsi de samimi geçenlerde ~ır balık l'.a~ala~, lan (4) 5- Dil&ün hallwı (5) 
civ. yalan söylüyorlardı. ~~anlar, d~lya.1:1" .. sıgamamış ıkıye bu- 6· Memleket (4) " 

İyi ama ya bir de bizim gari- can ve yürekten geldığı ıçın, külmuştu. • 7 Adıltıırn ıynlmıyan (4) Uzık 6- A,· "fıanııızçı,, (3) 
bclerimizle bunlardan biri meş- bı.rbı'rl·nn· i tekzip etmi~·orlardı. Kadın dogruldu: nidı•ı (2) 7-· Parmıf;ın ucundaki (6) 

~ ; 8 Çocuk dojturtın (3) Bıit i.. 1 (3) gul olmaya kalkarsa o zaman Bir aralık, meyhaneye genç, - .Şa:>'.~! hayret. mi; (4) 8- Va!de (3) ncecik kumaş 
Hilkat geride kalır. giizel, şık bir kadın girdi. Elin- Ü4;uncusu anlattı: •ı Fare )tkalayan altı (5) Xnıa(2) 'J- Bıçak (4) 

d 1 ? deki e§arptan ve gözlüklerden - Asıl şayanı hayret olan,l_iiii_••-••iiii-,;.-~~-~i,-.iiiiOllıİı . .;.,;-....;iiiiiiiiiı•-·-•••-•-O:.~~--iiiiiiiiiiiiiiiiii Ne en pat ıycr. ' ' b · ak ı d - balık d li 
.. otomobille dolaşan bir kadın ol- enım Y_ a. a ıg~. · · · a- lstanbul ic.-a dairesinden: 

Terkos su şirketi şu gunler- duğu anlaşılıyordu. Garsona l~ana.sı~a~ıl~e~.ıçm, .~u~~ mer- Osman efendinin Bayram dendi- 1 
de sık sık boru patlamasının se emretti: dı,·enı gıbi buklum buklum ol- deki alacağından dolayı bayaııtta 
benlerini araştırmaktadır. - Bana bir c;ay. · · Şoförüme muştu. . . Emin bey mahallesinde darphaneyi 

şehremaneti ilan atı 1 
lkya.tıt <l·ltc,in<lenc Çıiına 

Ali mahallesinin vczncdle t:ad
dcı;iodc 41, 43 No. tliikkAnlımn 

ankazı hedim ve nakil ma~rnfı 

alıcıya ait ıılmak ;ı.ıcre karalı 

zarf lbulilc >atılacaktır. Almak 
isteyenlerin ~ıırtn:ımc,ini görmek 
üzre fen kakminc mıiracaat 

w ihale ı;t·nıi olan 25 temmu:t: 
929 pcr~emlıe ~mu <aat r 4 de 
kadar tekli! ve teminatı havi 

Etn boru ol•am bnna şu ceva de ne istediğini sorunuz. Kadın tastık ettı: . atik ve Hasan Paga karakolu cadde-
• • " · Kadının Parisli olduğu lisa- - Sahiden bu hepsınden ya- sinde eski 78 ve yeni 77,71,1.30 nu-bı verirdim . 

1 nından belliydi. Biri döndü, ka- ma~ ! .. .. .. . moralı üç bap dükkan ve bir hane 
- Hallt susuzluktan pat a- dına lıı·tap ettı· .. Dorduncu.sıı yennden sıc:: .. rad.ı. · · · 

yarım hiseEi ihaleyi evveliyesı ıçm 
madığını ve 9irketin de sıkılma _ Balıkc;ılrktan konnşıiyor- - Hepsınden yaman benım otuz gün müddetle icra kılınan mü-
dı'.;-•ı görerek hicabımdan. · duk mada~. ba mızı ağrıtma- tuttuğum balıktır. 2 ayedesinde soo lira talibi uhtesin-

İnhisar ! yalım. Ve kıpkırmızı olarak, bur- de tekarrür ederek ihalei e>-veliye 
Kadın gülümsedi: nundan soluyara~ anlattı: icra kılınmı~ ve yü•de beş zam edil 

Bir <lostum çok atar, ama at - Bilakis. . . Enteresan bir - Bu sabah hır palamut ya- mek üzre on ~ gün müddetle tek-
manın her manasile. . . bahis. kaladım, öyle büyüktü, öyle bü- rar mevkıi müzayedeye uz olun-

Bazan rast gelirim, sorarım: Bu söz kafiydi, hatta çoktu yüktü.··. ~yle bü)'.üktü ki, O muştur. Mezkür mahallin umum me 
- Nereye böyle? bile· balıkcı devam etti: dalyanın ıçınde degıl, dalyan sah:m 126 buçuk arşın terbiinde o-
- Çakmaya! -· Balıkcılık şöyle böyle bir onun içindeydi! ' tup bundan 126 arşın mahalli iki kat 
Bir diğer gün anlatır: iş değildir. Bir ilimdir, bir sa- Nakleden ahşap ebniyedir ·hanenin kapısı yan 

- O bana oyun etmek i.ııtedi nattır ... Sanatkar bir ilimdir... SELAMİ İZZET sokaktadır ve üzerinde bir numara 
İlimden ayrılamayan bir sanat- -ı•••••••••••• vardır hanenin zemin katında bir 

ama ben derhal çaktım.· · tır. Jrtihaller ta§lık ve önü açık diğer taşlık bir 
Hikaye eder: Diğer arkadaşı söze karıştı: ••••Iİll••ııiı••~-- hala ve bir kapı üst katta bir aralık 
- Üstüme doğru geliyordu, - Hatta bunun da fevkinde- irtihal üzerinde iki oda zemini tahta halen 

yaradana sığınıp buna bir tane dir. Balıkçılık ilmin, sanatın mutfak olarak kullanılan mahalli 
çaktım! fevkindedir... Bu muhakkak. Li~an şirketi muhasebe me- vardır derununda Galip efendi sa-

Bütün bu çakma hikayelerin Üçüncüsü yumruğunu masa- murlarmdan Trabzonlu mual- kindir. Tnmvay caddesindeki iki 
den bıkmıştmı, dün yine bu ka- ya ,·urdu: _ . . lim Hamdi beyin pederleri mü- dükkandan, birlı;ıin mini çimento 

il b. kın h'k' .. b' . . - Balıçılıgın kıymetını ten- tekaidini askeriyeden Erzurum döşeli olup kahvehanedir derunun
ır ça tı ı ayesını ıtırın- k. d k · · B ı k lık b k. ·u1r 

ce: ıs e ece .sı.n_ı_z.. a ı çı spo- lu Ahmet Tevfik efendi Çar- daki elektirik ıenı •U ıracıyı aı 
run metafızıgıdır. ba .. .. k h d b içinde Mehmet efendi sakindir di-

- Kuzum, dedim, sen çak- Dördüncüsü susôrııazdı: şam gunu a şamı şe za e a ğer dükkinm d'.a Ahmet efendi sa-
nıak inhisarına talip olsana! - İş balıkçılığm tarifinde de- şında bir t~.~vay tarafından kin iııc:de Jı:apalıfür hududu bir tara· 

Güldü ve: ğil, balıkcılığı yapmaktadır. . başından .. mu~lik ~ur~~e .. yar~- fı fırın diğer tardı 7 numaralı hane 
- Senin bir ters haltedeceği Dalyanın ne demek olduğunu !anması uzerı~e du?k~ gun ~1 ve bir tarafı darphanci atik sokağı 

· bilir misiniz madam? hane hastanesındc ırtıhal etmış önü. Aksaray tramvay caddesi ile 
nı, ben zaten .... anlamıştım.. E D . k 1 b.. 0·r Cenazeci bu gün saat onbir 

- vet... eruze uru an u- · ~ mahtuttur kıymeti mubammenesi 
.dedi ve ilk defa olarak (çak- yu''k ag· de:-ı·l mı·•. buruk.ta sar.açhane ba_şmda Hor 

~ ' ~ nin yüzde or.u nisbetinde pey akçe-
mak) filini kullanmadı. -Ev•t ... Fakat her dalyancı hor caddesınde Ameli. hayat kız 

~ !erini alarak 929·2723 dosya numara 
FELEK balık tutamaz ... kurulacak ye- mektebi karşısındaki haneden cile 18 ·~"129 wihlnd~ ·~at on dlrt· 

ri bilmeli. kaldırılıp Fatihde. namazı eda ten or: altıya bdar Istanbul icra da 
- Suyun hararetini anlama- olunarak makbereı mahsusasr- iresi miizaycde şubesinde bizzat ve-

lı. na defn olunacaktır. ya bilvekale muracaat eylemeteri i-
- Ayın mukannen zamanla-Alpullu - Edirne hatta 1.an olunur. 

zarfları daire cn~ümeninc tndi 
e1· lcmderi ı ' tn olunur. 

