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l>tın1' 1!, Ankara cıddrs~ !\'o 100 
Ahone '\'e llıı.n ikretl•ri 
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BEKLENEN NETİCE 

~eki;pliler 
llliisabakası 

12 inci hafta 
lııı~ 2 lrıcı haftanın en mühim 
~ı nedir ? müsabakası 
·~ıtemmuzdan itibaren 

0-.;..ıbaşlamıştır. eıecek ,-Ceva emmuz Cu-pları 27~artesl günü llkş _ıır 
tb: ~ınıoa kadar kabul edece
hab 21ncı haftanın en milhlm 

l~rı için alınacak netice 
c:;; 1 Temmuz Pazar gilnü 
~. llAned!lecektlr. Cevap· 
ıııe ızı Milliyet müsabaka 
lV, ınurıul':'unıı gönderiniz. 

Ol: l\\tisıtbıık mıza haftanın 
oı11u.. tn mUhım haberinin ne 
b. ..unu b'ı . . . 
~btrin ı. <lırınek ve nıçın o 

tt •kı~ . tcrcıh edildiğini izah 
' tfrık edilmeticıir 

Abone oartlan 

1
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T4"t.ı11 Hariç ~rrcl Suhıf•Jı .. ~ Jtt ·zrn ı 

J Arlıgı 400 b 8 b ' J•cl • 
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Hayret etmiyoruz : zaten bu neticeyi bekliyorduk. 
Fak at bu hadise dikkatzmzzz celbetmelidir. Atinadaki 
hissiyatın hakkzmzzdaki resmi tezahüratına şahidiz. 
Yunanlılarla müzakere 
lnkıt21rı neticesi tamamen 
Yun·an hükumetine aittir 

Atina hükumeti bize 
kurşun atmış, ölümge 
tirmiş firarileri meoı 
leketimizegetirmekle 
Istanbulda bir fesat 
şebekesi mi vücuda 
getirmek istiyor ki bu 
kadar ısrar ediyor? .. 

Tahkikat j · 
Buglln Silivrlge bir 

hegte gidiyor 
Sil/vride Vilayet namına 
ba:ıı memurlar hakkında 

tahkikat yapılacak 

Vilayet makamı, Silivri kazasında 
tahlciliot icrasına füzum görm~tür. 
Tahkikat için V yet yazı itleri mü
dürü Hüdai, Nüfwı müdürü Hilıni, 
Polis ikinci şube mUdilrü Şükrü be
yler den mürekkep bir hey'et teşkil 
olunmuştur. 

Hey'et yann SOivriye gidecektir. 
Aldiğıaıız malumata göre tahkikat 
Siliv:l nUfus ve ialtiıı memurları ve 
netice itibarı ile kaymakam hakkında 
da yapılacaktır. 

İsk!n "• nÜfus emurlan hakkın
da Vilayet bazı y uz i§ler haber al
mıştı•. Tahkikatın diğer memurlara 
da t~mll edilmesi ve bazı memurla
ra işten el çektiri?meııi kuvvetle muh 
temeldir.. 

Kaçakçılık kanunu 

20,000 Lira 
Bir memura bukadar 
rüşvet vermişler! 

Vergisini yarıya indirmek 
için bukadar rüşvet veren 

hangi şirket I 

Defterdarlık bir vergi m'8'eleain

MilliJetin ~üJüt an eti 
Gazinin en büyük 

eseri nedir ? 
TALAT BEYL 

CEVABI 
den dolayı bir ıirket hakkında tahki- ı--------------, 
kata batJamıştı. Bu tahkikat mühim " .. Gazinin eseri doğuşu ile 
bir safhaya girmiştir. Tahkikatı iş- başladı, milletin hayatı 
kil etmemek iÇin 'irketin ismi ve 
tahkikat safhaları gizli tutuluyor. ile devam edecektir.,, 

Bununla beraber aldığunız malü
mata göre şirket bir memura 20 bin 
lira rüşvet vermiştir. . 

Şirketin senevi vergisi 40 bin lira 
tutuyor. Muameltt tahrif edilınig, 
vergi ıeneYi 12 bin liraya indirilıniı
tir. Tahrifat o şekilde yapılmıştır ki, 
bundan sonraki senelerde de 40 bin 
lira yerine 12 bin tiranın verllme9İni 
temine yarayahUJr. 

Bu cihet Defterdarlıj!ın nazarı dik
katıru celbetmiş ve ite vuiyet olun
muştur. 

Tahkikat rü§vet maddesinin teıbi
ti üzerindedir. 

~~~--.... ~~~ 
İrtişa tahkikatı 
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HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER - -Fr-Mad.a. 

Kalk hanım kürkünü ltilli/nameler Toplanacak, fakat 

gey. Gideceğiz!. ıa:J~ı:~;~ıdı ıçı!a;,:,,t:::~~da Ankara1a telelon e~enler 
Nereye gitmek istediğini 1cı!ı~~~· i~i~a~~;!·\;;d~ı:;r~~:·e~~~- s.~~~;~ı!~.~~·~~a~~%~e~~~~.i artnıakta~ır 

l O a So
•• l • t • n~n meb usan .. meclisinde müzakere· ile İngiltereniR Paris sefiri yakında A • ya nız n y emış f sı esnasında soz alan ıneb'uslara ver· içtima edecek beynelmilel konferan- T 7"f 12: (Tel~od~a!. th C 

diği cevapta M Briand demistir ki. t 1 - h. h kkı d .. .. e gra ş etme mu uru san e-
Mi\Uıel!g le!r~UI: 69 AYHAN '"Fransarun 3-4 milyarlık bir borÇ :;.'!. 1°Pd~nacKagı şe ır a n a goruı! mal. B. tel~raf işleri ha~k;nda gaze-

öd k . . uş er ır. onfcransrn Felerp.en temıze şu ızahatı vermıştır. . . . I eme mecbunyetınde olmasından yahut Belçika şehirlerinden birinde · · · 
Hey yarabbı ! Bın kayalar a- yordu. dola~ tabi vaziyetine düşeceğini zan t la t .1 . af Hancı telgraf muhaberatı: , · op nmasına ngı terenın muv a- T" ki · h · ı ı ı f 

rasında taze açmış gelinciklere ı Tc.,..,,.delenli Selfoyu yanma nedenler Fransayı bilmediklerini gös kat d - . .. 1 . ur yenın arıç ':.o an ~e gra. mu r- . ..d e cccgı soy enıyor. haberatı mevcut muteaddıt tanklcr 
benziyordu: Al yanaklı kızıl du- .;ağırıp kulafma birşeyler fısla- termı~ ~l~rlar ... Fransa bu ~~ra.yı 0 e- KOÇUK BiR EKSERiYETLE sayesinde bu hususta en miıterekki 
daklı •.. Bu hizmetçi kızdı. dı. Nereye gitmek istedig-ini nyoecktaeği ıçınktküçulec_ek ~egleılmdeırk. ı·caŞu Paris, 21 (A.A.) -- Meb'us M. De- memleketİer derecesinde eyi ve çok 

. yı açı an açıga soy - !' •· kl'f · • · k · · · 
Öteki beyaz bem beyaz na- yalnız ona söylemişti. Çünkü beder ki Fransa şimdiye kadar hiç ıgne 10 te 1 e~gı ":~r su~etı _ıçın muntazamdır. Bu tarikler şunlardır: 

Konferans 
lstan~ul-lnkara 

Artık bitti mi? 

--

Çin şehirlerinin işgali 
haberleri doğru değil! 
Rusyanın Çine harp ilan 
etmiyeceğini söylüyorlar 
Toklo, 21 ( A.A) - Mançürl hududunda Ruslar tarafından bBıl 

Çin şehirlerinin zapt ve işgal edildiği hakkındaki haberler teeyyOI 
etmemiştir. 

Berlin' 21 ( A.A) - Moskovadan gelen bir habere gllre ı:ıı6• 
nakalat komiseri Rusyanın perenslblne alt bazı esbab ve mUW 
laattan dolayı Çine tlamharp etmlyeceğlnl sllylemiştlr. 

* * * - z bakl d d . S lf .,.. ,. .d. d . . . . .k b' toplanan ~eylenn tasnıfı netıcesınde 1 _ Nevyork Londra Berlin Ro-
nn am an an ırıyor u. e o uç gı ıyor u. kimseyı, hatta bır santımli ır zara bütün komüni•tıerıe sosyalistlerin v· · · A k b.. ·· k h h · · 
Vasiliki ... İhtiyar adam hü- Manastırdan çıktılar. Arka- ra solanamıştır. Fransa bu güne ka- M. Daladier ve M. Heniot da dahil a:;a. t ııya~a, ı;'joskova ve Tahran tel- Il aranlil en UYU emşe flSfile 

.. ık d li .. l . . n1 da.ki T dar bütün borçlarını muntazaman ld " hald .. d.k r . sız e gra yo arı: G ..ı sun aş ı ert goz ennı o a- epeye tırmanacaklardı. . t. ş· d' . . h 
1 

o usu e yuz ra ı al sosya ıstın 2 - Eastern telgraf kumpanyası- azi hazretlerinin teessllrlerine halkın minnet 11e şllkrB1• 
·· d d' · ·· ·· ·· ka- Ali p b. d b' · d vermıı 1~· • ım ~ mazıye aıt . esap a- M. Marin ve M. Franklin Buillon'un ı · b · . . . rın ustun e gez ınp ozunu n. aşa ır en ıre yenn e rın bepsını temızlemek tesvıye et- . 

1 
h' d bul d ki 1 mn zmır - Çeıme, Istan ul - Şıra, ve Ankara, 21 (Telefon) - Beledıye Şehremınınden gelen teluraflar okll~ 

k h l kard d d k 
• tastık a ey m e un u arı an aşı- Istanbul Odesa k bl lar . r · ı k ka • .. " riİ 

na ana şe vet e yı ı.. • • ur u: me , Fransayı "bu gailelerden lrur- lmıştır Maten azetesi sah k narı • a .'.' 1 
• m~c ısı top anara An ra nın en Bu- muş, teşekkür edilmesine karar ve 

Tevbe: şehvet içirdi.. . . - Fehim! Diye seslendi, Fe- tarmak lazrm geliyor.'' !ardan· M Lamgoureaux'nu"~ tasdik 1 
3 -:tistilanbB~!.~ KostenBcel~blo Yki~- yuk hemşehrisi sevgili Gazi'nin yan- miıtir. 

M eli · .. ,.1 d raki 1 · · u vası as e =ret ve er ın tarı · gın ü bet' ı · h b .ı. Şimdi bunları uyandırmağa him Paşanın yanma koştu: d Me Bs~ 0 d• ebeyen son ce sesın- lehinde rey verdi&'ini ve radikal gru- 4 _ Sof ya Seliinilı: Batum ve İ~ ld mkla nase!ik ıyk e fkaız tar u1>;,~_':"danuf İomet Pap Hazretlerinin tellr>' 
. . . e nan ana tına fU aurctle d · · f · "°'"' J • • • o u rı Y se şe ve a iLAA lan .. 1 dlr 

naatl kıyışacaktı? Fakat şu teh- -Fehim. Git yanma SımoYV dev..,'., e ·tir· pun an ıst~ a •~.,--yazıyor. ur- kenderun • Berut telli yolları. dolayı hallmı ıilkran ve tazim hilJ.e- aynen fOYe : . .ıı 
• tikeli manastırda durup ziyade da al. İki heğbe ekmek ve ka· "i'rama mıı,y~tmm tehdide maruz na~ g~etesıb~~-~-1~?< ~asıl olan Roma ile telsi% telı:nf muhaberatı rinin arzma Şehremini Nevzat beyi "C.çmiı •••- C•mlıwrb'et .. ,~, . . pe .. lriiçillı: ır c ..... nyctın cıhan na- llı:i .. çılmıftı Par' le de pelc lı:i1 • • ,,,. ............ k acı ,....,.. tlir'atlo ._.., 

vakit geçırmck olamazdı. Ya- tık al, unutmuşuz. Bır de Fener- lı:ahhlı ~erde müdafaa tertibatı zannda en ciddi •e en müheyyiç ih- ev~d gun a kt r. 
15 

tet . etımftir. . . 4obU...C;.. ..ı.ı... H_• .. t• ır.-'1'! 
vqça Vaııili!dye doğru eğildi. le üç beı mum almayı unutma. alıa;K~. bil~ me~~ pa- tirazt lruyut yerine geçeceği filı:rinde- ya D~ a;;~. ıt'.uhaber b• •• ı çtimadala _Batvekil, M~lıs reıal Pa Aıoa •"!'ihl•, cW.ıi1od• ıakip •'-,.t 
G

.. k kul k 1 B" • • ktaki "Karzilc'' ra mtedifi •akit ıcrcfine •e ımzaaı- dlr "'- m a • .-ar Dahiliye vekili n Iotanbul ırr ol-.ıı-.~ 
ul o u yumuşa saç arını ız sızı ııuracı nm itihHı p lı: taahh" da · Dahili telgraf muhabcratmın bari- • • • 

öptü. Ahi o saçlar taze derilmiş kuyusu bafmda bekliyece(iz1 bulıımlıL :..cum=ehiç bir ~ ~'~';'T(A ~AST) l~~DILDI ci muhaberat kadar aeri ve mükem- Barem tatbikatı talimnamesı· 
Zambaklara kokuyordu. Manastırdaki arkadaşlarına be. inlllr etmedik. Mllt:tefilderd.cn hiç lıi- li . atrıı! Z · 1· -bo "ıısa~ ... ~c- mel oldufunu iddia edebilecek vazi· 

sı ngıltcreye o an rçlar b ........... - ti d d ,.__,,_ B n1a her berTiirk 
Ali p ... ,.,.m yanan kuru Du- nim yarın dönece~ ... ; söyle... ri bir Yilı:1yei hukuk maddesinin iti- •daki itillfı el lcaldrrmalı: ıruretile tas- yhae rfln. e. .es- ~ut! ta:tbikia . ba Anbn, %1 (Telefoa) - Barcı:ı nin di'"er bir memura nlrlleti ha~ 

..,,--- &-~ w ... · · a --'L· '-L .. ı • ~nnın umumıyc e ne ş- " , 
daklan uyuyan kadmm alnmı göz kulak olsunlar! • '."'~cını ......,. .... ya aaum ettire- tik etmiıtir. 1anınq olmasının memurların uzun tatbikat talimatnameal, Maliye Ve- de vekllet ettili makoma ait ımı#' 
ilm.._.• Vasiliki gözlerini ara F.ınıini rdi Fehimle Sim menDfCJr. Günün birinde i'rana ye- Parla, Zl (A.A.) - Meb'usan mec· senelerden beri elde etmi• olduldan kiiletindc derdeati ilnnaldir. Talimat- kat tazminatın verilemeyeceal lfl'r 

.....,._ • • : Ye. • . 0 ni 1ıir !larp tdadidi karpıımda bul ... u.· v · gt '- •-· · z9z .. t 1 k .. . d • tığ name 40 - 50 mad"·'a..:- ... , if•' ladı. Kadife yumnt12gt Karanfil '""""'ta etmıyerektcn genye nacaJı: oll&na ........ - i-·ı.. ioin na- ... , qın on mu .... veuo.ını re- sura ve me e e uzerın e yap ' ve T ı:--- ""'.'."'""" keıı: memuru olup ta rill- ı 
-,.- r--- ,_....,. _.,-.- ye lı:arJı 300 reyle taadilı: etmiıtir. i ı bü·"'ı. · a--,.~ c~• memur nam· ı···- ~,.. 

dı:ıdaklan •• mr.~..,:ı:: döndüler. Ali Paca takımı ya- aıl !ık Ya&t_ ·,.- Jrarııaında 1ı:alacaluu yapması zarur 0 an '~ tesıre ça- ti · in klı:at · bi vazife edenlerle ikametgihı Art-·. 5w-·~ " d bulı: galebe çalınmıf olduğunu ifti- :ze erın 81™ taanııı.ata ta .,.11 
- Ali. . . Diye mınldandı. na dolandı. Pqanm: karzik ku- lltB"ctim ~ ~lec~ . kon- Faata h 1 .. 1. bilirim." • T 1 af emur olmadıkları, llç aydaıı fazla mezuoi- da bulunmayan bilumum müfettJJ" 

E Ali Di 
. . d d" • • k akta ferama nzih ıure çıınlınıt bir yol ar a soy ıye e gr m - tle . d nl . . tldal ...d 

vet, • • . ye ııevını.p şen- yusu e ıgı yer ço uz de- daıı _...milıneei ı..:. bu ;tillfl.arrn b _ YERLiLERLE MUSADEME !arımız az zaman zarfında hem yeni ye &1, e enn ıp mezuniyetle- re munlı:alı:t tazminat nrilemer-. 
lendi. Sonra. ak pazılı gümUı ğildi, oracıktaydi. lua ~latiJıameti:'~ edilmeai ı:- Kuablanka. 21 (A. A.) _ Aalı:er harfleri, hemde bu harflerin telgraf rlnden ıtllıue_I! munldıat taz~- li esaalan talimatname ahJr.imııı~ 
·~otlan Ali Paşanın pamuk ba- Karlar ayaklan altında goç'" im zım .. clir. Hllktlmet taııdilı:I imlrin11S ile yerliler arasında bir arbede ol- rumuzlarını öğremni§lerdir. tın refedilecegı. memurlardan bırısı- dır. 

-r ,. · kad k Yeni Hök makineleri: * • * __ . ~~ 
şmı sarıp kendine çekti.·· bıtırdıyaraktao ilerlediler. Kar- bir luıle cetirecek olan bir kabul tar- muı. yirmı ar as er ile üç polis İzmir, Adana, Konya, Ankara, Si- YIRTIK PARALARIN TEPTILI ANTREPO BUHRANINA KJU", 

Cıvtldak kanarya kanatla- zik adı verilen büyük derin ÇU· z?"' ~~vafakat cdcmeır. Hüldlmet,,. yaralaKAnmqÇANta. MAHPUSLAR vas, Diyarbekir merkezlerine İstan- A-~- 21 (Telefon) - K.anunuıı Anka~. 21 (Tel-'onla) - tt<tl11 

d d
.. ... zifesını yapmq oldufu kanaatında- ~--. -~ "' ...o 

~ı .. yo_J.u_k K~a O ka ar UŞ- kur az otede ~arıyordu._ dır. Bımun içiııdirki ne olW'IR olıun Merakeı 21 (A.A,) Hapishanede buldan Hök makineleri yola çıkarıl- tatbikma geçilmesi için yırtık parala- Vekilliği, Istanbuldald antrepo sıv 
kün ıdi: Ne derur? Tepedelenlinin altına bır ke- bir teessüf •e nedamet duymıyacak- bir iıyan çıkmışsada çabuk bastırıl- ını§tır. Bu makineler telgraflan tab- rın sureti teptilini gösteren talimat- tısını nazarı dilı:lı:ate almı§ icap ..ı; 

Ali Paşa:_ Kalk Vasiliki. •. penek serdiler. koca çukurun az tır." Bu ıözler ii.ıeriM umumi mllıra- mqtır. Mevlı:uflardan ellisi kaçmıştır. edilmiş olarak alırlar. Süratleri de name Maliyede ikmal edildi. tedabirin ittihazı için Iatanbul de 

Gid 
· Di ld dı ker Jıananm••trr Bunlarm derhal takibine başlanmııı- el ile çalışan mevcut Mora malı:inele- Talimatnameye cöre yırtık paralar ticareti müdiirlülünü bu ite melfl ~ 

eceğız ! ye mırı an · uzağına oturttular. eAL,_MA---.NY · K b rinden çok fazladır. Bu oayede yalan her yerde ıube ve aandılı:ları bulu- etmi•tir. Ayni meıele ile Ma•'-e ~ 
G k dm d 

• K. V sili.ki il ._,_ . . ADAN ALACA tır. Kaçanlardan iri ölınü§, ilcisi ya- z· • "' '" 
enç a sor U • ıra a e ııumetçısı MESELESi ralanmıştır. Diğerleri hlla tutulma- zamanda dahili telgraf muhaberatın· nan ıraat ve Osmanlı bankaları ta· alikadar olmu9tur. Umum muhat~,.. 
- Nereye Ali? Tekrar Ya- biraz daha beride açıkta otur- ParUı, zo (A. A.) _ Meb'uean llUltır. da da mahsus bir salah göreceğiz. rafından tepti! edilecektir. müdürü Fail< beyin Istanbul acya>"' 

nyaya mı? muşlardı. Malfun ya onlar dişi Meclisinde cereyan eden m!isalı:erat- Yeni telıoiz telgraf makineleri: Ancak paranın bankalar tarafın- ti bununla alakadardır. Faik bey~' 
_ Öyle y anyaya. • • sayılırlardı. SiUUı«örler varken ta Maliye Encümeni reUıi M. Malvy. At..lına-yn.d.n. Ankara telsiz telgraf merkezine dan teptilinden eve! mal memuru pa- tanbulda antrepo açılması ve sair ~ 

,.. F Alın da ah il d b bir alıcı makine daha konulmuş ve ralardaki eksik milrtarmı tespit ede- !erle meıgul olacaktır. 
- Serasker gelip gitti mi? Paşanın yanma yanaşıp görü- r~ın any~ n t s e e ı- KOMONlSTLERLE MUSADEME bu auretle Roma ile de telsiz muha- rek bordroıunu yapacak ve banka Galip Belıtiyar bey, Faik beyi•.~ 

Ben uyumuşum! ~emezlerdi 11ecunegbıilalacağ'lı: .n1~!'e1tındektedlı•~tta lbdi~- Hamburg, 20 (A.A.) - Komünist- bereıi teıiı edilmiştir. Istanbul tel- da değiıtirecektir. maa edecelı:tir. tık it sıkıntının acil
1 

1 
., • • • . ~ ece ım. s~y eme '?''."'~e : !er ile zabrta arasında bir çarpışma · k · ı y; k t ı ı dl · 

- .. . • . Selfo ıle Kosta Tepedelenli- ğinı lı:aydetmıJtır. Bunun ıçındir ki olmuıtur. Bir polis yaralanmııtır. sız telgraf mer ezıno ge en üç alıcı angın en a:ıı em z en i%alesinı temindir. 
Ali Paşa cevap vermedi. Öm- nin karşısında ayakta duruyor- Maliye. Enetim~ ~nuna ithal cdi- Bir çok kimseler tevkif edilmiıtir. ~akinenin tesisi de bir. ay .zarfında Ankara 21 (telefonla) • • • 

. b h d akı lın ihtır••t '-· tlerm '--bulün~- MOHIM BiR b.ıtecek ve Avru. panın bır kaç merke- Yan""n yerinde askerlerin de yar-ı DAMIZLIK ALIYORUZ 11· 
ninün son a arın a v tsız a- lardı. Ali Paşa önünde kararan - A>tY'. "" . "" ı~ MAÇ il dah ı h be b lıy ... 

Ç
an çıçeg" e içinden yanıyordu. çukura bakıp sordu. ~ göstermekte.dır. M_. B;-tand verdı- Berlin, 20 (A.A.) __ Davis kupası zı e • te sız mu a ratı aş a- dmıı le! enkaz kaldırılmış ve tama- Ankara, 21 (Telefon) - Koytı~ eti 
• . , . · . .,. cevapta taıtıkten ımtına hususu- için Almanya il Amerika arasında caktır. men temizlik yapılmı9tır. mnızm ıslahı için İktlaat Ve~ 

Eger kendıne bır kaza bela ula- - Bıre Kosta, sen karzık nun bir çok g!içlilkler ihdas edebile- apılan müaalıalalarda Tilden Mol- .. Ankara - Iota:obul telefo~u. ~k Borsa komiser muavini damızlıklar mübayaa edecektir. ~· 