••• 
Şehremanetinden: Bedeli keşfi 

5 9 2 lira 3 6 kuruş olan 1.-'atlh 
itfaiye garajında hortum yıkamak 
için ) apılacak kurşun boru fer
şiyatı kapalı zarfla münakasaya 
1-omılmuştur. Taliplerin ~artname 
almak ve keşif evrakını görmek 
için her ,;iin levazım miidıırlü-

' p;unc gelmeleri, teklif mekoıvla-
rını da ihale günU olan 2 ı tem
mu7. 929 pazar günil saat on 
bc~o.: kadar mezkOr müdürlüğe 

vermeleri. 
• • • 

Şehremanctinden: Beyoğlu, Ha· 

700 
400 

4100 
4000 
3000 
1000 
40-00 

upa 
~aman 

gaz 
kepek 
sabun 

Gureba haotahanesi için lıizu

mu olan baldda muharrer ondört 
kelem erzak ye~il sebze ve kon
sen·e ayrı ayn olarak aleni mtı
nak3>ayn 'azcdilcrek Temmuzun 
iiçüncü ç:ır~amlıa ı;ilnii sa;ıt on 
beşte ihale .. icra edileceğinden 

talip olanların şeraiti anlamak 
üzere her gün le' azım idaresine 
ve ihale gününde idare cncLime· 
nine müracııatlan. 

A ... ~ümune hastarıC"'1 ser rah.t
betinden; 

Ilasıaneve muktui ( 163) kalem 
tczıyı ııbbİı e le (50) parça Rontken 
molzemeıi ile ( 800) metre patiska, 
(1500) metre Amerikan bezi, 2500 
arşın sargılık Amerikan bezi, (4-00) 
metre pijamalık kumaş, (25000) aı~ın 
tülbent. ( 120) çift terlik (200) çih 
tire çorap, ( 120) adet havlu. (120) 
peçete, (30) adet çinko küvet, (500) 
ıdeı bardak; (150) adet ıUnhl, (120) 
madeni kaşık, (~50) adet çinko çor
ba ıası, (250) adet çini yemek tı· 
bağı 1 l Hazlraı> 929 lırlbinden 1 
Temmu~ 929 l'azanes! gününe ka
dor 2Q giln müddetle ayn ıyn aleni 
mıioakıuya konulmofıur. Talip olan
ların şeralı!n! ll&renmek ve nümune· 
ferini görmek üzere her gün ü~lcden 
sonra Hastane 1. M. 'e muıemctff
glne ve ihalesi için de 1 Temmıız 
9ll9 Pazartesi ıilnil sut ( 2) de te· 
mlnıtlariyle birlikte komisyon• mU· 
rıcutlaıı lltn olunur. 

Balıkeair Vilayetinde Havran 
Belediye Riyaaetindeo: Havran 
kaoabasmda in!!-' ve tesis olunacak e · 
lektrik merkeai Ye tebelıeai 1929 

mrştır. 

Beyoğlu dördüncü sulh h 
kuk mahkemeainden: 

Galatada Kurşunlu handa 
numaralı odada sakin iken 1 
Kanunusani ı 928 tarihinde v 
fat eden matbaacı Van el Va 
yadis efendinin terekesine m 
kemece vaziyet edildiğinden 
rihi ilandan itibaren esbabı 
lup ve alakadaranın bir ay 
veresenin üç ay zarfında Be 
oğlu aördüncü Sulh hukuk m 
kemesine müracaatları lüz 
ilin olunur. 

Da ·· aceze müdürlüğünde 
Darülace,eye bir sene zar 

da muktezi on iki sandık gri' 
sonun kapalı zarf usulile miiı 
kasası 29 Temmuz 929 tarihi 
de saat ondörtte icra ediltce 
tir. 

Taliplerin teminat akçe 
teklifnamelerile Darülacez~ 
müracaatları. -\ O 

Piyango müd(iriyctin<len: 
Numunesi veçhile (80,000) ad 

evlenme sıhhat raporunun aleni p 
!ık suretile münakasa" icu edtlcc·-'-"'! 
ginden taba talip olıcalı:Jann 

alıçelerl ile birlikte 1 temmuz 
pazartesi günü saat 15 te ıı' · 
mUdUrlilgünde müteşelckll ta 
mübıyıaı komisyonuna mUrıceııl 

Askeri sanayi mekt 
binden: 
Eczacı Şevket bey tarafından 
tebimizc teslim edilen 100 lıilo tJ 
yajı ile 25 kilo vazelinyağı için 
disine teslim edilen 24 Nisan 
tarih 1/20 nuınaralı makbuz; ile 
numaralı muayene raporunu bu 
re zayi eylemiştir. Mezkür e 
bulan varea Iatanbulda aıkcri 
!ar mektebi müdUrlüğüne gönd< 

:Wckttpli:rr mil>ab ·a>ının 8 inci 

ha '"' ınıla 5 ıncilip FeFlari llıc,ın
tlı.11 82 numuılı Ahmet l laHı bey 

rını intihap etmeli. lstanbul birinci Ticaret mah-
- Balıkların haleti ruhiyele- kemeıindco: Istanbul asliye mahkemesi 

Haziran onbef tarihinden, 14 Tem- mui reca olunur. Alııi talidir 
!arını da 29 temmuz 929 pazar muz 929 tarihine lıadar otuz gün Jreri fabrikalar unıunıl müdür!U 
giinii saat 16 ya kadar vermeleri den alının emre tevfilıan tarihi 

sekinisa, Cerrahpaşa, Emrazı ııiih
rcdyc ha~taneleri için lüzumu 
olan ekmek ve sebzevat kapalı 

zarfl:ı manakasıya konulmuştur. 

Taliplerin her giın levazım mil· 
diırlügıme muracaat ederek şart
n:ıme :ılm:ıları ,.c teklif mektup-

bzınmıın . . ~ lııneı Hakkı be;in yazı-

ıı ~odur. 

Yunan aro,isinl grçmek•lzin doit· 
ruca EJlmqe bir ıimendifer hıttı 
:rııpılacaıını d.-ıir olan Ankara ıelp-a· 

lını '• Şark ~lmcndil<'r kumpanya
ının muvafakaı m~kıuplarıru gazete· 

ni,de pek St\ inçle okudum, ve bu· 
nu ~kizınci haftanın en mühim hı

\3Uİ<i olarak telAkki eyledim. 
l la} siyeı '"şerefi mili! her ştyin 

!etkinde olmasına gore E<llme şi
mendifer halli hcp>inJon ebemml
yeılidir. 

Cüzcl Edirnemlze gitmek için 

rini tetkik etmeli. Tahtakalede Nalburlarda349 birinci Ticaret daire!inden: 
ParirJi kadın, gizli bir tebes- n~marada rıalburlukla mf üşdt~~il Mahkemece iflasına karar ve 

sümle ciddi gibi görünerek sor- Kırope Dradoryan e en ırun . . 
du ·. 27 6-29 ·ıı· d 't'b ·ı· nlen Y edıkulede KazlıçC>lmede --------------
ecnebi ıopragından r;eçmek mecbu 
riyeıiode bulunmak oldııkça elimdir. 
Evelkl sene kurıulş bayramının ıeii 

dine 4tlrak eırnek üzre cdimeye ı;Jden 
h<v'ete ve şanlı bayra~ımıza Yunan 
hududunda \ unonlılar !lrafından va
pılmak i!tenilen muamelei gayri lıyku 
elbene hıurlardıdır; izzeı! nefsi milli-
mize ve her türlü mcnariimize mu
vafık olan şu mühim teşebbüsü 

alkışlarııayacak bir Türk tasa\ ,ur 
edemem.,. 