şırsa şu körpe kadının hali ne meselesinde neredeydin? ceğini, harbin tasfiyesi maksadiyle ~enhaueri 6-Z 6-11 .. ile Hunter 'Pren"i F~ıf~~;;"ıi ~ğbet . ':'d~ Annara 21 (telefonla) nun için 100 bin lira aynlmııtır· !,, 
olurdu' - On seneye yaklaşıyor, o yalanda .toplanacak konferans için 3--6, 6--3 6--4, 5:_3 tle mağlup et- ev il e~\y n be y:a~.ş .ş ~ b • İstanbul boraa komiser muaYini n';1'11& Merinoı koyunu alınac~~j;f. 

- Kalk hannn kürkünü gey. zaman sülda çocuktum. İşitmiş- yap~~n. biltiln ha~lıldarm suya dil: miştir. ~'; ~!,,,.,::" m~eca~z:';:;'~e~ Tahsin Bey geldi. maliye ile temas- Bır :X~::U Kar~ca:ıy h::,sma bil' 
G.d • . 0· b.ld' . şecegını aöylemlıtır. M. Malvy, meb yapılmaktadır. Bu ragbet bizi ailratle tadır. mı a a tevzı : ~ e~e . ...ı 

ı ec~gız_. ıye ı ı. . . tım. ua M. Delgine'in teklif ettiği karar AMERiKA HEYETi RUSYADA ikinci bir hattın daha yapılması için Zabıtal adliyeye konferans DAHiLiYE VEKiLi BITLl!il' 
V?sılıkı Tepedelenlının e:- - Yıa sen Selfo? "':'<_etini~ müzakeresin_e geçilmemesi· Moskova, 20 (A. A.) - Amerika teıebbüsa~ sev~ etti. Alınan .t~rti: An~ara Zl ~tele.fonla) . Bitlis, zo (A.A.) __ Dahiliye .,~-J 

keklık tarafını her kadından zı- - Ben Sanas vaya bölük ba- ".~ ıatemış ve bu. t~Iebın derhal kabu- sanayi hey'eti murahhasası azası Mi- bat sayeaınde bır ay zarfında ik,;..~cı Adlıye Vekiiletı yalanda bıitiln Şükrü Kaya beyefendi umum ıııülıl 
yade sınamıştı. Ona uzun boy- şmın yanındaydnn. !!inde ısrar etmıştır. mikoianı ziyaret ederek Amerikan - bir hat daha tes.is edeceğiz. zabıta! ad_liye memurla.rmı •.ltkadar tit İbrahim Tali bey ile birlikte~ 
. • , .. l l d . D k V l . h Mesele reye konmadan eve! M. Sovyet ticaretinin inkişafı baklanda A·-'--- _L,_ elef d k b k f ih -.~ı. 
.u sorg!.. sua yapı amaz ı. - Haa... eme a an a- Briand vereceüi kararın ehemmiyetı·- .k. t kad .. .. .. 1 d. ........a, ıeıur t onu. e ece ır on eranı zarıle meı· yirmide ıehrimiıre muvaaa1't etı"'' 

Ali P h
. · kı · K ·klil · · l' " 1 1 saa ar goruşmuş er ır. A ka t t'k t 1 f t · atı idil B k f b. k b aşa . ızmetçı zı uyan- nmdakı arzı en temız ıyen- ne meclisin dikkatini celbetmiştir. n ra o oma ı e e on esıs gu r. u on eranoa ırço za ı- !erdir. 

dırdı. Hep bırden odadan çıktı- ler arasında ... Aferin! H!ikfunet M. Malvy'nin teklif ettiği l 
11 1 

,. t yapıldığından beri hiç bir ehemmiyet- tai adliye memurları ittirak edecek- • • • 
' . 1 kab 1 dilm · h onan 1 ar a nıuza Ii arıza göstermeksizin çalıımıştır. tir. Konferansın vilayetlerde de ya- VASlF BEY GELiYOR 

lar. Kosta ile Vasilikinin kar- Ali Paşanın yine eski kanlı usu ve ta~zın u e .. e_me~ı .. u- ere Bir çok büyük •ehirleri gezenler An- pılınası için müddeiumum!liklere t:ıınur· 21 (Milliyet). _Vasıf ıf~ 
d 

· s· k d d f ld h Ah K 'k ıusunda ıtımat meselesını ılerı sur- • eşı ımo apı ışın a ısı ıya- .atırları uy~~ştı. o arzı m!iştür. Meclis hükilmete itimat be- karadaki konuşma kolaylığını takdir- bir tamim hazrrlanmalı:tadır. Giilcemalle Iatanbula hareket <( 
raktan konuşuyorlardı. lıler o Kazıkliler.... Tepede- yan etmi•, ve meb'us Deligne tarafın le yadediyorlar. \alnız genç fen me- İzmir tuz inhisar müdürü Atıkaraya gittikten sonra Bedin• 

P 
·· .. l K • murlamnızın esen olan Ankara -İs- d k · aşayı gorunce sustu ar. os- lenliyı· senelerce og" raştıran bu dan teklif edilen karar suretinin mü- ( Birirci .•ahi•odan d,..am ) Ankara Zl (telefonla) ece tir. ' tanbul tclefonile Ankara otomatik te-

ta gözü Vasilikiye ilişmemek adamlar, Delvina mutasarrıflı- zakercsinin tehirini Maliye Encüme- calam k 'stemı· bunların d t. d lefon tesı'satırun verdiği güzel netice- Maliye muamelatı naktiye müdür-
• · d d" d" • · . .. .. ninin arzusu hilifına olarak 301 re a ~ f: . ..av e ın .° İ · ıçın ar ını on u. gma tabı musluman Arnavut- .

1 
dd . . B ka . Y ısrar etmıı ve bınnetıce muzakerenın !eri iftiharla söyliyebilirim. Ankarada IUğiine zmır tuz inhisarı başmüdü-

M di 1 
. . ı e re etmıştır. u rar suretinde . b' . d' kad al rU Sım Beyin tayini mutasavver-

. er v~n en yavaş ~~vaş ın- lardı. hükfunet tastik projesi haricinde ba- akim. kal~ııs_ına ~e?e ıyet vermiştir. şım ı 1500 ar abona var, aantır 
dıler. Fehimle Selfo silfilı elde Tepedelenli ihtiyar anası zı ihtirazi kayitler dermeyan etmek- _A~na hukumetının bu o~un b'.'zan- 2,000 abona içindir. Abona adedi sil- dir. 
bekliyorlardı. Hankoyu hatırlıyordu. İşte 0 le beraber tastik için mezuniyet ve- lyıgı ılklıldefa_bvala olmh adkıgı. dcihetle ratle arttığından yakında merkezde DALGAl-I BORÇLAR NASIL 

O 
·· 1 k ril · t kl'f dil kt 'd' unan arın u son are etın en ha üçüncü binlik tesisata başlıyacağız. ÖDENECEK? 

ç gun eve Y'_'-g'_l-n ar yer- Karzikliler Ali Paşanın anası mesı e 1 e·-~ e ı 1.:_ yrete düşecek değiliz. lstanbul ıehir telefonu. Ankara, ZO - Dalgalı borçlar ka-
de do:-ıup scrte!mıştı. Tepede- ile kız kardeşini köyden geçer- HINDISTANDA iHTiLAL H!ikilmetimiz hiç süphe yokki şim Istanbul Telefon şirketi tarafından nuniyle Vekilet 1929 ıencai nihaye-
\enliden başka biri de nereye gi- ken yakalayıp hakaret ettikleri TERTiBAT! diye .. kadar b

0

üt!in. -~tilalp~rverane idare edilmekte olan Istanbul şehir tine kadar bütün borçların miktarı-
dileceğini bilmiyordu. Bakalnn için cezaya oğradılmışlardı. Lahor, 20 (A.A.) •• Hint ıiyaıi fır meaaının ve ~osterdi~~. buyuk feda- telefonları da bir çok hüldlınet mer· nı anlıyacaktır. 

l k ) Ali p dan ka kalan reiılerinden dört ve bunların llilıkların Atmanın murettep manev kczlerindeki telefonlardan daha iyi- 1930 Şubatına kadar Maliyenin 
ne O aca tt · aşa on yaşın yu - taraf tarlarından yedi kişi imperator raları karşısında bota gitmesi üzeri- dir. borçlan yelı:Qnu anlatılacaktır. 

Selfoyu öne düşürdüler. Va- n bütün Karzik ahalisini kur- luk aleyhine feaat tertibatı yapmakla ne vatandaşlanm.ızın hukukunu mil- Hükiimetle tirket arasında son de- Esiri borçların sür'atle tediyesi i-
sihki ıle Ali Paşa ortada yürü- nazlıkla V alari hanına kapat- maznun olanların muhakemelerile a- dafaa için icap eden tedbirleri alacalı: fa imza edilen mukavele mucibince çin hükfunet Teırırusanide meclisten 

Yorlardı. Ötekiler iki yana açıl- miş altiyüz yetınic Amavudu la.kadar olarak Mirut'ta gayrikanuni tırA. ,___ 
21 

(Tel-' ) .. • Istanbul telefonları da altı sene zar- tahsisat isteyecektir. 

1 
dı V T ki . k d . s· . . "d surette yapılan bir geçit resmine iş- n....,.a, .. on _ Hukume- fında lı:iimilen otomatik olacaktır. Diğer boriların senelere talı:aimi 

mış ar . ası ı nın ar eşı ı- bir buçuk saat ıçın e parça par- tiralı: ettiklerinden bu gün tevkif e- timizin bu ıel •-· miizake tta "t Telıiz telefon n••,.;yatı. ıu suretle olacaktır: · nla ki cdi · d' enu ra mu e- ....,. 1i ilk b' bo 
mo en genden o rı ta p • ça ettirmiştir. Bıtme ı •diiııiilıni~)!!l!ıeriiııidiiııii~r.~'!'!!!~~~~~'!'!!!~!! c:ellidane hareketle vatandaılarımızın Hükumetçe Tlirk Telsiz Telefon Mese • sene ır rcun 100 li-

-= hukukunu muhafaza11na çal .. ma11 bu şirketine vasi mikysta muavenette raya kadarmm tamamı 1000 den faz-

• • • 
MOSKOVA SEFIRIMIZt: 

ZiYAFET .ı,t 
Ankara, Zl - Hariciye Vekilıjl 

rada bulunan Moskova aelirlınlı< ~ 
seyin Ragıp bey ıerefine bir J!İf' 
vermiştir. il' 

Bu ziyafette Hariciye erkan• I 
za bulunmu§lardır. Ragıp B. l!. 
ciye ve İktisat Vekilleriyle hart~ 
ticaret işleri ve tüccarımız•n gii 11 
ğii müşkülat etrafında temaıta 

Iunmuştur. (' 
Netice hakkında Hüseyin ııa 

Bey dedi kit J, 
"Hariciye n iktisat vekili ı.er·.ı 

dilerle &'örüımekteyiz. Bu bil' 
ıimdiden bir teY ıöyleyemem-.. 

• • • 
irtihal 

e. tmiıtlcrdir~ - DiVcrleri -dC daha. ev-m -ı·;,.~tı'r. K.endı-. isminden ziyadC Hin- Bu suretle bu futbolculardan Ab- ~ la · · ...ı••d · · "- yü d • " • rada büyük bir memnuniyetle telik- bulunulması mevzuu bahstir. "' ıçın 1- e yırmt ~. ve z e 
velki olimpiyada iştirak edenlerden denburg naınile maruftur. d!ilhamit Hamdi, Ahmet Süleyman iri edilmittir. inkıta haberi esasen • • • 40 mı verecek, m!itebakisi diğer se- Ankara 21 (telefonla) fi 
veya !Joynelmilel oyunculardan bu- Cherey - İhtiyat muavindir. (Hindenburg), Soury, Memduh, Hu- beklendiğinden ve Yunanlılann takip MiLLET MEKTEPLERi nelerde ödenecektir. Hukuk mektebi ceza müd.•rc 
lunmaktadırlar. Muacimler: da (küçük), Huda (büyük), Muh- ettikleri siyasetleri hiç de hayreti mu MEZUNLAR! lÇIN DEFTERDARLAR ARASINDA Baha Beyin validesi vefat ett

1
• 

Talam kaptanı Memduh - 928 olimpiyadına iş- tar (küçük). Zübeyr, Gemi! Osman cip olmadığından hükiimetimiz za. Ankara, Zl _ Aldığım malQmata TEBEDDÜLLER naze merasimle defnedildi. '!fı< 
Takımm kaptanı ""Hindenburg"na- tiralı: etlniştir. Sağ açıktır. ismindeki dokuz futbolcu, Türk ve ıınanında vatandaılarımızuı hukuku- nazaran Reisicümbur Hazretleri Mil- Ankara, 21 - Defterdarlarla bazı simde, Adliye vekili, Müdafaai ~ 

mile maruf ve takrmda sol muavin Tevfik - 920 olimpiyadına işti- Mmr milli takımlarının kar,ılaştı· nu muhafaza etmek üzre her türlü Jet mekteplerinden mezun olanlan vilayet muhasebecileri arasında ye- !iye, Adliye erkanı, hukuk profe't 
oynayan "Ahmet Süleyman" dır. ralı: ettikten bir müddet sonra Mı· it• son Amesterdam olimpiyadına tedbirler ittihaz edecektir. kıymetli bir hatıra ile taltif buyura- niden bir takım tebeddülat yapıla- bulundular. Ailesine beyanı ı:aJl. 
Galatasaray ve Fenerbahçe futbol· ıırdan ayrılmış, İngiltere ve Ameri- giren oyunculardır. Hariciye vekilimiz Yunan sefirile caklardır. caktır. ederiz. d cuları üç sene evvel Mısıra vaki tur- kada profesyonel takımlarda oyna- İlk maç dünkü mülakatı neticelerini dün ge- Bu hatıra, teşkilatı eoasiye lı:anu- iiiiiiiiiii;;..'"'"iiiiiiiiiiiiiiiiıı-ııiiooıiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;,;,,,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;-
nelerinden avdette bu Hindenburgu mı•tır. Mısıra yeni dönm!if ve takı- (Ennadiyül'Ehli) tchrimizdc ilk ce tde&'rafla ismet Paıa Hz. ne bil- nunu ve Reisic!imhur Hazretlerinin Hudut ve sahı'ller sıhhat uınuuı nıu" du"rln"IU" emrazı ı·sı1·191' 
anlata anlata bitirememişlerdi. Sol ma' girmiştir. Gayet iyi bir oyuncu müsabakasını 23 temmuz salı günil dirmiıtir. nutuklarındaki gençliğe hitabelerini U il illi U U 
iç oynayan Kıiçük Muhtar da takı- olduğu söyleniyor. Sağ içi oyna- İstanbul ikincisi Fenerbahçe ile ya- Atina Zl (Aneksartitoı)- M. Ve- muhtevi olacaktır. Millet Mektepleri-
DUD kaptanı kadar J(ihret bulınut maktadır. pacalı:tır. nizeloa Hanyada iken vuku bulan be- nin Başmuallimi Gazi Muıtafa Ke- hastanesi Sertababetİnden: 
bir tutbolcudur. Bizim leblebi Meh s. Huda _ Huda kardeılerin kil- İkinci maç yanatında Yunanistanm Türkiye ile mal Hazretlerinin Millet mektepleri Haydarpaşa Emrazı isltllA.iye hastanesi için KAnunusanı 19 

gayesine kadar lüzumu olan 14 kalem me'külAt ve mahrukat O', 

nakasai aleniye suretile mübayaa edileceğinden ve münakasa (~ 
Ağusto• 1929 tarihine müsadlf Cumartesi günü saat 14 te Gataı:ı 

mcdin çok iyi dostu olan ve İstan· çüğüdür. Bu da oağ iç oynamaktadır Misafirlerin ikinci müaabakaıı Z6 halrikaten ve oamimane anlaşmak is- mezunları için tertibini emir buyur. 
bula çık.ır çılı:maz onu soran bu in- Küçük Huda namile maruftur. 924 temmuz cuma günü İatanhul pmpl- tediğini, fakat görünüte göre T!irki- dulı:lan bu kitabın ihzaratı hitam bu-

L M hm bo da 
yenin daha büyük menafii müdafaa !maktadır. 

ce oyuncu, tam • e et yun Paris ve 928 Ameaterdam olimpiyat- yonu Oalatasarayladır . · zaruretinde bulunan Yunanistanm Ankara, 21 (A.A.) - Hariciye •e-
ve bizim Şadli tipindedir. Halinden !arına ittirak etm;•tir. Son müeabab büyü'- b. al d ~ .. ,. ır tazyik tın a bulundufu- kili Tevfik Rüttil bey 9ehrimizde bu 
tehlikeli bır muhacim oldug·u aezi· .... Huda - Bilyillı: Huda namı"le Son muaabaka 28 temm00

• pa nl d • ö ı · • ,.. - sar nu a ama ıgını ı y emııttr. lunmalı:ta olan Moalı:ova büyük elçi-
li yor. maruf ve takımın merkez muhacimi günü mioafirlerle Galatasaray ve YUNAN MURAHHASI BURAYA miz Hüseyin R'agıp bey ıerefine dün 
Kaleciler: dir. Bu mevkide çok iyi ve büyük Fenerbahçe muhtelltleri ara11nda o- GELDl alqam bir siyafet vermiıtir. Ziyafet-

A!Jdulbamit Hamdi - Bu kaleci bir söhreti vardır. Bu da kardeti lacaktır. Ankara müsakeratının lnlataı !ise- te bazı yelı:illerimizle C. H. Fırkası 
1928 ooım!'ıyadına iştirak etmiştir. gibi Pariı ve Amesterdam olimpi- Gerek Galataearay ve gerek Fe· rine Muhtelit mübadele komisyonun kltibl umumiıi Saffet bey, hariciye 

Mubur Amin - İhtiyat kalecidir. yatlarına ittirak etmiıtir. nerbahçeya bir defa daha hatırlat- daki Yunan Başmurahhası M. Dlya· erklnı, Sovyet maalahatgüzan ve ti-
Müd~fıl~r: Muhtar - Küçük Muhtar namile malr lüzumunu hiasederis lı:i mioa- mandopuloı •e milpvlri M. Mamo- careti hariciye milmeHili hazır bulun 

Resnıi - Mısırın en iyi müdafi- tanınmı,tır. En iyi oyunculardan firler kat'iyyen ihmal edilecek bir pulos dün ıehrimize gelmişlerdir. muflardıt'. 
lerınden biridir. biridir. Bu da Paria •e Amesterdam lı:uvvet değildir. Eaaaen her ilci ku- Yunan Batmurahhası inlata De ne 

Rifat - Müteaddit beynelınilel olimpiyatlarına ittiralı: etmiıtir. Sol lübümüz futbolcularından birgolu ticelenın VHiyet halı:lan_da, ket~- 1200 TANE DAMIZLIK HAYVAN 
maçl.ıra i~tirak etmiştir iç oynamaktadır. gerek Mısır turneai ve gerek Ames- Y~~ m~fu~ ederek Atına yo §ım- GETiRiLiYOR 
Mu;ıvınler: Zübeyr - Bu da sol iç muhacim terdam seyahati dolayı1ile bu lruv· dilik ~ıtmeaı mevsubahsolmadığını Ankara, Z1 - İlrtioat Veldleti 
Rısk - 924 Paris olimpiyadına olup 928 olimpiyadına iştirak etmiı- · la d b'I' ı B · · aöylemııtir. hayvanlan ıllııh ve teksir için 100 . •. k ı-

1
. vetı ya n an ı ır er. unun ıçın Komiıyondaki Ba•mur·Lb • ...,. .. ı..ı- .. _ .. L u_ ._.__, __ t o·--. 

ıc:.ııra - c u ... ıc:. ır. tir. he ti t lı: d lru ı· r-· IE«----- Vol'ı" ~~ ~ ........ ... ... ....._ ..... • • r. ç . a ımımızın a an net ı Tevfik Klmil bey dün lı:oı:ni9yon da-
Soury - 928 Amesterdam olimpi- Cemil Osman - Takımın sol açık ıekıllerındc çıkmalorı ve mUmlı:Un !resinde bası evrakla me ul 1m Bu parayla Macarlıtan'dan 120{) 

yadında oynamıştır. muhacimidir. 920, 9Z4, 928 olimpi- oldufu kadar en iyi neticeyi alabil- tur. H o uı- damızlık hayvan mubayaa edilecek-
A

l t s··ıe m n "' k ka · · k · · tir. Damızlık hayvanlardan bir laamı 
•me u Y a - ' a ımm p- yatlarına ıştıra etmıttır. mak gayretlle oynamaları lhımdır. Mübadele lı:omiıyonunun §imdilik hallca tevzi edllecelı:, bir kısmı da Ka 

tanıdır. 928 olimpiyad • ' iştirak et- Soheir - İhtiyat muhacimdir. S. G l•tlma a._.e~•y-e"ı' anla•ılm,.tır. • •• ~ -~ .. • .... racabey harasına gönderilecektir. 

• • • 

p -~....rl""IT'Ur- "'""'-"" ----
-~.:- -~· "i- ;;~ onu u~ru~z-·~~ 

'\ 

Karamustıfa Paşa caddesinde Hin Istanbul Limanı sahili sıhh1 

merkezi ıertt:babctinde icra edileceğinden talip olanlann ye'11~ 
mezkt1rda masraf komisyonuna ve şartnameleri almak üzre '., 

her gün mezkt1r hastane idare memurluğuna müracaat etrrıc1' 
i!An olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

Karaca~eJ ~arası uıü~iriJelin~eo: 
Harı merkezinde inşa edilecek 9647 lira bedeli keşifli ha>c:ır 

binası kapalı zarf usulilt :J-7- l 9J'j llUihinden itf >J.rl!'I! virıııi ~ı 
v. • • ihJ 
~ ID'lmlr&'llo"'f.. ..\l\ıuınruştı.n. :z::ı-~-'929 tarihinde ~' 
edilecektir.Talip olanların şeraiti görmeküzere her gün hara rrıe',1ı 
zine ve Bursa Baytar müdiriyetine müracaatları ve ihale gi.inU · 
on beşte Hara merkezinde bulunma!arL 



l\llLLl'tET l':\ZARTE. I ~2 1.,,\1\llJZ, 1929 

Ekononıi l'!maa--.-ılilil&::::maıı::zm~~·ıma~----=---~~--amsa;.-•-. 

Avrupa ya tetkikata gidiyoruz IL_M_iL_L_iY_E_T_i_N_ş_E_H_i_R1_H_A_B_E_R_L_ER_t _] 
· veya 

Eşini kaybeden kumru hikayesi. 
• 11Sokakta ııara ç~tası çıkarmamak için bilet parasını zaten 
tırende paltomun dış cebine almıştım. Müteaddit gişele?~ ark~
~ında .. yirmi derece soğukta eşini kaybetmiş bir _k~~~- g~~ı hazı~ 
{ e ~utevekkil oturan gişe memurelerinden bınnıı:ı o_nune ~llı 
;~g attım. Almanvari bir icazla bir de (ayn) yanı bır dedim. 

ılet esmanı yirmi fenig olduğundan, bu sur~tte ~ç~rde oturan 
~emurenin kaç bilet istendiğine dair nazarı dık~~n~ ~e.lbet~ek 
azırndır. Mesela elli fenig verildiğine nazaran ıkı kışılık bılet 

alinak için (çvay) rani iki demek kafidir. Bu münasebetle Ber· 
lındeki vesaiti nakliye hakkında da birk~ç s_at!r y~za~a~ım ..... » 

Emanette 

Bentlerin tamiri 
Pek yakında Emanetçe 

icra olunacaktır 
Şehremaneti tarafından yakında 

bentlerin tam;rine başlanacaktır. 
Bundan eve! Sultan Mahmut ve Va
lide bentleri tamir olunmuştu. Bu se 
fer de Belgrat ormanı içindeki Bü
yük bent tamir olunacaktır. 

Fattb-E~irneka~ı 
Hali~te ekınek~ilere ekmek 

kalnııyacak ını 1 

Müteferrik H. 

Yerli malı sergisi 
Serginin Galatasara yda 

tesisi is teni yor 
Yerli malları sergisinin bir kısım 

eşyasının Erkek muallim mektebinin 
Cadde üzerindeki kısmında teşhiri 
takarrür etmişti. Fakat dün bu bina
yı gezen sergi hey'eti burasının pek 
harap olduğunu görmüştür. Bunları yazan kimdir dersiniz acaba? bır hıkayecı mı hır para-

sı bol işi az seyah mı, yoksa ailesine incir çekirdeği dolduramı- KADIKÖY ELEKTRiK 
Yan vak'aları yazan görmemişin biri mi? . . TESiSATI 

Rayır! bu satırları İktısat Vekaletinin 21, 1, 1928 tarihlı ve Kadıköy elektrik tesisatı hakkın-
1327 k 'd · da Emanetle şirket arasında cereyan 

numaralı emirnamesile Berline tetki ata gı en ve ımzası· ııtn · (!) eden müzakere bitmiştir. Kadıköyün 
tetk~kastüne (orman mütehassısı) koyan bir mütehassısımızın de fabrika yapılmayacak ceryan kab-

ı t raporundan bir kısımdır. . . !o vasıtasiylc Istanbul'dan gcçirile-
Ra?or edebiyatında şaheser kalacak bu kıymettar tetkik, ay~ cek ve şebeke adedi çoğaltılacaktır. 

tatlı tislıipla devam ediyor ve gidilen yerlerde kapılarda tevzı TERKOS 
0~1ınan risaleciklerin resimleri ve tercümeleri gibi aransa bulun
ınaz nadir şeyleri de ihtiva ediyor. (İktısat Vekaleti mecmuası 

MÜDÜRÜ ANKARA
DAN GELDİ 

ntıı:nara 12 ye müracaat) . . . . . • 
Sormak zamanı gelmiştir. Garbi tetkika gıtmek ışını ne ıçın 

ci!ldl telakki etmiyoruz? garpten öğrenmek, bizim için, havai 
~eşrepçe telakki edilemiyecek kadar ciddi bir mes'ele değil mi· 
.. ~! ve bu mes'eleyi hiffetle telakki, türk ileri hareketinin zorla 
01ıun_e geçmek cinayeti değil midir? , . 

Turk ileri hareketini kimsenin hiffetle telakkiye hakkı ola
ın:ız. Bugün Türkiye geri kaldı ise kalmış~ır: 1;3u?~ idrak ediyo
~~· ,Rem öyle adi bir tahassüsle idrak değil, ıçımızı okur surette 
ıstıla eden şiddetli esef hissile idrak! 

Nafia Vekaletiyle temas etmek üz
re Ankara'ya giden Terkoa tirketi 
müdürü M. Kastelon avdet etmiştir. 
Kastclno dün terkos gölü ve tesisa
tını teftiş etmiştir. Şirket su isalcsin
dcki ademi intizamın önüne geçmek 
için bazı ameliyat yapmak tasavvu
rundadır. 

OTOBÜS SEFERLERi 
Harbiye ile Beşiktaş arasında iş

lemekte olan otobüsler Taksim mey
danının tanzimini müteakip Taksim, 
Harbiye, Maçka ve Beşikta9 arasın
da işlemeğe başhyacaklardır. .Bununlaberaber, mazide kaybolan en çabuk te!afi için, yüreği

~zde irkilmez me~et kuvvetleri var. Yeni açılan hayat içinde, 
tiir~ milleti kanidir ki, garpten öğrenmemiz nisbetinde ileri gi· YEDIKULE ~ BA~IRKÖY YOL~ 
dcbılec.e··.. . . . . b ... . 1 cak Şehremaneti Yedikule - Bakırkoy 

y . gız. terakkırnızın mı yarı u ogrenış o a tır. arasındaki yolun tamirine başlamıı-
g .enı devrin en karakteristik tarafı garbi tanımaksa, öğrenme- trr. Maslak'tan İstinye'ye kadar olan 

e1:1denleri niçin öğrenebileceklerden seçmemelidir? yolun da asfalttan yaptırılması ka-
Tetkik seyahatleri için fedakar vatan çok masraf yapıyor. Bu rarlaştmlmıştrr. Yakında inşaata bat 

?1asrafların nemasını görmekte gecikmemeliyiz. Bu seferlik ne !anacaktır. 
~s~~e ~~a, gelecek sefer inşallah daha iyi olur deyip, vatanın YEREBA TN'DA iNHiDAM 
ı: edığıni zamanında verrniyerek, meçhul istikbale atmak, şöy- TEHLiKESi YOK 

b
.ce vatana hizmet mes'uliyetinden sıyrılmaktır tavsif olunmaz Yerebatan sarayında tehlikeli çö-
ır fiildir. ' küntüler olduğu hakkındaki rivayet-

T !er üzerine Emanet fen heyeti tara-
se :kik ~eyahatlerimizi çok daha sıklaştırmalıyız. Fakat bu fından burada tetkikat yapılarak hiç 
kıy atlen kimin ne için yapacağını da bilelim. Bilmek için en bir tehlike olmadığı tespit edilmiş-

sAa yol, kabul edilmiş bir tetkik usulünü tatbiktir. tir. Yalnız etrafta inhidama mail ba· 

n
• .ncak, devletçe (garbi tetkik politikası) diye kimin nezaman, zı evler olduğu anlaşılmış ve burala
~yı ne d t k nn yıktırılmasına karar verilmiştir. 

ko 
1 

re e et ik etmesi lazım olduğuna dair çok ciddi bir esas 
~u ~rsa, b~ en hayati mes'ele halledilebilir. 

ve a~l~a kanı olalım, garbe uluorta gidişler, vakit kaybetmeden 

HEYBELi DEPOSU BiTTi 

Tramvay Cibaliden lfvansnrayı 
tadar Haliç ~irkelinin müf lerisini 

aldı ~ibi b~ ,ey 1 
Fatih - Edirnckapı tramvay hattı

nın açılması üzerine Haliç vapurları 
bir hayli müteessir olmuştur. Buna 
da sebep Cibali'dcn Ayvansaray'a 
kadar olan sahadaki halkın evelce 
Haliç vapurlarından istifade ettiklc· 
ri halde .timdi tramvaya rağbet gös
tcr~elerınden ileri gelmektedir. 

Bılhassa Cibali'den Ayvansaray'a 
kadar olan mıntakada yokarı kısım
larda oturanla.ra tramvay daha yakın 
olduğu gibi seferler de daha çok ol
duğun~an bir çok kimseler tramva
yı tercıh etmektedir. Fatih - Edirnc
kapı hattı ilk açıldığı günler günde 
4 - 5 yüz yolcu naklederken şimdi 
b~ m~ktar bini geçmiştir. Tramvay 
şırketı evelce bu hattı Beşikta§'a ka
dar temdit etmek tasavvurunda ol
d_uğu halde yaptığ• tetkikat netice
sındc bundan bir faidc elde edeme
l'.eceği kanaati hasıl olmuş ve şimdi
lık hattın temdidinde.n sarfı nazar e
dilmiştir. 

HALiÇ SAHiLLERi 
NE OLACAK? 

Haliç şirkett ise bu yüzden hasıl 
olan zararı tel~fi için başka tetbirler 
a~ak tasavvurundadır. Bu meyanda 
ş~rket, evelce imal eylediği Cibali ve 
b~assa Ayakapi. gibi iskelelere ye
nıdcn seferler ta)~sisi ve mevcut sc· 
ferlerin tezyidi, Halicin iki sahili a
rasında. kısa seferler tesisini düşün
metkedır. Lakin karşıdan karşıya se
ferler yapıldığı takdirde kayıkçılar
la da re~abet etmek llizımgcldiğin
den bu cihet düşünülmektedir. 

TENZiLAT YAPILACAK MI? 
Bundan batka en mühimmi ola

rak. traı_nvayla rekabet maksadiyle 
Haliç fırketinin tarifesinde tenzilat 
yapdma11 da muhtemel ırörülmekte
dir. 

an terspers etmekten başka birşeye yaramaz! 
N 

*** 
GÜNÜN İKTISADı HABERLERİ 

Heybeli adada inp edilmekte olan 
su depoaunun intaatı bitmiştir. Ya· 
pılan depo 100 tonluk olup betondar 
dır. Evciden de 40 tonluk bir depo ı.· --~ ............ ,.......;-rııo. 
mevcut olduğundan Ada'da 140 ton ç k ~ / 
su temin edilmiştir. Bu depolan Scy- o I ec 
risefain bedava olarak Elmalı suyu 

Buğday fiatları yeniden yükselmeğe başladı 
1 
~on zamanlarda ecnebi bulday fiatı iyon 918 bin ton 276 kilo petrol it

li•tı ehemmiyetli surette yükoclmcğe hal cdilmittir. 
(~Şlaınıştır. Geçen Haziranda tonu Memleket dahilinde benzin ve pet
la •) şiline düşen Amerika buğday- rona mütaharrlk makinalar çoğalmıt· 

rı dün ( 14 ı) şiline çıkmışttr. tır. Sarfiyatın artması bundan ileri 
,,,A.ınerikadan evelcc ucuz fiatle iki geliyor. 
b~Ptır buğday celbine teşebbüs eden HALiÇTE ANTREPO 
ıl: 'I'ürk taciri, bu mallar yolda iken AÇILACAK 
ha tlerin tcrefüü üzerine bunları der· Antrepo buhranını izale etmek üz-
n ~.ecri çevirerek büyük bir kirla ec· re hükilmct tarafından esaslı tcdabir 

; 1 piyasalarında satmıştır. ittihaz edilmektedir. 
Zahire borsasına gelen son malıl- Rıhtım şirketi müdürü M. Kanonj bf ta göre, bu tcreffüü, yeni mahsul diln Rusumat Baş müdiriyctine mli

~ kltında bedbinane tahminl~r . işaa racaat cd~rek, Haliçte mevcuda. i!i
~n vasi bir ihtikar şebekcsın~n. tc- veten ye~ ~çıla.cak ~n~repolar ıçın. 
' ~den ileri gelmiş olup ıehrımu:e müsaade ıstihsal etmıştır. M. Kanon) 
f;lı_ buğday müvaridatı artmakta. (3,SOO) metro mürab":'ı. sahasında o-

~~-tıgu için Anadolu mallarının fiat- lan b_u a?trepoların hırı Kasımpa_ııa-
ınc tesir etmemiştir. da, dığerı Azap kapıda olup bu giln· 

ile dolduracaktır. 

ESNAFIN TEFTiŞi EMANETÇE 
TEŞDiT EDiLDi 

Son zamanlarda ekmeklerin çok 
bozuk çıkmakta olduğu Şehrcma
netine şiklyet edilmektedir. Emanet 
değil"mcn ve fırınların sıkı bir tefti
ge tabi tutulmasını bütün zabıtai be
lediye memurlarına emretmiştir. Bir 
çok yerlerden nümuneler alınarak 
tahlilhaneye gönderilmiştir. Emanet 
tcftiti bütün mevadı gıdaiyeye tcı· 
mil ctmit ve dün mahlut kahve ve 
sabun gibi şeyltr satan 12 e"naf tec
ziye olunmuştur. 

Bazı esnafın kırmızı biberlere top
rak, kahvelere nohut katmakta olduk 
lan anlaşılm19tır. 

Limanda 

Liman işleri "1ı "Ii:.n iyi buğdaylarımız (19) kuruşa, !erde açılacağını bir muharririmizc 
tli •Şağı mallar 17 kuruşa muamele söylemiştir. Ticaret Odaaı na· 

•ınektedir. mına Ankarada tcşcbbüsatta bulu- Dizbarko tarifnamesi 
)ı Son gelen bir vapur ecnebi huğda- nan Galip Bahtiyar B. bugün ıchri- tadı•( edı.ldı" 
ltı da, htanbul piyasasına tabi old~- mizc gel~~~tir. . . . 
ıtı. lld_an mühim bir tcrcffü kaydedıl- Oda katıbı umuınısı Cemal .B: Tı- Liman tarife komiıyonu dün top-

ınıştir. caret odasının antrepo açmak ıçın de !anarak Liman şirketi tarifesini mli-
AtviERIKA BUCDA YI NEDEN ğil, liman tahmil ve tahliye işlerinde- zakere ctmit ve eski tarifeyi kabul 

Bir kadın sokak 
ortasında yanıyordu 

Bomonti bahçesi arkasındaki Fran 
sız eytamhanesi sokağından geçen 
pollıler cadde ortasında cayır cayır 
yanan ihtiyar bir kadın görmüşler 
ve ateşi söndürdükten sonra zavallı
yı yarı ölü bir halde Etfal hastane
sine nakletmişlerdir. Zavallının ifa
desini almak kabil olmamıştır. Ka
dıncağızın kim olduğu ve nasıl so
kak ortasında bu feci şekilde yandığı 
malilm değildir. Zabıta kadının üze
rinde çıkan nüfus kiğıdından 60 ya
tında Anastasya namında bir Rum 
kadını olduğunu anlamııtır. Anastaa 
ya'nın bir kazaya mı yokaa bir cina .. 
yete mi kurba:l gittiği henüz tespit 
edilememiştir. • - ..... 

AKLINA ÖYLE ESMiŞ 
Kasımpa§B'da Rıza dün gece kafa

yı adam akıllı tütsüledikten sonra 
bir otomobile binmiş ve Tcpcbaşın
dan geçerken beş el silih atarak kaç 
nuştır. 

GALATA'DA BİR CERH 

YOKSELDI •. ? ki müşkilitın izalesi için tcşcbbüsat- etmiştir. 
bıı~ınerika buğday fiatlcrindc vuku- ta bulunduğunu söylemiştir.. Yalnız dizbarko tarifesinin ahka-
d an YÜzde kırk tereffüdc, Amerika Rusumat Başmüdürü 1smaıl Hakla mı umumiye faslına: 

.. A_nto~yo isminde bir Rus kafayı 
tut~ilediktcn sonra evine gitmek üz
re Mumhane caddesinden geçerken 
Arnavut Musa ile karşılaşmış ve a
r~larında kavga çıkmıştır. Kavga nc
ticesınde Musa Antonyo'yu yarala
mış ve yakalanmıştır. 