- tan ın en ı ı aren ı a- . . . . 
ni iflasına mahkeme aza müla- den fabrıkası sahıbplerı Sukrat 
zrmı Suat Beyin jiij kumser ve Kostantinidi ve İzak Menda ve 
avukat Şinası beyin muvakkat şeriki kollektif şirketi ziınme
sindik tayinine, emvali ticari- tindeki alacaklarını kaydettir
yesile defatirine vaz'iyet olun- miş olanların bilcümle vesaik 
masına ve kefalet irae edemedi- ve senetlerile birlikte 15 Tem
ği takdirde haps ve tevkifine ve mu 929 Pazartesi 16 Temmuz 
bu baptaki hükmün muvakka- 929 S 1 1 - T 929 ç 

· k ·ı · ld a ı ı eın.-nuz ar-ten ıcrasma arar ven mış o u , .. . 
ğundan eshabı matlubun 16-7- şarr:oa gurılerı sat 14 ten 16 ya 
29 Salı günü saat 14 te esalet- kadar mahkemenin iflas odasın 
sidiği intihap etmek iizre mah- da hazır bulunmaları lüzumu i
kerneye gelmeleri ilan olurtur. lan olunur. 

müddetle ve kapalı zar! uııılile mü· 
Be ·ı d'' d.. ·· lh h dan 15 gün sonra nushai yog u or uncu ıu u- nalı:asaya konınuttur. Bu tnia~t" ait 

kuk mabkemcaindco: tanzim kılınacatından evvel 
proje ile prtnamci fenniye ve mü- hükmü olmavacaı:;-ı ilan olunur. Galatada Kurşunlu handa 3 , 

numaralı udada sakin iken 11 nakasa şartnamesini, görmek iıtcyen 
Kanunusani 1929 tarihinde ve- !erin Istanbulda Türbe civarında 

fat etmesi üzerine terekesine Sanayi ve meııai müdüriyetine ve ya 
mahkemece vaziyet olunan mat Havran Belediye Riya.etine müra
baacı V angel Vasilyadis efendi caat etmeleri ve taliplerin ihale günü 
nin mezkur odada mevcut mat- olan 14/ 7 /929 Pazar tarihinde saat 
baacılıga müte-allik hurufat ve . . .. 
sairesi bilmüzayedc füruht etli- 16 da teklıf mektuplarıle, yuzde ye-
leceğinden talip olanların yev- di buçuk te minatı mu_vak~ate banka 
mü müzayede olan 7 Temmuz mektubu ve ya Beledıyenın Vezne 
1979 Pazar saat 9 da mahallin- makbuzu ve bu baptaki ehliyeti fen
de hazır bulunmaları lüzumu i- niye vesikalarını Havran Belediye-
lan olunur. sine ita etmeleri ilan olunur. 

İlan 
Osmanlı llıınkası 

umum! içıimaı , 25 Haziran 
tarihine mil.adil Salı gtinll, Lon 
in'ikat eımi~ 'e }iec!lsi idare 
fından his.cd•rlınn ta'diklne 
dilrn bOıün mukarrerat mnne 
kabul olunmuştur. 

2 Temmuz 929 tarihindtn i 
ren, hisse başına !! şilinlik bir_.._._. 
metıü, 60 numaralı kuponun lb 
mukabil ıedl ·e edilecektir. 

lilliJOIİO edebi lelrikaSI: 24 ker, çifter çifter bunun haline dıktan sonra çıktı, ve hiç bir tanımıyorlar. den Hayret beyin sevimli, hem ihtiyar kadın: -ç A-·-p· K 1 N K 1 2 sokarım. Şayet hepiniz birden 
1 şey olmamı gibi uzaktan gelen Diyorlardı. O sırada Hala ha- beyaz başı göründü. Çapkın kı- - Dostuın, diyordu. 

üzerime gelirseniz silahım var' bolis komiserine doğru yürüdü, nm1 efendi ile cicim Ali geldi- zın çılgın çırpınışlarını ~~kliyor uzun seyahat! Ceza olarak 
onu istimal ederim. kartını verdi ve: !er. . . d~ .. Fak:ıt ~ayır .. O da ~t.~kiler güzel bir sıirpriz hazır!adılfi•iiiiiı• 

l<Ulllk il H Bütün gazinoyu bir şaşkın- - Komiser bey! Dedi. Te- Çapkın kız hıç bır şey olma- gıbı sakin hır sevınçle gulumse- M 
1 

ka Ç k . 
Yazan eı'ut ~;, G 'NDUZ lık, bir korku kapladı. Müzik , Iiiş etmeyiniz. Bir beyin iki di- mış gibi neş'e ile karşıladı: yerek seiam veriyordu. Hayret - ut 3 ap mı nı 

-Beyler! Dedi. Şu iki arka-ı Dedi, b • .:>falı:iyetreri çekildi durdu. Kimse sokulamıyordu. şini ~öktiim. Eczahar.ededir. ela - Çok beklettik mi kızım? bey derhal üzüldü: dınız. . 
claşınız düşünmeden çerçeve- ve ilave <-~ ~ 'oiu Çapkın kız hemen ilerledi, yü_I va ederse adresim kartrmda var - Hayır, Müzik dinledim, - Acaba hasta mı? - Öyle Şey mı olur? 
d_c~ çıkırorlar. Lütf~~ k~ndile- - Ans. ·~ ~ ~:e~et etmeği zü gözü kan, bere içinde kalan! dır. Lütfen muhafaza ediniz. birazda diş,-iJik ettim. Diye düşündü. Başka türlü o - Biraz ciddi gördüm 
rım tcrbıye çcrçevenızın ıçine a sevmem. Hı.."~r. v_erıyorum, ha- beye yaklaştı. Bey geri çekil-! Ben de şurada kendi sandalıma - Dişçilik.mi? lamazdı, Hayret beyi bir trenle - O bahis başka, evde 
lınız. zırlanınız, dışınızı bır yumruk- mek istedi: 1 gidiyorum. - Sonra anlatırmı. gelirken karşılamağa gelsin de kahalarla kendi anlatsın. 

- Pe~ ~sahisiniz ıı_ı.ini~nil ta sökeceği:U! -.- Korkma, fazla döğmcye- . Komiser zaten görünce S:ındal acılı~~~~ is~eleden, hiç olmazsa~ sana sormadan bu iş olur,,_._._., 
13unu ıki beyden Lovantıno- Beyler hala işin alayında, ceğım. Bu kadar kafi. Veriniz 1 çapkın kızı tanımıştı. Kimseye ga~.ınoclan ve butun o cıvardan - Pamugum! Hayret beyin kalbinden #1..._. ....... 

su söylemişti. Çapkın kız: zanparalığında idiler. Fakat kolunuzu bana. 1 göstermeden gülerek dedi ki: bir alkış koptu. Hala hanım e- Diye haykırmasın! Bu kabil de- b' t k ge f E ·- En 
- Hiç i;:i konuşmiforsumı~. çapkın ~ızın işi cicl~i idi. Herkesin şaşkm!~ğı içinde be - Bir terbiyesizlik mi etti? fendi ile cicim Ali işin farkında ğildi. Çapkın kızın elini sıkar- ~.r ıma. . b ç ı.ka srare~ı;;, 
- Hangı tarzda ıstersenız - Dıkkat! Dedı. Başlıya- yi ~uıarı çıkardı. Otekiler kor-1 _ Buşka türlü adamın dişi değillerdi. ken: Ş.~ncele~nı ıra rak bır g" 

konuşalım. rum. ku ıle arkalarıııdaıı yürüdüler! sökülür mü? - Ne oluyor? Acaba bir te- - Bir rahatsızlığın mı var? lumsedı: . . .. . 
- Galiba dişiniz ağrıyor. Ve beyin çenesile karışık bir ve gazino halkı da onların pesi- - Öyleyse beni kendileri ça- nezzüh vapurumu geçiyor. dedi. - Ne 1111iş o surprıı ~1akbulı 
- Neden bildiniz pilicim? direk, bir kaç kroşe çekti. Ada- ne düştii. İlerideki eczahaneye ğrrıncıya kadar görünmeyim. -Hayır, dişçi profesörü çap - Hayır pamuğum! Turp gi Iım. . . .. el 
-. Çünki ~ena kokulu. bi~ if:1 mm yüzü Çarı;amba PaLarına girdiler. i Komiser pastacıya girdi, çap kın kız geçiyor. biyim. Demir gibiyim. Arslan .. -: Sem he?.ıen Buyuk 

denız var. Bıraz daha ılen gı- döndü ve fırlayan iki ön dişinin Capkın kız eczacıya dedi ki: kın kız sandalına atladı. DURULMA STAJI gibiyim. Senin Çapkın kızın gi- gottırmeyecegız. 
derseniz ağzınuı dişleriniııle be yerinden kanlar boşandı. ..:_ Bu beyle bir boks nıac;ı 1 İskele meydanı her cins in- Saat tam dokuz buçuk. biyim. - O halde ~~ze gelecek· 
rabc r tedavi ederim. Ötekiler vaziyeti görünce şa yaptık. Kazaya uğradı. Ağ'zım 1 sanlarla kaynaşıyordu. Rum Ankara ekspresi geldi. Hayret bey bu sefer üzüntü- - O da degıl. 

1 -. Vay .haspa vay! Nasıl te- ş1rdılar, müdahale etmek iste- pan ıman ediniz ve kendisini 1 macl:'mları, erkekler, c;ocuklar Garın peronunda sırasiyle ha- den hayrete düştü. Fakat kur- - :r.ferakıanmaga baŞ 
davı ede~, ı~ bakayım. diler. Çapkın kız bir iki adım bir dişı:iye götürünü:ı-. 1 vak'ayı mübalagalandırarak bir la hanımefendi, çapkın kız, üç calanacak yerde değillenli. Sfs - Bak uraya ! 

B'1Jlu ıkıden daha canltcası geride boks vaziyeti almış söy- Cebinden o·ı Jir:-lık bir k~·i'ı- birleri .e anlatıyorlardı. İsiden ki~ilik bir dost aile ve cicim Ali çıkarmadı. .Rıl_ıtımda (YıldırııTI) 
,şöylemi~ti: . . liyordu: dı tezgahın üzeıirc :ıtaral<, ~a 1 giiliiyor ve: durnyorlardr. Hala hanmıefendile Hayret 11K lıır motor duruyordu· 

- Royl" tPclan ederım. - Sakın! Hepinizi teker te- da kileri ba~ile hafifçe ~elamb-I - Galiba onl:ır çapkın kızı Yatakh vaıronım penceresin- b("y kolkolıı önde yürürlerlcen bitf1'1 
• 

umumi 
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ı .- TOZ, iŞTE DÜŞMAN 
-- - ---

FLİDA 

e 
ü-

~: GUDYER klerinin' en yağn111rlu hava
a da bile k~<lığına dikkat t. ttiniz mi ? 

Kayan blltiğin gevşek frenler kadar 
11• likelidir. 

1 
' 

3 D~ER.la rininharici, Patinaj t~hlil~esin 
l;~ar~y~ ındk yeri« ısınacak" şekılde ımal 
lıln11ştır. Btecrübe için yağn1urlu hava 
~~k!eı.n~ğe ~ yok . Elinizi bir ~UJ?Y~R 

tığı uzen'ıstırın· lastiğin çekışlerı, sıze 
ıtir diş hissiıirecektir. ~ 

S~ğlamlılcnıniyet hususunda GUı?;:ER 
eşı yoktu~tün dünyanın kabul ettıgı bu 
kikatı isp~in bir tecrübe kafidir. 

AIJNCI BÜYÜK 

TAY E PilA G~ 1 
6 inci şide ı ı Temmuzdadır 
Büık ikramiye: 
2~000 liradır 

A.grıca so,~0 000 30 000 20,000 15,00 
0,0{)() liralı r:mıyeler ~e 100,000 L. m11kaf11 

Bu keş~de cem'an: 33,000 
num a kazanacaktır 

vusturn fıbrikalan d I' !eri umumi saaş depos;lsıanbuldauı 
rcı ogıu harunda .ı;aran salı j~:. fıl. Aclman telefon lsıanbul 2409 
ış; aynı .. depoda er ;:~~";.:rde ve döıemelilı: kadıfe hare ve fantaz 

lar, mutenevvi ıs rde ml•ter, tül; keten perde. örtüler; maroken 
ri, p!rlç komış ma, ~ ve lake karyolalar Ue çocuk lı:aryolalan fabri 

f'i~•tınga~s:•=tıl~m~a~kıa~qc!u(P~XmçJaktu5:dur. Handı asınror vardır. 
1 +xxxxx:xxxxxx:• 
Hacı Bekjzade Ticarethanelerinde 

Gaet nefis ve leziz 

ik ata 
aııı----ondan • 

M li Nuga - • ::::xxxxxxxx• 
mniyet'~ ...... S~andığı müdür· 

~ğünde1' · 

Salgın hastalıkları neşm:ede~ odur . 
onu koğmayınız, çünkü tekrar gelır 

.A • 

LAKIN 
ELEKT 

SÜPÜRGE 
onu yakalayınız 

'' ATiE,, de 
E~CA EN TECRÜBELERi lAPILlR 

VERESiYE SATILIR 
l\'Ietro llan, Tünel meydanı, Beyoğlu 

Elektrik Evi Beyaz1t, Istanbul 

FLİDA 
Fltrl!/lr KAl!IKAJ/QM 
il(//,.,,,, '<AJl.tıArı 
lfAHV U }T[A/ [fa 

(A f/[h UU YN!il'.l 
f Olf ıJ Jv tA rir J){ 11 

l/'fllH f)(PrJJfl 

SAııçom 
nA~~ ECZAOL/11 

Seyriselaın , liurabai ınüslinıiıı hastanesı . 
Hilaliahn1l!r ınektebi ve sair ınüessesatı sıhhi
yece tercihan isti:nal edilınekte olan f'LlDA 
sinek, ·ivrisinek, tahtakurusu, pire, güve ve 
bütün haşaratı) un1urtalarile kati' yen imha ve 
ifna eder. Leke yapn1az, tesiri kafi ve koku ·u 

sıhhi ve latifrir.FLİDA haşaratı öldüren bütün 
n1ayiat arasında hirinciliği kazannıış ve Fransa 
hariciye nazareti ve ·rürkiye şehbenderliğince 
resn1en tnsdik edilm:ştir. Sanat ve rekabet 
;,\leıninde dahi en yüksek nlcvkii şahadetnaınc-

____ .,.. ____ ---------;::_ __ J_an_d.,.-a-rm-a-:-im-a"71a._thaneıi mü· lerle ihraz etıniştir. Çünkü yarı yarıya daha 
........... 1111111Uli"1~~ ~1-U!Sla~~-:ıt"afi:ıil~ diriyetinden: ucuz \'e tesiri yüzJe yüzdür. Şişesi 50, tenekesi 

D •• tt ı• • M •k • 10242 ila 16338 metre yazlık k aru ~ 1 mı elbiselik kumaş pazarlıkla satın 75 ve pompası 7j uruştur. 
1 

alınacaktır pazarlık 4-7-29 Per Flida istediğiniz halde (tesiri yoktur) diye 
Hey'etl bu akşam ve her Pazartesi akşamı 

Beşiktaş Parkında 
şembe günü~e kadar de\·~la sizi aldatn1ak isteyenlere inann1ayınız . Flida 
yevmi mezkurda saat 14 te ın-

t~c edilecektir. hnşaratı öldüren bütün ınayiattan daha n1ü-

Evkaf Umum Mudürlü-
11 

ğünden: 
I! keınınel , daha ınüessir ve yarı yarıya daha 

ucuzdur. 

( - 60) alımı~ lira ınaaıı a<li ve tıh>i<atı fevk.alAdc , .• pahalılık zamlı 
ve 21 S) iki yüz on hcş lira ihtha. ü~rct!i betonarme ile mıitC\'eğ~l lılr 

mühendis mimar. 
2 (50 elli !ıra m 18?1 asli 'e ıalı;ls•tı fcvkıJ~,Je ve p.:ıhalılık: zamlı 

ve 90~ d~>k:ıın lira ihti:;a:; ucrctli het,ınırmc ile n1üteYcgğıl ve merkezi 
Ankara olmak u1:«!1~ iki se..,,ar n1Uhendi:; mim:ır. 