.::- Çine külliyetli miktarda buğday B. buhran dolayısile limandaki va- "Gümrüklere bofBlan etya için ye
l'ti kını fırsat ittihaz eden ispekülas- purlann ••yaları 11ra ile tahliye edil- eli ırünlük mavna ücreti dahildir y.,. 
le ncııJarın amil olduğu borsada söy- mekte olduğunu söylemiştir. di günden fazla mavnalarda kalan 

llıyor. MUAMELE VERGiSi iÇiN eıyadan beher rün için ton batına 

Bunun üzerine serginin Galatasa
ray lisesinde açılması için cvclce ya
pılan müracaat tekrar edilmiştir. 

Dün Maarif vekaletine de bunun i
çin müracaat edilmiştir. 

Sergi heyeti dün toplanarak te9hir 
edilecek eşyayı tasnif etmiştir. 

DORT KADIN, DÖRT ERKEK 
Mustafa Sabri, Ayşe, Hikmet, Şe

rife ile diğer 4 kadın ve 4 erkek di
lenci dün mcvcuden Adliyeye aevke
dilıniş ve Sultanahmet birinci Suhcc· 
.za mahkemesine verilmişlerdir, 

~ -~...-

ECZACILARIN TENEZZÜHÜ 
Türk eczacılar cemiyeti tarafından 

tertip olunan senelik deniz tenezzü
hü dün yapılmıştır. 

HiZMETi DEVLETTE 
iSTiHDAM 

Cebeli bereket tahrirat kalemi mil· 
beyyizi bulunduğu sırada veOsmani· 
yenin işgalinden mukaddem memurin 
ve mücahidin ile birlikte bahçe kaza· 
sına çekildiği halde bilahare Fransız 
!arın işgali altında bulunan Osmaniye 
ye avdet ve memuriyet kabul eyleme 
sinden dolayı hey'eti mahsusaca hi
dematı devlette ademi istihdamına 
karar verilmiş olan, Gülnar kazası 
dispanseri sıhıyye memuru sabıkı 
Cel3lettin efendi. 

Anadolu Ordusuna iltihak etmek 
üzre vaki olan davete icabet etmedi
ğinden dolayı hey'eti mahsusaca nis
beti askeriyesi kat edilmiş olan tabip 
binbaşı Hüseyin Hüsnü bey. 

Bursanın Yunanilcr tarafından iş
gali zamanında kıtaatı milliye ile çe
kilmeyerek Istanbul hükumetine il
tica ve kuvayi milliyeyi bağilcr diye 
tevsim eylemesinden dolayı askeri 
hey'eti mahsusasında nisbeti askeri-
yesi kat edilmiş olan yüzbaşı Rifat 
efendi. 

İzmirin işgali esnasında Yunan ha
fiyelerilc daim temas etmek suretile 
tctriki mesai ve istirdadı mütcakıp 
Yunanlılarla birlikte firar eden iki 
biraderler vasıtasilc tesisi münasebet 
•tmit olmasından dolayı Hcy'eti mah 
susaca hidematı devlette ademi istih
damına karar verilmit olan İzmir is .. 
tinaf mahkemesi izayi sabıkasından 
ve ıüryanii kadim milletinden Hanna 
Necati efendi. 

Kavlen harekat ve llmali milliye 
aleyhinde bulunduğu tezahür eyle
mesinden dolayı Hey'eti mahsusaca 
hidematı devlette ademi istihtamına 
karar verilmiş olan sabık Gebze Po
lis memurlarından Hakkı efendi 

Anadolu Ordusuna iltihak etmek 
üzre vakı olan davete icabet etmeme
sinden dolayı Hey'cti mahsusaca nis
beti askeriyesinin kat'ına karar veril
miş olan sabık suvari mUlılzimi eveti 
Şerefcttin efendi, haldannda veril
miş karar Ali karar heyetince ref'e. 
dilmiştir. 

POLiS TEŞKiLATINDA 
TEBEDDÜL 

Poliı Birinci ve ikinci tubelerinin 
tefkili.tı değiıtirilmiı, bu ilci ıube i· 
çin yeni kadro yapılmıftır. Her ilci 
ıube memurlarının merkezlere veri
leceii, yerlerine yeni memur cetirİ· 
leceği haber alınmııtır. 

DiŞÇi VE DIŞ TABiBi 
Yeni talimatname mucibince dit 

tedavi edenler diş doktoru unvaının 
Jrullanamiyacaklardır. 

Yalnız mektepten çıkan dişçilere 
ediş tabibi• unvanı verilecek, prati1< 
olarak dişçilik öğrenmiş ve dişçi mek 
tcbindcn mezun olmamış ola.nlara da 
sadece «dişçi• denecektir. 

~ı:~ Cr)i buğday müvaridatt 9imdilik Sanayi birliği 928 muamele vergi- 20 kurut ücret alınır,, diye bir mad-
b ""de 4 vagon olup on güne kadar sinin primle itfası için Vekalet nez- de ilave edilmiştir. ELEKTRiK FABRIKASINDA GELEN SEYYAHLAR 
t/l"tı.J ~25_30 ) vagonu bularak bü- dinde yeniden tcşebbüsatta buluna- Komisyon bu maddenin ilavesine BiR KAZA İtalyan bandıralı Çelya ve Semira-r;;: ıhtıyacı temin edeceği ve o za- calrtır. . . . •. . . . sebep olarak son antrepo buhranını Silfihtarağa elektrik fabrikasında mis vapurlarile dün şehrimize 315 
l•inıı J\r.adolu buğdaylarını hiıflay_e San~y~. bırlıgı hcyetı umumıye~~ göstermekte ve bu madde ile tücca- G_ri~_or i~minde. bir amelenin başına seyyah gelmiştir. 
r' ;cnebi buğday ve un gümruk Salı gunu toplanarak bu meseleyi go- rın eşyasını füzuli olarak uzun müd- buyuk" bır demır düşmüştür. Amele Evelki gün gelen Prezidant Vilson 
a~~tninin tezyi lı cihetine gidileceği rüşecektir. det mavnalarda bırakmıyacağı kana- pek agır surette yaralı olduğu halde vapuru dün Pideye hareket etmiştir. 

!<l•ılınıştrr TASFiYE EDiLECEK atinde bulunmaktadır. hastaneye kaldırılmıştır. ~ -
ı, 1 SiGORTA ŞiRKETi Milli inşaatı bahriye şirketi h4ycti 375 kuruş ücrete tabi beşinci kı- BiR KIZ ÇICNENDI DAVET 

•Di Brı"t ' F . . .. umumiyesi dun toplanmıştır. sım eşya meyanına sahibi tarafından 1 • 752 numaralı otomoı,,·ı diln Ma- Istanbulda Şehzade Başında taş 

Mahkemelerde -Bana ''Koşon,, dedi .. 
iki tokat attı, oracıkta üz 
rime "Histezi,, geldi diyo 
- Anlatın bakalım, vak'a nasıl oldu? 
İnadına esmer, dudakları inadına boyalı bir kadın birine 

sayar gibi öfkeli öfkeli ımlatıı: 
- Efendim, ben salonda oturuyordum. • 
- Evinizin salonunda mı 
- Hayır efendim, şirket vapurunun salonunda .. Derken, ş 

biraz dolaşayım demişim. Hava da sıcak, terlemişim zahir, 
naldım da ... 

- Şimdi onları bırakın da vak'aya girin. 
- Evet, ayağa kalktım, göğerteye çıktım. Ha şunu söy 

yim ki elimdeki paketi oturduğum yere bırakmıştım. Ol 
birisi gelir de işgal etmek isterse yerin sahibi olduğunu a 
çekilir diye .. İnsanlık ta onu icap etmez mi ya? 

- Hanımefendi, yine hikayeye başladınız! 
- Hayır efendim, hikaye değil, olduğu gibi anlatıyorum. 
- Peki devam edin. 
- Sonra efendim, dönünce baktım ki yerimde b11 hanım 

ruyor. Bir reverans yaptım, hiç aldırmadı. Ben ne bileyim, 
biyeli birşey zannettim .. Halbuki .. 

- Bunları geçiniz. Kalk dediniz kalkmadı. Sonra ... 
- Sonra, anlamadığım bir lisandan bana küfretmeğe 
- Anlamadığınız bir lisanla küfredildiğini nereden anla 
- Efendim azbuçuk fransızca bilirim. Bana "koşon" 

Ben de ona türkçe "sus" dedim. Aman eftndim, kadın deli 
birşey oldu. Ayağa kalkıp suratıma iki tokat indirdi. B 
raporum var. 

-Ne raporu bu? 
- Ü zerime sinir hali geldiğine dair. 
- Sinir hali hemen tokatı yer yemez mi geldi? 
-Öyle ya hemen oracıkta "Hısteri" oluvermişim. 
Raporda yalnız ( ... ) hanımın bir müddettenberi 

musap olduğu kaydediliyordu. 
- Ama bakın raporda böyle demiyor. Sizde bu hal y 

ğilrniş. 
- Vallahi anide sinirlerim boşaruverdi. 
Maznun madam ise tercüman vasıtasile sorulan suallere 

diği cevapta dedi ki: 
- Ben değil benim yerimi bu hanım işgal etti. Sonra da 

atan da ben değilim odur. Sade onun değil benim de ra 
var! 

Mahkeme iki tarafın bu garip iddiasını tespit için şahit 
rak gösterilen bazı kimselerin celbine karar verdi. 
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Maarifte Villlyette 

Kimya mezunları Teftiş için 
Şerefine dün bir çay 

ziyafeti verildi 
Darülfünun Fen fakülteli Kimya 

enstitüsünün bu seneki mezunları 
dün enstitü binasında bir çay ziyafe
ti vermişlerdir. Ziyafette Darülfünun 
Emini Neıct Ömer, Fen fakültesi re
isi Hüsnü Hamit, enstitü müdürü 
kimyager İbrahim Etem beylerle fen 
fakültosi müdavimleri, diğer fakülte 
reisleri ve bu seneki mezunlarla da· 
vctliler bulunmuıtur. 

Bahriye mızıkasının çaldığı İstik
ıııı marşı ayakta dinlendikten ıonra 
bu senenin mezunlarından Cemal B. 
bir nutuk irat etmiştir. Cemal B. mü
easesenin mazisinden, hayatta oyna
dığı rollardan ve ehemmiyetinden 
bahsctmiı ve ıu suretle ikmal etmiı 
tir: 
"- Azami suretle ~alıfllcaimuzı 

ndedet" ve fahri reiıimız Batnlcil 
lamet Pt. Hz., Darülfünun Emini ı..,.. 
ye ve muhtet"em bocalarnnıza tefek
kürler ederim.,, 

-~~-

KiMYANIN EHEMMiYETi 
Bundan sonra Fen fakültesi reisi 

Hüsnü Hamit bey bir nutuk irat e
derek ezcümle dcrniJtir ki: 

Muhiddin Bey Ke 
burgaza gitti 

Vali Vekili Muhiddin boy d 
merburgaz nahiyesine tcftite 
tir. Muhiddin bey, orada ya 
ni diapanscr binasını da g 

H. V. MÜ!ITEŞARI 
Hariciye Müıtcpn N 

diln Hariciye memuru Hakkı 
yar et ctmiıtir. Numan bey b 
karaya a;idcccktlr. 

TEFFIZ iŞLERi 
Tcffiz komisyon! diln Vail 

vini Fazlı beyin riyasetinde 
mııtır. 

Bu içtimada Millkiye vo 
müfettl9lcri de bulunmuıtur. 

YARIN TATiL 
23 Temmuz bayramı mllna 

ile yann dairelet" tatildir. 

Milliyetin ~üyük an 
( Birinci sahlfadan devam ) 

Aziz arkada9ım, köylü, ıc 
kır zcnğin her türkün buıtUn 

"- Demokrasi bükümetinin ileti· 
aadiyatının istimal edeccii eaaılar· s~.ü ı;e~c ~er~ (Türküm) 
dan biri de kimyadır. Biz, aiz mezun kifı değıl mı kı eserin büyük 
lann bu vatani vazifenizi mükemmel çüğünü sorugturuyorsun? Böy 
surette ifa edeceğinize eminiz . ., fikirlere büyük, küçük gibi 

Bunu müteakip davetlilere çay bir kıymet mefhumunu ycrletti 
pasta ikram edilmiş ve bu arada Bah sun? 
riyc mızıkası muhtelif parçalar çal· Eğer "Gazi" bir kaç bin sen 
mııtır. gelmiş olsaydı bugün slialle · 

BU SENE MEZUNLAR! 
Kimya enstitüsünden bu scr.e on 

beg talebe mezun olmuştur. Bunla
rın sekizi hanım yedisi efendidir. Bu 
meyanda liç te Bahriye zabiti vardır. 

TALEBE BIRLICI KONGRESi 
Hukuk, Tıp, Edebiyat, Mülkiye 

Talebe Cemiyetlerinin daveti üzeri
ne Türk Talebe Birliği kongresi per 
şembe günü bir içtima aktedecektir. 

Birlik Reisi Ferruh bey Ankaraya 
gitmiştir. 

vap verenlerin kimi mevcut 
kitapların gayri bir kitapla mü 
kimi fevkalmahluk bir (varlık) 
ğunu iddia ederler, şairler milli 
tanlar, nasirler kahrcmanlık · 
!eri yazarlardı. 

Galiba Gazinin büyükluğü 

rennüm edecek bir şair, hayat y 

rini yazacak bir muharrir hm 
tişme<liği için olacak ki böy 
süalle fikirleri harekete geti 
temişsin. 

Öyle ise diyeceğim yok. 
Hürmetlerimin kabulünü ri 

rim efendim. tan ış c::t or' rncnn ensu- · · d · k · ·r f r k · d 11 ·· d·ı k 1 k dd d N 

~ 
~ k'">mpa .... ismindeki İn giliz 
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_ Bu ıçtıma a şır etın tatı ı aa ıye- va tın e tcsc um e ı meyen ve güm ide _ism!nde bir k_ıza çarpmış ve mec- te .ne er avaslar ca esin e o. 116 

" .ı ~trketı dıin şirketler ko:nis. erli- ti dolayısile tasfiyesi takarrür etmiş- rüklere nakledilip satılan eşya da ta- ruhıyetınc sebebıyet vermiştir. da mukim olup Heyetimize müracaat 
·•t ınt 

1 
tir rifevc ithal eoilmiştir. eden jandarLna mülcizimliginden mü-

rar ıracaat ederek tatili faa ıyetc · 1 k - · • - iKi AZILI KARDE ı tekait ısmail Hakkı efendi. 

Deniz tenezzühü.- Ulumu Aliyci 
Ticariye son sınıf talebesine Salı gü
nü bir deniz gezintisi yapacaklardır. -

Çankrrr m~ı 
TALA 

rı veı·diğini bildirıniştir. * Komiayoncu u ıçın. - Rusu- de şelc..-sarfiyat;ıirtmaktadır. - Ş N ıı .. _ ·d · de yapılan komı"syoncu MARIF.ETI Erenköyünde Suadiye mahallesı·n- Dauel iLAN 
"ı·r A. "-'n. ba•ka •ehn" mı"zde bulunan mat ı arc•ın - 929 · d "th ı· kil " • ' "d 120 ki . senesın e ı a at ye nü 65 V f 'da l H ... İrfan ag-a sokag"ında No. 32 de C H L" 'I "aı.• ıncrıkan sigorta şirketi de, mu- luk imtihanlarına yenı en . şı bin 624 ton 767 kilo idi. Bu miktar e a Mola üsrev mahallesin- .,,_ . . r. " üfeıti~ilğinden: t~~•ton kaydile muamelatını tatil girmiştir. . 927 senesinde 73,425 bin ton 341 ki· de oturan Mehmet ile kardeşi Bahri mukim olup csbak Beşikta, inzibat C. Il Fırkası lstanbul merke- Bolu vilayetine tabi Muduraı 

"'ıştır. * Zahire borsası.- Istanbul zahıre loya kadar çıkmıştır. dün Sabri isminde bir adamı hem zabiti mülizim Ömer Lütfi efendi. zinde 23 ıemmuı 9119 salı gilnil zasının kırık orman kıtasındarı 
PETROL VE BENZiN borsası talimatnamesinde bazı tadi- 928 S·'nesı"nde şeker ı"thaJ•tı daha döğmüşler, hem de muşta ile başın- Istanbulda Aksarayda Gıireba Hü vi 1194 metro mıkap ram ve 

I !mı B t d ·ıa·ta go"re bor - - d dan yaralam ş'·rd B d k seyı"n a""a mahallesinde Nalıncı soka saat 16 da vorilecek çaya lstan- • 

.. 
"et THALATI liit yapı ıtır. u a 1 • - fazladır. B·• müddet zarfında 74 bı"n g ıl 1 "'k .ır. u esna a av- s metro mikap göknar kat ed ,,.. rot lı . "k "kt" t veka'lctı" tarafından tayın 

837 
b . ac an ayırma ısteycn Mehmet ve ğmdaki apartımanın No. 3 odasında bulda bulunan bilcümle meb'u11nı 

'•tınak ve enzı"n ·•rfıyatı gıttı re sanın ı ısa tona 1 ,,. 1 t B kk ti • - • · d t · • 1• o muş ur. u ra am- Bah " · · d mu""stecı"r olduğunu ı"fad il ba · tı" ki il 1 hteremelerllc ıeş zre on sene mu""ddctle 11940 
l>•tro1 tadır. Petrol inhisar idaresi ve ücretleri borsa bütçesın en esvı- !ara şekerli mcvat ta dahildir. rı nın annesı e oğullarından da· e c ıs • camın • < mu . .. b d'I k ü k ka·ıct tarafın * F d ld . yak yemi•tir. da hey"etimize müracaat eden sabık rtf bu urmalırı rica olunur. mikap çam ve 18060 metrcı 
fi;. ı· .e enziıı istihlaki hakkında ye e ı mc z_re •.za ve . . ın ı arı t 1 -'- B • 1ilıiiiiııiii6iıiiiıiiiiiıiıliiıil•ııiıııiıİı1••İİ 1 .. at · b k il u mıza a ıp ç.,...- u mülazimi evci Namık efendi. göknar .. carı r.2mın beher pyı 
't

0 
~" atıstik yapmıştır. Bu ı"statı"stı"- dan takdir edilen ır omıser e um sene Avrupad f dk ah ı EDİRNE'DE iPE 1 1 • .-·· .~ b a ın ı m su unun KÇ L K lstanbulda Kumkapı Nitancı cad· (' brik b b ı mili metro mı· kabı 2 lira 7S 

lg .;:;;e 926 senesinde benzin ithalatı mi katibi vardır. çok fena olduğu ve memleketimiz- HAKKINDA TETKtKAT desinde Helvacı aokafında No. 3 de •ı aıor, er a ı sanay~ ıüccar 1 
Is in.il Yon 162 bin petrol ithalatı da Komiser ve katip ile Istanbul mı?li: den ehemmiyetli miktarda fındık ta- YAPILACAK dava vekili Nuri bey hancıindc aa· ve milıeşcbblslere rın 2 ira 25 bedeli mukarreri 