3 _ ( 120) yüz yirmi lira ücreti şehriyeli lıir re~sam (Konclokt r ve 
saııad mekteblen mezunlarından \ ' e "im.r! resimlerinin tebyizine ,·akıf hulunııı) 

~ _ .25) yirmi be• lira maa~ı :ı>ll ve ı:ıh<i<atı feıb!~dc ve b•lıa!ı!ık 
zamlı merkezi ,\nkarı olmak uzere ıkı «yy:ır sürve ·yan ı Kondoktor ve !ia· 
na i mektepleri mezunlarından) , 

y Evkaf fnjaaı ;1.lüdürlü~ü kadrosun~• munhal ,.c lıol~do muharrer ınenıu 
. 1 ıat 1·,1 •ılanlmn 30·, ·929 tarllı.ine kadar :llcınurh Kanuııunun erait 

met ere ' ·kt !izi 1 ·ı . ruikkınJaki alık~mı dairesinde 'esoı me en e re t3$nıd•n 1.1!ıp ul.mlann 

J , rı· v.zıh , ılmık ve bulunduk lan nıemuriYetk'tle yaptıkl.ın i,icrc ıhir 
1 rC>« L b k. 'k .t ftı • mufa3 sal malômttt vermek \·e uu apta ı vt~aı ı ue • n;1, Yt! ı si e' ı mck 
&ure·le f.,k.I ln,'3t 'Tud rl.j\iine müraeaatlan. 

P. 1'. T. levazım n1üdiriye
tinden: 

ı _ IJutucu llil\lli~·eye mahsu:; uç nc\'i .. 250.., tun J!:Bl\'aniz(! J~nıir cel 
kapah zarf u.sulih: rnünakasaya _konulmu~tur. 

'l Münako" 1 9 929 ıanhıne musadif pazar günU icra edilece~inden 
taliplerin $ırcııamc ulmali. için şimdiden. tekhın.:ı.me ve teminatlarını rnuhte\İ 
k•p•lı zuflan te\dı içın de mezkiır tarihte 'lal on dörtte fstınbulda yeni 
po:ottanedı! mühayaat konıisvonuna müracaatları. 

Samsun orman ınü~ürlü~ün~en: 
Samsun vi.ayetine tabi V czir küprıi kaza~ının sarıçiçek orma

nından on sene miıddetlc 1 -1270 metro mikap g yrı mamul karaçam 

eşcarı beher metro mik:lhı gayrı mamulu 300 kuruş bedeli muham
menle ve kapalı zar usulile 2J Haziran 929 tarihinden itibaren 
24 temmuz 929 tarihine kadar otuz gun mtiddtle mi,zayedc 

vazolunmu~nır. Taliplerin yevmi ihale olan 24 Temmuz 929 

tarihinde teklifnamelcrini saat on beşten evet Samsun orman mü

dlriyetinde mute~ekkil ihale komisyonu riyasetine vermeleri ve 
daha ziyade tafsllı\t Hlmak isteyenlerin .\nkarada orman umumi 

müdürliiğüne 1 tanlıul Sinop orman ba. mudiriyctine ve 'anhun 
orman mudirivctine mü·acaatları irnn olunur. 

Deniz satın alına ınü~ayaal koınisyonun~an: 
ı 0,000 kiln elvan iıstiibu 22 temmuz ll21J l'azmtcsi gunii 

FARELER 
Vebayı tevlit eder 
Onl-rı hiç koku ne;retmek· 

sizin kurutan 

PASTOKSİ 
ile imha ed:niz. l'ari; l'.ı;toır IAbO· 

r:ıu.v;ın n1u,rahzer.ı1.undan.Jır. 

Deposu: j. Bert ve Şürek6sı. 
GJata \' O)'\'Oda . okağında 

\o voı.İa 1 lanınJ3 o. 1 

lz•nir hdedi ye riya
setinden: 

lzrnir bcledhe<i erzahnne ine 
muktezi cezayı tıl ... hlrt ye n11ıalı::cZ1.t 

kapalı z;ırf usulile ve virnıl gün 
mlhldeıll' münokasnya k'lnulmuşıur. 

Talipler!n mezkiır levaıımatın muf
redatını gôrmok ve ~oraiti münakı · 
saı ı iı~renmck üıre lzmır belediyesi 
sert•balı<tine ve münaka,ıya iştirak 

ve ıeklif!erlnl vermek için de lımlr 
beleJıye•i mübıyuı komisyonuna 
20 7 911) da saat 17 ye kadar mü· 
racaaı eylemeleri ilAn olunur. 

• • • 
Şımberlln oıoklavı, kazını, hı· 

k:ırdan kapağı. bronz ve şami el\ 
manometre emniyet süpabı. bari 
kısmı saç, petrol ve hava gazi ile 
işler, kutru dahillsl 0,40 dahili derin· 
ligi O,bO ebadında bir oıoklavı. Ru 
otoklav için nikel pansuman kuturlıırı 
220 uılllmeıre dcrinligı 150 milimetre 
elmlınd• 20 adet kutu•fle beraber. 

\'ul arıda isimleri vo cinsleri ı;ôs· 
terilen kvazımatın mühayaası k>p•lı 
zarf usullle münakasaya konmuştur. 

Taliplerin şeraiti öğrenmek ve 
ıek!Jflerini vermek flzre beledlve mU· 
bavaat komisyonuna 17 7 -929 dı 

sast 17 ye kıdor muraeaat etmeleri 
H~n olttnur. 

5,000 kilo beyaz üstübeç 'Kat 14 tc kapalı ı..ırfla ihalesi 

3,000 kilo sabun 22 ~cmm~z ~29. Pa1.a:tc>i !(ıiniı ><18t 15,5da • noYÇE ORYENT BANK-
muııakasaı ıılenıye ıle ılıalesı: 1 

~!ili! müdııfaa deniz kuvvetleri ambar ihtiyacı için balnda mu· Tesis tarihi: l(j()() 
. :'>1iie.;,;isleri; Dresdnu IJ.nk. 

barrer malzeme hızalannda muharrer gün ye saatte ihaleleri kra cdı· ı A. Şafhn-zenşer Bank, !'rayn 
Jccektir. şartnamelerini görmek isteyenleri~ her gün 'ermek isteyen- Na<vonıl Bank For Ooyçlanı 
[erin de vevml ıhalede muharrer saatte 1'a ıınpa~da deniz levazım idare merkeıı: Bertin 
satın alına komisyonuna ınüracaatlan Şubeleno lsıanbu~ lzmir, 

Flida yerli dimağı, yerli amelesi ve 
yerli sermaye ile yapılmıştır. 
Flidayı tercih ediniz . Flidanın müstahzın 

Hasan Ecza deposu sahibi ~1eşhur Hasan ko
lonyası ve Hasan kuvvet şurubu müstahzırı 
Hasan Beydir. Flida bir şaheserdir. Markasına 
dikkat Hasan ecza deposu 

Laleli harikzedegan devairi 
ınüçten1iası müdürlüğünden: 

l..ı!leli hankzedegdn de\airİ muçtcmia ında uç ve heı od•lı haneler iclll'll 
'[·nleccktır. \rzu edenler temmuzun scklziPCI pazartesi günu ah•h ut 
12 de ihale eili'ece~ndeP. yevmi meıkOrda p< akçelerini alup mfldürlüğe 
müracast rtınelidirleı 

Vilayet daimi encümeninden: 
Zenun burunJan Yeşil koy fenerine kad:ır olan sahilden cıname ine 

tCI fıkın kum 'e ~akıl ılıracı rt$mi nbbisl 17 temmuz 9:i9 ıarthirc ınUS4dif 

carş•mba gunU aat on bire kadır muzıyedeve konu. ıuşc r ı ti iplerin cncü· 
ment! rrıUr:ıc.::ıt~an. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umnın n1üdürlüğünden: 

8,000,000 adet mantar 
20 temmuz C.ımartc. i :; nu ,;aat 15 te ihale edilmek iızre kı· 

palı zarf usulllı: münaku aya konulmtıitur. Tnliplerin ~artnameyl 
~ım'l üae miibayaat komisyonu kitahetinc muracııatlan. 
~-:\\ .. ~~__;~~__;~~~~~~~~~~-

- , .. ~ 
1

ar TraınvaJları i~arei uınuıniyesinoen 
1

1.. K!"l:ı:,~ r-Ha\ılıırpaşa ve Bap;larbaşı ile Karaca Ahmet ara ·ındt 
.. • ıt l f .. 

temdidı Jkarrer tram\ ay hatlarına mutderri toprak hafriyatı parke 

kaldırım feshıı iıışıL'ı, ray ve makas fer~i, direk rekzi v. s. gibi 

ameliyat ile bin ton kadar demir ve havai hat malzcmesmin Itay

darpaşa rıhtınnndan giızerg!ba nakli 1 temmuz 1 <ı21J dan ıtibareıı 

onbeş )\'İ.tn müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya va?.'edilmi . 

tir. Taliplerin gıizcrgAh pilanını tetkik ve şartnameleri anlamak ıizerd 

Cumadan maada her guıı Ü ·kudarda vapur i~kefcsi kurhun,Jcki 

şirket merke1.i idarc:inde fen ~uhesine muracııatları . 