g 
Yon 3"0 ton ı"dı'. takası Ticaret müdürü veya veki ı p edı"ldı"g"ı" anla• ı ,,. İktl v •-•• · 1 MÜHiM iLAN rindcn 25/7/929 tarihine •u•. 2 u e ,ı mıftır. sat e ..... ctı pek böceği mil- bık piyade Mülhimi eveti Ahmet 

27 d:. ••nesinde ithalat artmıştır. borsa heyetin~n t~~ii. azası~da?d'.rla~. Bu sene Trabzon fındık mahsulü tchas.•ı~ Tahir bey dün ıchrimizc Hamdi iınzaoile hey' etimize müra- lsıanbulun ticaret merkezinde ve 
25 

Temmuz Perşembe günü sa 
545 ı,· ıthal olunan benzin 25 milyon Ancak umwnı katıbın rcyı ıatışan- geçen seneye nispetle yüzde elli nok gclmiıtır. caat eden mumaileyh Ahmet Hamdi denize yakın bir mahalde bulunan de ihale edilmek üzre ve it; 

lı.y:," ton olmuştur. dir • . • . . . san olup (109,000) kantar kadardır. Tahir bey yakında Trakya'ya gi- efendi. 1700 metro murabbındı vul bir ar<ı zarf usulilc 
26

1
6
1

929 tarihiı 
~ a 1 •ene zarfında petrol ithalatı Borsanın l<şkılatı dahıliyeaı ve mil •Ati iktisat komisyonu.- Ali İk- der.ek Edirne _ve havaliıindcld ipek Iotanbulda Yedi Kulede aazU Çe•· 

25!7!92~. tarihine kadar 30 gün "'ı·ı rtını•tır. Bu ınu"ddet zarfında 49 vazeneı· Jıcsabiyesi heyet kararilc ta- . k . f d 1 tihsaJ• k • ' tamamen nya lmmen dctle muzaycdeye va d'lml '" y • tısat omısyonu tara ın an mcmlckc ı .. tı ve ıpe böceklerine mah- mede Zakir batı sokavında No. ı . z e 
1 ştı ithaı0" 667 bin ton ve 74 kilo petrol yin ve tanzim olunarak Ticaret oda timizin iktisadi vaziyetini ve alınma. sua olan dutluklar hakkında tetkikat hanede mukim olup balatida hcy'eti· IORAUKTIR ~-ıp olacakların esas şeraiti ani 

~2 edılını·•tı" r. sınrn tasvı'bı" ,·ıc muteber olur. Katibi J" ı db" ı · t b ı k b nla Tu"tün depo0 u ınırenn a • it uzre Bolu orman "'d·· - ·ı • 3 • . .. h sı azımge en te ır en tespit ıçın a u unara u rrn inklıafı için mize müracaat cylemiı olan tüfekçi • ~- Vv sa e mu urıyeti e 
~~tf,nu:cnesiııc gelince, bu müddet umu_m!den ın•da me;:ı~rm ;.• ı;:ustal çaı,şmakta olan komisyon bugün top lhımıclcn tedablr husuıunda bir ra- ustası Hüseyin oğlu Mehmet Rüştü olarak istimal edilcbillr. Tailplerin durnu orman muamelat memur! 
Q" ı .. petrol ve be:ıziı sarfıyatm- dcmının ııasp ve az 1 eye ın arar - !Jnacaktır. Meclisin umum kitilıi po~ .h9:Zı.rlıyac~ktır. Hükilınet, ipek· efendi zıkrettiklcri adreslerde bulu- lsıınbulda Emin Önünde Valde ! la. ve ıktisat vekaleti umum orma 
ııı· /uk b. i~rk vard'l·. 928 <le 25 y;o icra vlıı:ıur . . Nurullah Esat B. komisyonla temas çlliğımızın eakı feyizli vaziyeti alma- namamaktadır. Yeni adreılerinin nında S. AMAR ve şürekA,;ıno mura d_üril'.etile İstanbul orman bat 

"·~ ' ' . ·• 1 il<J b nziıı 50 ıni- ~ ]eker &.-uL:, ,ı,.- M ,mJeketınıız- ,..' .. · .. ın_d_iı_. n_.ş_e1_1_rim_i_z_c....,e,_ı_m_i.,·t .. ir .... ___ .._sın_a_.ç,_o_lı:.....;c.;;h.;;e;;;m;;;m=i .;;•;.;:t.....:.v.::.er:.:m=•k:.t:.:•;ı;d~irı..ı........ı.::h.::.•ı.'..::e~ti:::ınuı:::·::.:o..:b~i:::ld::i:!.rm:::::•::al::. _____ _ıL..::c:!a!!aı;.,5.ı;:l~c:ı;mı:•.:,ılo;ı.rLı.... ________ .uını.ııyıııeıı.tı;.ın_e_m_r_ır_a_c_a_a_t _e.:,y_lt_m_ e .. le .. r.:.i ..::il 
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eınmoz ım 

l)u ı e• f zla hara et 24 en u 
dı BugUn rüıg~r lodos eseeck· 

ıır. la\a ek m etle açık u buluı

duı 

NE MEMLEKET! 
Duny::da cennet neresidir? diye 

...,rubru htmen ctvap v<ririm: 
- Mekaika! 
Yapılan iatatiatiklue göre son 20 

ıcne zarfında dahili harp n ihtilSJ 
yilliindtn tamam 1,200,000 adam öl
miif. < rahat, ne sakin yer değil 
mi? 

HANI YA POLiS? 
Kadınların polis olup olamıyacak-

ınes' clesi artık günün en mühim 
i§i oldu. Aşağı yukarı herkes bunun 
hakkında bir fikir sahibidir. Ben bu
nun aleyhinde olduğum için artık be 
yanı fikre mahal görmem. 

MLILIYETIN EGLENCELERf 

DClnka bilmecemizi• 

halledllmlf şekli 

Soldan aaia: 
ı - Ayağın altı (S) Caka (3) 
Z - Yemek (2) Kırmw (2) 
3 - Sersem (6) 
4 - Sevimli (5) 
5 - Nesil (3) Nota (2) 
6 - Kadın ismi (5) 

7 - Rabıt edatı (2) Erkek ismi( 4) 
8 - Yumuşak kemik (8) 

Bu &11nkCl yeni 
bllmecemll 

Yulıardu ...tıı -· -
l - Cofkun (8) Rabıt edab (2) 
2 - Sert tüy (3) 
3 - Buğday sapının tepeıi (5) 

lt!emek, yapmak ( 3) 
4 - Sevda (3) 
5 - Aydınlık (4) 
6 - Birdenbire (3) içki (4) 
7 - Kırrruzı (2) Bir şeyin huıu-

lü için verileceği vadedilen şey ( 4) 
8 - Cemiyet (6) 
9 - Arkada kalan eıer (2) lıtif-

:\ULLIYET P.AZ.\RTESI 22 T~.:vlMCZ, 1929 
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H ANADO u I! 
g~ SIGOR TA ŞiRKETi ~~ 
-- ·-:: TOrklye ı, Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 55 = :: :: Yangın • Hayat • Nakliye • Kaza • Otomobll - mes'ullye· :: 
-- --:: maliye Sigortalarını kabul eder. :: 
-- :: :: Adres: 4 ııncll Vakıf ban lstanbul :: -· .. :: Telefon: lstanbul 531- Telgraf: lmtıyıız :: 

re:~ııı=~,e~ir181i'arı'ua1~a';~a~'~~~~~s~
1

~ü~ü~lo
1

~u~~= 
idareye alı ve magındı mevcut mohıelif marka yedi adcı 116 voltluk 

cereyanı mütemadi moıörü 11ıılmalı: üzere mU1.ayedcye vazedilmişdr. Mllza
yede 8 ığllsıos cumınesi günü suı onbe~tc ~·apılıcalı:tır, 

Talipler her gün mıgııadı motörleri görüp istedikleri izahatı da 
ılabllirler. 

li~~at ve i~fiınai muavenet ve~almin~en.1 

.Ahımesutıa y&(ltınlacık Dispanser binası inşaatı kapalı zarf usul!1e 20 
gön müddetle milnakasaya konulmuştur. .\)tustosun on ikinci pazartesi 
gtinO saat on altıda zarllann açılması mukarrerdlr.Mezkôr münal.asayı 

iltirık etmek arzu edenlerin pilln ve şarınımesini görmek üzere \'ek~lcı 

husu'i kalem müdürlüP:üne müracaat etmelerL 

YEDiNCi 13ÜYÜK 

TAYJARE Pi ~ ~ 
1. Ci KEŞİDE 11 A(;USTl>S'f Al>IR 

Büyük ikramiye: 
30,000 liradır 

Ayrıca : 
18,000 
16,000 
12,000 
10,000 Liaalık ikram;yeler 
10,000 ve,, Bir mükafat 

Bu keşldede cem'an • 3,900 ~ numara kazanacaktır. 

lstanbul sıhhi müesseseler mübayaat 

komisyonu riyasetinden Bu rivayet çıktıktan •onra eli aya
ğı biraz tutan ve çenesi kuvvetlice 
olan her kadının kocasına biraz canı 
ukıldı mı, derhal, 

- Hele şu bizden polis yazmaya 
baJ!asınlar, o zaman görüşürüz! 

Şelılinde kafa tutmaktadırlar. Fil
vaki iş sahileşirse ilk evci kocaaıru 

Ti ~~;~ib~;~~sılıdan: -ısudar ınalınödü~ü,ünden: 
, cmtl okağı Cm" • 'o K: !\luhammcnesl Müşremilatı 

He)'beliadada kÜil verem Sanatoryomuncla iki pa,·yona yapılac;k k~li' 
rifer tertibatile bir pavyonda ikmali navakıs inşaatın tanzim cdilcP 

ol baptaki ~artname ve keşifname~i veçhi le ve ı O ağu,to~ Q\!Q 

cumartesi günü saat 15 te ihalesi icra edilmek üzere kapalı 1arf 

usulile münakasaya konmuştur. Bu baptaki şııttnameleri görmek 
ye fazla izahat almak isteyenlerin mezkOr komisyona :-ürac.:ı:ıtla'1 

ilan olunur. 
;karakola götürecek hemşirelere te- 23-7-929 Tarı· hı· ne rn 0· · sadı"f salı ııadüf edeceğiz. Yalnız iki gün evci 
Bahçe kapısında hadis olan garip bir •• •• M"llA b ld 
vak'a esnasın~· ~a~ınla_rın .!'olis ol- gunu 1 1 ayranı o uğun-
madıklarına bır yıyıp bın şukretme-

lui layıktır. İsmini yalnız "M" har- d B k 1 d 
fi ıle gazet~lerin yazdığı Çarşı içi. es- an orsa apa ı ır. 
rafından bır zat, Bahçe kapısı cıva
nnda bir hamama girmek istemiş i-
4c de ••bitli., diye hamama sokmamıı 
lar. o da Ticaret borsası önünde a~ 
n <lıın iirya<' soyunmuş. ve hamama 
öyle girmek istemiş, biçareyi yine 
sokmamışlar. 

Fakat bu gidiş gcli§ esna -~da ta-

bii sokakta çırçıplak bir adam goren 1.if'i>'".l"!llıır\;'l"'r,~9'ir311'.:·-:":"~rııilr.!:'s::'7~IT,.,..,~~,....""'l~~...,.,f1 halk toplanttıIŞ. işte bu sırada poli- " 
sin müdahalesi zaruri değil midir? 
Ya kazara oradan bir hanım polis 
ge< eydi ne olacaktı? Dua edelim ki 
bu tehlike rıevcut degildir. 

FELEK 

~pliler müsabakası-
Rize, Of, Sürme11e fell1keli 

MeJ<tepliler müşabakasında l l in
ci haftanın üçüncülüğünü Maltepe 
Askeri lisesi talebesinden Sıtkı Yıl
maı: B. kazanmışur. Bu yazı şudur: 

Gazetenizde okuduğum şu elim ha 
beri mühim olarak telakki ettim. 
Çünkü hepimizi ziyadesiyle " fazla 
müteessir etmiştir. Stnelerdenberi 
hiç rahat yüzü görmeyen Anadolu 
dialisi nihayet Gazimizin kurduğu 

(.Cumhuriyetin feyyaz ülkeainde ra
.hat etmeğe başlamıştır. Fakat arası
ra hepimizin teesaüratım mucip olan 
bu gibi haller çifçilerimizin ve eh.a
limizin keyfini kaçınyor. Geçen se
nelri İzmir hareketzedeleri ve Konya 
Jcuraklığı, sonra da bu hadis.<. . 
• pütün bunlar bir çok zayiat ver
mm>ize sebep olmuştur. insan zayi
atı ~diye kadar tespit edildiğine 
_ı:!ire 30 dur. 413 ev tamamen harap 
•c 45 evin de kısmen harap olduğu 
anlatıhruştır. Çifçilerin ihtimamla ye
tiştirdiği ekinler harap olmuı ve za
•allı chalimiz korkudan dağlara ilti
ı:;ı etmi9l<r. 

e hazin bir talihıizlik değil mi?., 

...... 1'iYArno0
'

0 'tt 
•• 

SINEMAL.4R .J ........ ·-·-·-....... 
Komikler mtısabakası 

a ıtece Kuşdili 1 lilll sinemı
iında • 'ajit bcv Dıımbullu lsmall 
e. hllız Ahmet ·bey incesaz hayed 
Kon>cr ([b•ln) K, il. P. iki komik 
ar,ı!ıklı \'arycte, Oan~ l)uet. Saate ---Şehzadcba~ı . lillct tiyatrosu 

.... vki Bey tenısilleri 
Bu akşan Maskeli Katil dıram 

kumedi 4 p. sinem•da büyük filim 
24 kısım birden. Kanıcı, Don<, \'ar
) Ct~. 

Türkiye iş bankasından: 

lydi nı •• !iye mlisadil 23 temmuz 
<ı:..'.I salı ıı;ıi,ıü ban>amıı kapalı bu
foıno ·•knr. 

ehr~maneti ilii.natı 1 
F,1tıh dairesinden: Bası bos 
·n.ı..ıp 'aiteye teslim edilen 

reis kıızunun 8 gün zarfında 
ul; ~ 'am:dığı takdirde satı

m olunur. 

Her evde bulunması 

lazım gelen tasarruf 
kumbaralarımızdan para 
vermeksizin nasıl istifa
de edeceğinizi öğren

mek isterseniz aşatıda
kl koponu doldurup gö
nderiniz. 

Türkiye iş Bankası 

TOrkiye iş Bankas111a 

Tasamıi kutularınız hakkın-

izahar 

ederim. 

göndarmenizi rica 

-lstao~nl ınıota~ası Men~io ınü~eo~islilin~en; 
Ordu 'illyetinin Bolıınan nahiyesinin Keçili Kızıl ot ve Çarmısa ve 

San yıkup karyelerinde Hin olup hükOmet malı bulunan Slmll Kursunlı 
mıhltlı Bakır ve çinko madeni zuhOr edecek ıallblne lhole edileceğinden 

ıaliplerin ~Hl kaziran 929 tarihine müsıdlf Cumanesi günü ;\!udin umom 
müdürlüğüne milracaıı eylemeleri ilAn edilmifti. Göril!en ltiıum üzerine 
i'bu müddet 10 Ağostoı 929 ıarlhine müsadlf Cumartesi günü saat onbefe 
kadar temdit edilmiştir. 

Ticaret ve zahire ~orsası inti~a~ah 
Borsa iolihap ~eyelin~en: 

31 Temmuz 929 da müddeti hitam buln,ak olan ticaret ve 
zahire Bor:-ası heyeti idarc,inin cccdidcn ıntihahı icra edileceğinden 

intihap ctmehe intihap olunmak scl~hıyetini haiz olan ;ı:c\ at Ye 

nıiiessesatın esambini havi fütelcr Pazar Pa1.art.:si Çar~am bagiinkri 
oda ye Bor.-ada muallak bulunacaknr . 

ltirazt olanların bu baptaki itiraznamclcrini Çarşamba giınii ak

~amına kadar Ticaret oda;ında 8nunı;ıradıı iııtihılp heyeti khıibine 

tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Deniz satm alına ınübayaat tonıisyonun~an: 
ıo,ouo 

5,000 
3,000 

kilo civan üstübii 22 temmuz 929 l'azarce ·i gıınii 
kilo beyaz iistilpii saat 14 ıc kapalı zarfta lhak'i 
kilo sabun 22 temmuz 929 i';ızarksi ~ünü saac l 5,5da 

munakasai aleni) c ile ihalc'i: 
:\!illi müdafaa deni/. kuvvetleri ambar ihtiyacı için balada mu

harrer malzeme hizalarında muharrer gtin 'c >aane ihaleleri km cdi 
lecektir. şartnamelerini gormek isteyenlerin her giin yermek isteyen

lerin de yevmi ihalede muharrer saatte Kamnp<i!iada deniz levazım 

saıın alma komisyonuna muracaatları. 

Lira 
Kadıköy Hacı kağır 9 3000 iki katta 4 oda 2 sofa 

mutbah ve ı;aire , ülcrü hant: • .. mtihürdar art"a ·mau l.'iOO 
bağı rıhtım 

ziraı 

75 
Balada evsah muharrer bir bap hane ile bir bap arsa satılmak 

Uzcre 16 7 929 tarihinden itibaren 20 gün mıiddetle müzayedeye 

'aı. cdllmi,tir. Ar~anın hedeli defaten hanenin bedeli bir senede 2 
taksiıte ıedi. edilmek şartiyle taliplerin •, ? buçuk Pey akçele
ri} le 8-8-Q29 tari ine müsadil Pcr>embe giinü >aat 14 te t'skudar 

m lmı.dıırlu~ıınde mllte~t.'İ\kil .atış kombyoruna mıirncaatları ilan 
, olunur. 

Devlet ~eıııirJolları ve limanları uınunıi i~aresin~en 
Kapalı u.•fla münakasaya konulan l l 850 kilo delikli bakır 

armuvv. çubuıtıJ münakasa>ı 27 Agıı,t<» 1929 Salı g:ünü sa:ıt 16 

dn Ankarada Devlet demiryolları blnasinda :\lalzcme dairesinde ya
pılacaktır . .\lünakasap i~tirak edeceklerin teklif mekruplarını ve 
muvakkaı teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar umum! ;\lü
durltik kalemine \ermeleri lazımdır. Talipler münakasa ~artnamc 

!erini 2 lira mukabilinde .\ııkarada malzeme dairesinden lstanlıulda 

llaydarpa,a maıtazasından tedarik edebilirler. 

Eczacı vı ~Di~~i mektepleri ıııü~ürlü~ün~en: 
Atide muharrer gtinlcrde saat ikide lıa~!amak iizre Fizik mu

allimi l)r. Kazım Bey tarafından Be) azıtta Eczacı ve Dişci mektep
lcd Dişrine-ıebabetinde radyolojiye ait serbest desrler takrir edile
ccp;inden arzu eden zevar teşrii edebilir. 

21 Ağustos Çarşamba: Diş tebabetine ve Ap;ız Hastalıklarında Rad
yolojinin (Teşhis Ye tedavi noktai nazarın

dan) ehemmiyeti ve Rontken Şuaatının 
harnsL 

24 

28 

31 

" • 
Gumarıe!'i: 

Çarşamha: 

Cumarte>~ 

Rontken te~his makineleri,Radyodiyağııostlk. 

iyi Radyog-rafi ahzı şeraiti Ye plak muta
l:lası. 

Di~ ve Cevf h:ıstalıklarının Radyolojik miı
ralAası ve şuaile ali tevettürlii tali cereyan-
lardan mütevellir arizat ve tahafluz çareleri. 

~~~~-:-~~--~~-~~~~~~~...;....--

IstanbulA v vergileri müdiriyetinden 
:\lncut •artnanıc ~erait ve evsafında mülıayaa olunacak l.50çeki 

odun 192!.I ,en esi .\p;w;ıoHınun 12 inci Pazarteı;i günü ~ııat onııltıda 

ihale edilmek uz-e aleni ın,inakas:ıya konulduğundan talip olanların 

yü1.de yedi huçuk kurıış pey akçesini miistcshiben lsıanbul Jıv 

Yergileri miidiriycıiı;c miiracaat eylemeleri lıızumu ilAn olunur. 

Pazar ıkla Taş satışı: 
Eren~öy Asma fi~anlı~ları nıü~iriyeliP.llen; 
Cözıcpc lkianl ğıııda mevcut tahminen (2000) çeki Taş satı

lıktır. Taliplerin ~craiti nıılamak lizrc her gliıı p:ızarlıp;a i,tirak 

için de 2+ ıcmmu?. <J2'i Ç'ar~anıba gtinli >aat 15 tc defter • • ' 
h;na,ında zirai m\ıC·•c>clcr milıayaat koıni:yonuna gclmc!cri. 

Liaeler mübayaat komiayo-ıGazino icara veriliyor 
nundan: \ ı 1 \ · h. d 11 ı t tanbul muhtelit orta mektebi it~ · nl\.ar •. l il cnı::c . :r c H c 
tih:z olunacak olan Kadırg;;-!aki es- Sinama llahı;e ve ( ;azin<Nı Za
ki ecıacı ve n;~çi mektebi bina'1nda hitan \'Urdu olmak üzre >arın 
yapılacak tamirat, Aıo-u>t<>•un üdr- :ılı unışrır. ıki ,.ene ıııtiddctlc ve 
dür:ci\ Paz'1r günii cr.~t on alt ı Ca !11:? llllı:-.:tll ~ı.;raitlc icara vcrilc~cktir. 
le cdı !?lck üzre k>pa.ı zarf <: • tılık \l''I' \I · i· f· \. 
m:inakasaya konu!ır.c;,;:~.-. 1;:liple- ,.ırınrımc · ı. ııta aa e-
rin şartname ve keşifno.meyi gi>nntl· k~ eri D;ıirı: \!t· d~ırlii~tindcn alt-
Ü7.re komis •onurnu1a müracaat. )r&. 11 i: ı.l. t .· 

Ankara askeri fabri
kalar sigorta riyase
tinden: 

Odun Kömür alınacaktır. 

Şeraiti öğrenmek i'tlyenler sigor
ta muhasebesinden ~artnameyi 

alabilirler. ihale 15 Ağllstos Per
ıcmbe günüdür. -------Sultan Ahmet üzçncü sulh mah-
hmesinden: 

:\lilddei Abdülkadir efendi vekili 
arnkot ZckAi bey tarafından mGddei 
aley lmııbulda so~an iskelesinde 
llilAI hamrrda 12 No mukim Ali 
!\i,·azi elendi zimmetinde bir kıta 

senet mucibince alacağı olan iki 
yüz otuz ala lira onbeş kuruşun 

tahsili hakkında ikame eyledlği dava· 
nın 17 temmu" 929 ıarlhli celse
sinde 1 Anen tebligat icra kılındığı 

h•I< e g :m•yen müddei aley muma 
ilHh ha .kında bittalep lstiktap ile 
sah t ol maz'3 yemin teklif edildiğinin 
drr 1 s r<tile gıyap kararı ittihaz ve 
kararı meıkörun bir ay müddetle 
t<bli~ 7JmnınJa emri muhakeme 
'.!J eylül 929 Gumarml günü saat 
ou üç huçu~a ıalik kılınmış olmağlı 
yevm ve vakti meıkOrda gelmedigi 
taktirde 'lkıılan kabul ve yemin-

den imtina etmif ıdd olunıca~ illnen 
ıeblil; olunur. 