Devle! oeıniryolları ve limanları unıuıııi idaresin~en: 
8 Haziran 1 929da mtınaka>ası icra olunup ta verilen fınt yuk 

sek gönılen font boru \ c tefrrruau muııaka ·a.sı ttkrar IO \ğusto~ 
1929 Cumart~si gtiııu ."3at 16 da Ankarada Devlet denııryollan 
Umumi idaresi malzeme dairc>inde icra ı:dilecektlr. 

'.\.ltınakasaya l~tirak edeceklerin tekliflerini garanti mcktuplnrile 
birlikte mezkör günde saat 15,30 a kadar Umumi müdürliık kale
mine teslim etmeleri IAzımdır. lakbule H. ın 170. lk 1 d "" senedi mucibince Emniyet 

" , • 1 raz numara ı eı .. h n 
~6ınuan mikru ey ğı meblllt' mukabilinde Sandık namını mer u . 

an Beyrığlunda T vla mahallesinde Bekçi ıobgtnda eski ve yenı Devlet ' ıatbaası idare komis- Galatı !a.;mı telefon numrosu; 
• .16 numanılı ve 32 32, ;ı.ı artın ar;a üzerine mebni Uç kattan Beyoglu; 247, 248, 984. 985. 

Hamburg :\lünakııı:a ~ırtnamelerl Ankarada Devlet demir yolları, malzemı 
daıre,inden, lstanbulda Haydarpa.,'llda l laydarpa>B mağa1.11sından beş 
llra mukabilinde tedarik edilebilir. 

' . .''i ~a. iki ofa, bir mutfak. bir kuvu, 40 arşın bahçe ve mUşıemllla yon undan: lsı.anbul kısmı telefon numro-
ı havı hanenin ıam3~1 vadesi hitamında borcun \'erllmemestnden do- <u; lsı.anbul; 2842, 2843. 
t ığı çıkanlarak J.J«ij lira bed 1 ile milşterisi namına kat'! karın çe· !\latlıaada lıir sene zarfı: da crnküm edecek haddi azami he~ Deposu, lsı.anbuldı tütıin 1 Heykuz fahrikasında hir sene zarfında husule gelecek arınu w 
ıken bu kere yüzde ın zam il: başka bir mO;teri çıkarak miluyede santim arzında kkırpıntı kıl!tJt r m·wı}ed~>Jc takarrur edecek fiatla !liJmrüğil. telefon numrosu, hzıntılar Temmuzun onbeşlncl Pazartesi giinıi talibine ihale l!<lile-
1 

1430 
liraya lbliğ ·!emiş olması cıhetile mezkOr hanenin ll-?·!Xlll talibine ihale edilece dr. Talı ol lann bu bapta tanzim edilen l<tanbul 3227. ce~inden isriyenlerin ,artnamcyi giirmek ıızerc her gtin ve fiyat 

: 1 müsadıf örıiımiızdelj Salı gilnü tekrar son müıayedealnl\ lcmı de şartnameyi gıirrn k ı •c r gıln n• hl c'>eyc \C mıı;rnyedcyc işti· Rilumum h•nka muamelaa ' mektuplarım vermek için Temmuzun onhc~lnci Pazarksi gtiııü saat ~ <•fnın ıkmall mukarrer bulundu•undan talip olanların mez Orl giln o rak etmok ı·zr~ dahi r T ~muz n21J ta-' hı' ne mü adif Paz"rtc·ı· 1no e husu•! kı<ala 1 k" k ·· '- '1' k . 
1{ aaı On alrıvı kadır S dk ı"dar ·nde hazır hulunmalan Uzuınu • - • , " ., ı· " • ' r car ıı ıl ıve ...... r ılr iv·• ""l\'ll!İ y.. ı .. ,ı;., _ h.uıl;nmırk .ılan "' -· 

ur. an ı esı ır\ınii •·a.o;at r °' ı ~ L- - 1 - _,.. ••• ıı.:o 1 ~ 'ıvt: hanın1 tek.r"r . , f f 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f ~l~r~rıiı~~ı:k~~~n~ı·:ı:ı :u~~~~·~n~r~lı~l~~~~~~~~~~'•a•~~•·~"-4~· ~"'_·"~~-L~e~·r.u~r~·~·t~•••_e_.inJ~n ha,iL~t Fdl~n·n~k ~ dl~cr ı~~··~ı~n~ıı~~~~~~u~k:~;nu:~n=~·~~~~· • 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~ 

Beykoz kundura ve dibağat fabrikasından 
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PAZARTESİ 
TEMMUZ 1929 

fJNSiNE 
Jlilliyct • 

Ti • 
1 

latanbul erkek ve lı:ız llaelerl dOn ıenellk munllm lçtlmaını ) Rp· 
mı,, bu içtimada talebenlo vaziyeti tetkik edilmiş, bu seneki tcd· 
rtsııt şoya·: nı:mr:ırnlyct gllrUlmU~tur. Resmimiz JUkardaki kız, 
a,ağıdaki erkek !·sesi hey'ell talimiyeEinl grup halinde gö&t•r
mekı .. dtr. 

otoıno~ilinize lastik alnıa~an evvel lnıerikanın Jeıane 
fenni ve en mUkemmel 

lstfil.ulıl ~üsta ve· tel~ııaf ~a~ ınü~iriJetin~en: 
lastiği olan taban ve yanları yekpare 

• 

l luk nn ıı.ı ı \ı.:tı~tirilmck iız~re otuz lira ıı.:rrıi ~chriyl' ile 1 I! 
mıılaı.ım • 'ı~ac~ knr. \'a~ı on 'Cki~drn ""ağı )İrmi lx;~tcn yukarı 
olma~an taliplerin ~eraiti anlamak ııznc ncha}tt ccmmıızıın }el.linci 
~ıinune kadar hı) mudiri}Ct tahrirat liakmine mııracaat etmeleri 

ll~n oiıınur 

miller= lastiklerini 
tetkik ve tecrübe ediniz 

• 

tanbul Tramvay Şirketi 
Evkat tarifesi 

11120 ı;en~'i 1 laziranın 21 ind ~unuııc.len itibaren 
ılaııı ahıre ksdar muteberdir 

Tabın ff Jtnla• 
,.kp•Pedtr ',.,.. 
tdm•ll •• ,.,,. 
dan oÇJlmı• IM
Unı 101ııu .. 

-.. 
;;;.. 

No Hutut 

10 Şişli-Tünel 

11 l(urıuıuş-Tünel 

12 tfarbly e-r atlh 

14 Maçka-Tiınel 

Hareket 
J Şiılıden·'l'iınelc 
l Timciden Şioliye 

{ 
Knnulu~tan-'l'unele 
Tunelden Kurıulu~a 

{ 
l larbıytden-Fatihe 
Fatihtm-1 l:vbıycve 

J !\laçkadan Tunele 
1 Tünelden \laçka;• 

15 T aksim-Sirkeci { Takrnndcn ~irkeciye 
Sırkeciden-Tak 'tm< 

{ 
l\laçkadaıı·Btı·aı.ıı.1 

16 Maçka-Beyazıt llep.z:ıtton·J\laçk•ı• 

18 Taksim-fatih { Tak<imdtn Fatihe 
Faııhıen·'l"aksime 

. / Jıcyazırıan Kurtuluşa 
19 Kurıuluş . Beyazıtl Kurıuluşıan-Bevazıcla 

Bırinci Son 
Fa"lı hareket lareket 

3' 6' tı.00 24.12 
9· t..26 24,35 

, lff '.lJ.00 2 \JO 
\!;l.:j() ~H, 

S' ıo· 6.09 J4JO 

30 
5· 8' 

10' 

lı.08 1,10 
2..'l.UO 2J.'l0 
2.1.30 '24,00 
tı.45 21 • .15 
7,09 22.00 

7' 9' tı.25 22,$3 
14' 7,12 23.20 

15' 7,;}5 19,40 
8,21 20 26 

6' 6,15 
13· ı7' 1,05 

- .fkşikta~n-t:mınününe 7, l 
l\cşikıasıan-Behete 

1 22 Bebek-Eminönü llcbekıen Eminlln. üne ı~· 
5.31 
~.40 
6-00 
tı.00 .ııc ~:min0nünden· llebcğe 22 

G ~:mınonündcn l\<:~ıkt•~• .a -.-

811 resım, Mıll~r mili endislerl· 
nin fennen en yilk&ek lastiği na· 
sıl mükemmelleşllrdiklerinl gOs· 
!eriyor. Kalın ve kuvvetli tabanla 
yanların tek parçadan olduğuna 
dikat ediniz 1 Bu suretle yınılma 
ve yandan çatlama tehlikesi orta. 
dan kaldırılmıştır. 

lll:G. U. S. PAT· OF'l'o 

l 

e f Ortıkoydcn· l·:minönune 11' 
• Eminönünden·Urıaköye 1 S' 
• 23 Ortaköy-Ak~aray OrtaköydPn Abaraya 22' ! Aksara~dan Ortako~e 
- { lkşiktaşwı·Eminoniıne 8' 

.!• 
F lh t:minonilndtn· Bcı>ıktaşa 

5.05 
5,33 
5,40 
5.44 
7"00 

ıs· 7.22 
b,05 
6,51 

IAstikleri ve her türlü levazımı 
Umumi sahş acantası: Beyoğlunda Tokatliyan karşısında 

.., 34 Bekşltaş- ııt Bl-şıkıaşuın-fıııhe 
Fatihten Re.ikt150 1 ~' 

{

Ak"uydan -Topkapıya !) 
'i Topkapıdan-Sirkccıye 10' 
CD 32 Topl:apı-Slrkecl Sırkccıdcn· Topkapıya 2<)' 

~.13 
O.T.T.A.Ş. Otomobil Ticareti T~A.S. 

ıa· o5.:ı4 
06,10 

.ııc \ Topkapıdan· ,\k,araya 

il Yedikulcden Sırkecı\'C 10 13' 5.1;J 2'L,49 
! !Ak>araydan · \'cpikulcye b' !'i.IO 

• 33 Yedlkule-Slrkecl .'ırkccidcn·Ycdikııleie 20" b,13 2.J.55 

;ıı.. I Yedikuleden .\1.-•raya .~.2() ;1•()(20) Edremit Noterliğine 

«ı falirnekapıdan-Sırkccıyc ı J' .5.!\0 'l3, tlJ Merkezi Edrenutte uK~nan 
~ ı ·~k>ara~ dan ~:d:~nüapııa 7' "' . b l 

!! 27edlrnckapı sirkeci Sirkccidctı·l·:dırnekaıııy• 14, tı,2;t :ı:ı,,.._ Ferhat zade Mehmet azım 
- a..19 Mustafa Asını kadeşler kollek-
C,:;.;::.;;;:;;:;;::;;;;;;;;:;;.;;;;;;;;;~;:d;im;:jü_•.;.p_ıd_~_n_··'_k_,_•r_aj)•İL;fı;;--:' ~ -._, •..if şirketinin Ayvalık şubesi ka 

1 iLAN • ~~ tibi Zeki beyin arzuyu zatisi ü-

1 T}Y ATRO 1 Yozvat nlüddei ~- unıi- zerine va=ifesine hitam. ve~l-
VE SINEM.o\.LAR • •1 

• miş oldugundan mumaıleyhın 
----------·• lğınden: ~ şirketimizle hiç bir alakası kal-

B. Ads flelrdııe ~:ııomc»ıırda : \ozgat hapi anrsi~in \.~-7 madığının usulen ilanını ve bu 
Şevki bey temstllerl bu akşam 929 tarihmdcn maw '~10 nıhıveııne s· k"l . nüshai kafiyesinden 

1 kadar ıo ay ı ı guolük ekmek ihıi- ~r. '? ~nn alıkta mukim mu-
Brşın mal 8 an )ICI mevkii mıinaka>ava konulmnştur. bınsının Ayv_ . • . . 

••pereı 4 perde kant<o, dan,., -.rycıe. 2 \1tinakasa kapalı ıarf usulilc maileyh Zeki beye digennı.n~y 
yapılacaktır. vahk Ticaret odasına ve bınsı-

KORNHİLL 
3İGORTAŞİRKET1N1N 

3 Şartname rnrell musıddakılan nin Balıkesirde Türk Dili Istan 
Hapi>anc mıidüriıctinden alınıcaktır. bulda Milliyet Ayvalıkta Ayva 
Şcraıı te~amcn hu •urcıte ıaıılıdır: hk gazetelerinde ilan cdihnek 

4 1 eklılaı 20-7-929 cumartcsı üzre irsalini ve bir nüshasının 

Telefon: Beyoğlu 2866 

Maarif Vekaleti tar11fından 

çıkarılan haftalık reslmll 
mecmua 

Bugün çıkan 
21 İnci nüshasını 

gördünuz mü'? 
Nüshası: 8 kuruş 
Seneliği: 150 ~ 

Altı aylıtı 80 ~ 

Müracaat n1ahalli: 
Devlet ınatbaası yazıhaneleri lsıanhuicla Yenip<.,· 

wnc arka<ınc.la ~:;kl zaptiye yoku· 

,unda llı\K~:R hanına nakledilmi~dr 

günü •aat 15 te m•kamı iddiada dairenizde hıfzile yedinci nüs-
açılacakıır. hasının tarafnnıza musaddakan -------------

< ·ı·e•·ıı·ııı 20 ' '"'9 da <aıı Bı'n'nc"ı Tı' ~·ret mahkemesin-

Fahnkııc r, erbabı sonay~ 

ıe ın11ı' -el hı lcre 
MÜrtlM iLAN 

tüt.: car 

,, • ·' · .,_ · itasını rica ederim efendim. -
15 c kadar komisıon riya,erine Edrcmitte Ferhat zade den: İspirto ve meşrubatı küuliye 
tevdi rdllmiş bulunacaktır. inhisarı müdüriyeti tarafından kasa-

'
- 'l't·klı"fııam·lerd·· <artn·mede Mehmet Kazım baz· B ka d' d'I 535 • ' - • n ıraat an sına tev 1 e ı en 

Doltfor A. kutiel 
Eleklırik mokıne:erıyle belsoğukluRu, ıdrar 
daılığı, prostat, ademııktidar, bel gtViCk
llRi cilt ve fırengıyı ağrısız tedavi eder. 

VarakOyde Ro•ekçı fırını sırasında 34. 

Kendi keendin ıraş olmak zevk
lidir. Fakat ter ve taze kılmak 

için meşhur iskambilU 
P(lKER TRAŞ BIÇAÖI 

$ ~ " 
~otro1 

\$. POKER ~ 
ile trs; olmalıdır. Taklitlerinden 
Mkınını1. 10 adedi atmış kuruş

tur. l.lmumi deposu lsıanbulda 
Tahta kalAde JO numarada. 

l:\K IJEKAl.O VE ŞERH{( 

1-ıanlıulun ı.carcı merkezinde ve 
ıknızc "'"" bır maholde hulunan 
1700 meıı ınuk .ıbınd" va'i bir ar!lll 

ıuılı ~craıtın ıarifaı d:ıırcsinde ay · ıstanbnl maarif mDdDrlUğUnden: lirayı natık ve 21 Şubat 928 tarih ve 
nen kabul ve taahhüt edildiğ-ı yazı- Tnnburl Fu:tt B. hakkı telifine 9519 numerolu çek zayi edildiğinden Operatör~ 
lacak kııwt ve şunııa muallAk tekli· malik olduğu (H•hatillervahıan, Paşa bahisle vukubu. lan. m.üracaat üzeri.ne IH ALJ• L SEZAi 

tamarrc '\.; t) il kı-.mcn 

KIRAl.IKTIR 
j u .. n dl"p u antrepo ye '-lire 

clarak ı<tım ,J..'ct-ihr. Talipl.rın 

1 tanlrn da l~mın ( >Qundc Valdc l la 
•ıında . .\~1 \H ,• tirckAsına mur• 
ra.1ı t\ irm 

fal bila tetkik rcdd0lunur. cami avlOsunda ) ve ( 1 lüscynıden, 
7 Ekmek \erli ununun birinci bavdi yallah tab•nca<ı helinde ) na· mezk{ır scnedın kımın yanında ıse 

nevinden olacaktır BcJeU mu ham mıncı.ı.:ı iki kıt'a eseri mu<iki,ini kırk beş gün zarfında mahkemeye BASUR MEMELER J 
meni 12000 lıraclır. l<ıepan balcıyan efendlve sattığı an- ibrazı ve ibraz edilmediği taktirde • .. 

8-· :\lunakn aya ıştirak cdeceiler laşıldıjtlntlan harcı resmi;i olan bir İptaline karar verileceği lüzumunun Fıstul ve sıracaları 
'ı00 lira teminatı muyakk.ıc Hrmc· 1 il 1 d 1 2 / / 9 9 evrakı havadisle ilanına mahkemece ameliyatlı ameliyatsız elektrikle kri l;l1.1mdır. lira . \'. e ter ar ığının 7 b 1 2 

'hl. 13'·"•'-)468 a ı ak karar verilmi• oldug"undan keyfiyet tedavi ve bilcümle ımeliyan icra 9- Teminatı mıı,akkaıe nihaıeı tan t ve """" num ra ı m . • 
f 1 1 5 · b ' 1 ı ı·m· \et.ne eıcm· ·ıerek ka '-anunu u·caretı"n maddaı· mahausaaı eder, saat l · 7 Divanyolo Acı 10 ~tin zar ınc a ·uzt c 1 ıcmın"ıı u1.1ı e •~ ı ı · ·. y- • • 

kaU)t~e iblJP; olunacaktır. dına me:nıhaı verildi~ il:ln olunur. mucibince ilin elunur. • .... Hamım N. 20 ~-

esı ve bu karılrcnı bUtün meva- ba tanırken umumi şeklını tc pıt -

Bartın lıık~ ve suraı poetaaı 
Klektrikk mücehhez muntazam 

kamaraları ve gllvcrte yolculanna 

mahsus muhafazalı Aydın 
mahıılleri haiz 

r;:::;~UZPazartesi 
saat 18 de Sirkeciden hareketle 
( F.reP;ll , Zonınıldak, Baron , 
Amasra, Kuruca şile, Cide) ish 
lelerine azimet ve avdet ed~cektir. 

Fazla ıafsiUt için ~:nıinönü 

Rıhtım han 2 numaraya müracaat. 
Telelon : 2684 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

ları deniı lota Ye ıor'al qoslası 

VATAN 
VAPURU 

Tı!muzÇarşamba 
günü akşamı Sirkeci nhtımın· 

dan hareketle doğru (Zongul· 
dık, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Glreson, Trabzon, Sıımıc ve 

Rize ) ye gidecekdr . 

TafsUAt için Sirkecide yelken
ci hanında kAln acentaliına miJ. 
racaat Tel lstanbul 15 l 5 

• 
Ecnebi n1emleketlere 

giden tüccar ve 
seyyahlara 

Bank& Kommerçiyale 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçesi: 

540,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahin 

çekleri) satar 

Liri, frank, İngiliz lira~ı 
veya doları frank olarak 
satılan bu çekler sayesnde 
nereye gi1seniz paranızı ke
mali emniyetle taşır ve her 
eıamaıı 1~1erseniz dünyanın 
her taıalinda, şehirde, otell
erde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçıik tediyat 
için nakıt makamında kcıla
ylıkla i~timal edebilirsiniz. 
l'ravellers çekleri hakiki 

·alıibinden ba~ka _kimsenin 
kulnaaınayıır.al{ı. bır ş_ekılde 
ı>rtip ve ihlas l'ılılını~tır. 7 

DOKTOR,. 

İZZET KAMiL 
Yeni \C e>ki bel>vğukluğıı, tm

raıı cildiye ve frengi elektrik n sair 
en son vesaiti fenniye ile ıed.- i eder. 
Bahçekapı şekerci Hacı Bekir 
karşısındaki ıpınmanda 1·1, 2 dan 
6J/2 JI kadar-

• ı\l:\1 \'APURLARI 

lzmir postası 
Seri, IUks ve muntazam ollı: 

ADNAN +:~.:."uı 
1 ir ci P AZARTES 
~unn 16 <i• Calaıa nhumından ~ 
ketle ( lzmıre) ve Çllf&mba ~ 
famirden l<tınbula hareket eder. 

Galata Gumriik karşısında 
Fran<ez hanında 12 numarıdı l!• 
mi ıc•nlllıfına mürıc.ıL TeJefll 
Beyoğlu 1041 

Merkez Acentas~ Galata Jı:ö 
qı.,ndı . Reyogıu 2362 Ş 

ıcenıesı: Mıbmudiye Hını .ı 

Jsıanbol 2740 

ızmir nio sür1al poılaJI 
( CUMllURlYF..T) vap 

2 Temmuz Salı J 2 de Gali 
nhtımındffn kalkarak çar~an 
sabnhı lzınire varııcak ve 
günün ak~amı lzmirden kalk• 
ntalya, Alaiye, .\tersine gid 
Taşucu. Anamor, .'.IA!ye, Anı 

ya, lzmire ul(rayarak gelecek;, 

Trabzon ikinci po~tr 
(iz mır) vapuru 4 Tcmm 

perşembe akş:ımı Galaıa nh 

mından harekeıle Zonguk 
lncbolu Sinop S4m<un C 
Farsa Ordu Gireson Trab 
Rize 1 lopaya gidecek ve 

nüşte P~zar ı>kcle ile Rize 

Siirmene Trahzon Polat 

Görele Gire on Ordu Fı 

Samsun Sinop lneboluya 
yarak gelecektir. 

1yJalk ıir 1 ıl 'oslıf 
(Mersin) vapuru 2 Tem.111ıJI 
alı 1 7 de Sirkeci nhtımındll 

hareketle Gelibolu, Çanakk 

K ıiçükkuyu, F..dremlt Bur 
niye, Ayvahl(a gidecek 
dönüşte me:1.kör iskelelerle 

likte .'.ltunolu~a uğrayacak 
GeliiıQlu için yalnız yo 

alınır, Ylik alınmaz. 

Şark Malt 

lştiha, kuvvet ve sihhat iı 
en mıicsSir devadır. Bilurıl' 
eczanelerde bulunur. cmu 
depolnn Homcınti fahrıka~ı. ·r 
on:Beyoğlu 583, ve lsııbuid,ı 
F.krem N'dp ecza deposu. 1' 
fon: J,canbui 78. 

lç el onııan müdüriyetine rııe 
Gülnarın i'rorga orman kita 
stnevi 1024 metro miklip ka 
eşcarı kat ~c ihrac edilmek uıt' 
seneliği IS Haziran 929 tarihin 
tibaren 15 Temmuz 929 tarihill1 

palı zarf usulile müzayedeye S1 

mıştır bedel muhaınmini 14501 
ruştur. Silifkedc orman müdür• 
de müteşekkil komisyonda iha11 

pılacaktır ~erait sairesini öğrc~ 
isteyenler Ankara da orman aıd 
yet umunı.iyesinder Istanb~' "' 
na orman baş müdüriyetint1ef1 
lifkt ornıan müdüriyetine n,iitl 
eyleıueleri ilan olunur. ~ 

, Mes'ul MUdür: BÜPJJANB11' 