Maliye kırtaıiye deposu ha§ me
murluiundan: 

Vekfilcti celile hesabına 31/5/930 
tarihine kadar Avrupadan gelecek ve 
vilayata sevk olunacak levazımı kır· 
taaiyenin civar iıkelelerden Dolma 
bahçe ve Sarayburnundaki depolara 
nakliyesi mahfuz ıartnamesi muçi
bince ve yirmi gün müddetle alent 
münakasaya konulmut olup son fi
yat haddı layik görüldüğil takdirde 
14/8/929 tarihine müsadif Çarıamba 
günü zevali saat ondörtte ihaleai ic
ra olunacağından talip olanların bir 
ıenelik nakliyat ın bedeli muhamme
ni olan 5000 lirarun yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde teminatı muvakkate 
akçesini defterdarlık veznesine bit
teslim makbuzunu hamilen müddeti 
ır.ezkure zarfında Dolma bahçede sa
at kulesi karşısında maliye kırtasiye 
deposunda müteşekkil komisyonu 
mabsuôuna müracaat eylemeleri. 

İftanbul vilayeti Orman Baş 
M üdüriüP-ünden: 

Zonguldak vilayetinin Saf
ranbolu kasabasında vaki kırık 
devlet ormanmdan senevi 4997-
900 metro mikabı gayri manml 
kavın escarı kat ve ihraç edil
mcİt üzere beher metro mikabı 
320 kurustan 10 senelik mikta
rı k alı zarf usulü ile 15-7-929 
tari!.:.ıden 15-8-929 tarihine ka
d:ır müzayedeye vazcdilmistir. 

Talip oıanlarm ve şeraiti mü
zayedeY.i anlamak istiY.enlerin 
Ankarada Orman Miıdiriyeti 
uınumiyesile İstanbul, Zongul
dak Orman Başmüdiriyetleri
ne müracaatleri ilan olunur. 

TAKLiT 
'riirkiyede 21 şubat 1927 ıari 

hinde ve 1938 numcro tahnnds 
aldu.ul kayit ve t"scil edilmiş 
olup bilcümle patiska topları· 
mııda ve bilumum hasma, heyıı1. 
veya ham pamuk kumaşlarımıı
da bulunan yukarıdaki fabrika 
etiket ve markasının bariz bir 
surette taklit ve kezalik Türkiye-
de müseccel 

GEllBL H llRTU LlllTEI 
ünvını ticarisine merbut 

GEMMEL 
isminin dahi taklit e<lilmi~ bu' 
lunmasına binaen fabrikamuın 
marka ve etiketini havi bal!dJ 
zikredilen emtiayı satan ve y• 
hıfzeden ke1.a GE\fMEL ismini 
gerek bu suretle ve gerek başka 

surette yazılmış oba dahi te!Al

f uzu ona müşabih olarak lıir 
ısım taşıyan yukarıda mezkı}r 

malları satan veya hıf1.eclen cşh~~ 
hakkında hiikômeti cumhuriyenirı! 
mahkemeleri huzurunda mülkiyeı 
>ınaiyeniıı himayc~i kanunu mıı· 

cilıince derhal takibtttı <cdiıle , 
icra edilecektir. 

:\lançe>tcrde 28 1 la.ziran ı 92° 
da tanzim edilmi~tir. 

The Callco Prlnters 
Aasoclation Limited 

Jandorma imalathane müdıriy~· 

ti:ıden; 

IG/7/29 Çarş,mba ıı;linil saaı 111 
do mukarrer olan kapalı zari nıun · 
ka,au ca talip 7.i.ıhur et:ıu.·\·en ı Ol\5( 
ınetrc Kaputluıc kuma~ ~:ırın a•ın. 

c kur p•zarlı~ 24 7 •n•ı l, "'S' rn' ~ 
p;ünü "'i3l IU dı J..;c.ınhulda f!.t• • 

paşadı .laa<larnıa iına(;\ti11th" • 

int~l; edilecektir 

KZ 
Hayretle ve-gizlice- çapkm kıza değil mi? - i ş• t·r ahiınp - n.ecı;s:r.C' c1ön- - Nasıl olur? '!endi. Ben o terbiyesızliği bt c-
bakıyorlardı. Önce bir ecnebi - İyi ya, benim diyorumya .. dü, Çapkın kıza, bir kadın Hı- Diy~hildi, çapkın kız cebin- rck ya;:->tım. Çünki böyle gi:ıf· 
madam olduğuna hükmettiler, - Siz!! zım ı g. cı ı h2kıyo-lardı. den ehliyet .. c~zdanını çıt:arıp düın, böyle i~ittim, böyle alı"' 
sonra fasih Türkçesini işidince - Evet. Şaka etti, ciddi konuştt!, aile gösterdi. Bınncı sınıf şoför eh- tun. Aksini gösterip öğretseler· 
büsbütün şaşırdılar. Kahveci Yaşlıca ac;am ayağa kalk- !erinden malumat aldı. liyetnamesini okuyan delikanlı di karşınızda mahcup 0ım?~•J·ı' 

Yazan: AK 4 GÜNDÜZ ile konuşmağa başladı. Çabuk tı, geldi, sormadan çapkmın ya Saf bir rençper soru verJi: i~i t<:tlıya bağlamak istedi: - Sizin bir hemsi reniz ,a' 
- Öyleyse içeyim. Ama sar- bir hafiflik hissetti. Çıkrık gı- ahbap oldu, buraları hakkında nına oturdu, yukardan aşağıya, - Sen böyle imişsin de sana - Demek mcsle!.taşrm~ız. mı? • 

_ • ...ı•ı bilmem. Sen sar. Yalnız cırtısı, asma gölgesi, kanarya malfımat aldı. Etraftan da söze süzdü ve titrek bir sesle: niye çapkın kız demişler?! - Evet. - İlci tane var. 
" e c'.ı:w1. ve anne anne sesi ona kuvvet karıştılar. - Siz de beni tanıyınız. de- Çapkın gülerek cevap ,-erdi: Öteki şoförler kızın etrafını -Öyle ise siz.! birşey 5öyli· 

Ka<lınla torunu, çapkının ge- vermişti. İhtiyarca bir adam sordu: di. Ben de Bingülün babasıyım. - Onu, bizden olıruyan in- aldılar ve arkadaslarına şefaat ye~'im ve siz ·de ha::ıgi ır.eslc~t~ 
l :relen sevinç delisine dörunüş Benliğini hafifleten bir kuv- - Siz ne iş yaparsınız hannn - Kızınızı biraz eve! evine sanlara sor. • ettiler: • • oiıır~a olzuıı o!'lara öaret'nı~· 
lr..rdi. vet. . • efendi? bıraktım. Rençper dudaklarını bükerek - Affedersiniz hannncfendi, bu toprağın üs tünek kimin bi: 

- Eşi teki seviyor musun me Kale kapısından çıktı. Beş - Benim çok işim var. Ama -Ah, bizim eve mi geldiniz? haytflandı: o zaten daima şakacılık ccler. hemşiresi veya bir kadını ya,..;ll• 
"kten hanunım? yol ağzındaki bahçeli kahve ha- en ziyade Emek evi ile meşgul İçeri girmediniz mi? Ne olurdu - Biden olmıyanlar da oka- - Fakat bu şakaların en ağı- sokakta kendi halinde giden b1• 

- Sc.ı ne kadar seviyorsan. şuna gitmişti. Tam köşeye o- olurum. bir acı kahvemizi içerdiniz. Kı- dar çoğaldı ki ürkütmekle sa- ndır, ba~ka hemşire ,·eya kadnı:c t~· I 
- Öyleyse benden çok sevi- turdu. Bir limonata getirtti. Et - Emek evine yeni mi gir- zın annesi de evdeydi. yılmıyor. • Kendine gelen delikanlı arık ca,·iiz etmemelidir. Ver •i 11ı 1 

·s.;n. raf masalarda bir kaç işsiz kal- diniz? . - Eşiteklere uğradım. Size Yarenlik bir saat kadar sür- kalpli bir acltm oldı·ğıınu r;ös- c:!ini, banşalım. 
Ç~rı:-.ı. l:ız, Topkapının bu mış rençper, civar dükkanlar- - Hayır, orası benımdir. de başka bir gün gelirim. Beşi dü. Saat dörde gelmişti. Aklına terdi: Musafaha ed~rkcn sardı.:· 

ı ı ri< evinden çıkuğı vakıt dan bir kaç kişi oturmuşlardı. -Orası meşhur çapkın kızın dakika içinde masa sekiz on ki- esti, daha iki saat vardı 1 - Hayır, ~aka değil hanımc- Bitmedi 

'" t heyin esya- da konuş~r,uz. 
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Beyoğlu ciheti Bayileri 
Taksım : Amerikan Garaj, Levıs J lek ve şeriki 
Taksim : Otomobilciler kooperatifi. 
Galata : Kürekçllerde Artln Doııdikyan efendi. 
Gulata : Tophane Uacı molla zade Mehmet Bey. 
Gsküdar: Şevrole acantası Sabri Bey. 

lstanbul ciheti ve Trakya acentaları 
Sirkeci : Nur Han alunda Şevrole accntası M. FAiK A REMZi 

\'E ~ERlKl BEYLER. 
Tckirdağında: Yarapsanlı Hafız Tevfik Bey. 
l::c!irncde : Yasef Clvre efendi. 
Luleburgazda : Tütüncü Nacı Bey. 
Trakya Sarayında : Hasan Basri Bey. 
Kırklarelide 1 Köylü birliği Ticareıhanesi : 
li1.unköprude : Zakir elendi. 

ı\ilLLIYET PAZARTESi 22 il';MMUL ı929 

Sağlamlığı ve uzun ömürlüğil saye
sinde cihanın en büyük şöhret ve 
rağbetini kazanmıştır. Hesabını bi
len her otomobilci ve şoför yalnız 
FA YERSTON las.tiklerini kullanma
lıdır. Zira bu lastll<lerden azami isti
fade temin edileceği gibi en arızalı 
yollarda vazifelerini emniyetle ifa 
ederler ve sahiplerini hiç bir suretle 
yarı yolda bırakmazlar. 

•• 

Lastik müşkülat ve dertle
rinden kurtulmak isteyenler 
yalnız FA YERSTON lastiği 

kullanmalıdırlar 

' 

• 

Taşra acentalikleri: 
Ankara: Ford acenıası Ko~ zade Vehbi ve feriki beyler 

Ankara: Şevrole acentıısı A. Avnı bey 

Ankara' Bankalar caddesinde Mehmet Reşit bey 

Konya: GUzcl zade Rifat bey 

tskişehir: AIA.iyelı zadt Hasan bry 

Bursa: Posta müteahhidi 1 lacı Recep zade Mehmet Feyzi bey 

Edremit: Benzinci Hasan be)' 

Mersinde: Yeritli Ali Rıza bey 

Adanada: Mazhar Hasan ve l\1ühur biraderler 

Denizlide: CinJlov zade lsmail ve Fehmi beyler 

Antalyade: I<'lat acentası Pıecro Koreale Santakroçe 

G. Ayıntap, Maraş, Mardin 
Diyarbekir, Malatya 
Urfa umnm aceması f 

1 
lzmır: Salepçı uglu hanında M. Bedreddin A Edtıe. tıe,.:lerj 
Aydın· Muharrem Çavuş 
\1ugla: Istanbul paun sahlbi Ahmet Hamdi bey 

Bandırma: Kont Ahmet bey ' 
Kası.amonl: Şevrole acenta.sı kasap zade ltmall efendi 
Samsunda: Aldı kaçıı zade Rilştil Yetenleri 

Slvasta ,, ., ., ,, ,. Slvu tubcll 
Samsun: J. J. Hoştrasser ve şilreklsı 

Gireson: .. .. .. • 
Trabzon .. .. .. • 
Erzurum: ,, .. .. il 

Sevrole acentası Milltil zade 
Mehmet Hayn Ali Veli 
Mehmet Ali beylec 

:ı 
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~eyrı S~fHtR 
.\lc"?ktı \ entıt< .; Galan köpril 

Qaıınd• . Hcı '~lu 2362 Şube 
ıcenıc ,ı: 'la!ımudiye ilanı altıtdı 

1 ıtn 1 ı • ı 9;41) 

J 

ız:ııiı ~n's~n sur'al poslası 
\Iah!T' Scvketpaıa) vapuru 

1

2J Tcm!"'ll .I. '-'alı 12 de Galata 
rıl•tır.-ı ı ıl :ı 1-..ılı>arak Çar~am-

l a sab·lıı lzmırc ve ak;amı 
lzmirı.kn kalkarak Antalya, 
.'.hi) c, :\ler;inc gidecek . ve 

diınu~te Ta~ucu, Anamor, Ala· 

•} e, Antalya, iz mire uğrayarak 
gc"eCL·ktir 

l p a 1 i ı ü r' a ı pos ı ası 
(.\lcrsin) vapuru 23 Temmuz 
!'alı 1 7 de Sirkeci rıhnmından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Kliç~kkuyu, ~:dremit Burha

niye, :\yvalııta gidecek ve 
dönii, te mezkur iskelelerle bir

likte Altunoluğa uğrayacaknr. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
t alınır, yuk alınmaz. 

[ngi liz Hüscyire Rüsten1 
v.tpL •lıırı 

\1ersin-lzmir postası 

Ankarada vukua gelen müessif yangın esna~ında ve yangından sonra 
vanl'ın :;~h;ı,ın:•ı ,rzeıtii!i manzara 

• 
1 

Jlilliyct 

Dün l<emerburgazdaki disparn,erin kü;at 
rc,mi \·anılmışrır 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

t)ariilfünun kimya in:;titüsünden bu sene ı~ 
olanlar tarafı~dan Yerilen veda. ça · Ziynf 

Mademki FLITOKS 
hamamböceğini iildiiril· 
yor. o halde kabaksaT,ve 
mukavemetsiz hayvan
lara karııı olan tesiri 
daıı. kat'i ve knvvet· 
liclir. • 

H,tR Blshmiye OT OM O 8 İLLERİ 
u~ru 1 1 

BOTON HAŞARATI ÖLDÜRÜR 

Sinek, sivrisinek, bit, 
pire, tahtakurusu, ha
mamböceğl, kar1nc"t. 

~8Temmuzp• f?embe Tahammül ve mukavemet, sür'at, mükemınel bir süspansiyona 
gur.· 3 ııt 18 dl! Sirkeci nhnmm- malikiyet, kusursuz yürüyüş, güzel karoseri ve fevkalade rahat 
dan hareketle ( Cclilxılu, Çanak· gibi otomobil amatOrlerlyle erbabı zevkin arzu ettikleri bilcümle hava" ve evsafa malik tiri er. 
kale, 11.1nır, ( ;ulluk, Bodrum, h 

flund:ın hatka hail ha;ıırda en mühim bir mcziv~t olarak aranan hir vasfı mıi immi de son 
Fethiye \'ıtalya, ,\lliiyc, Rados 

derece iktL•adl ve r;ayct nz benzin >arfetmesidir 
ve ~Iersir ) e azimet ve avni 

1'ke;~~ 1 :;\'~:tı::cc~;:r. Emin ash Standart 400 otomobilleri 
KOKUSU GÜZEL VE SIHHIDIR 

~---LEKE YAPMAZ---"" 

•Yeni çıkan kırmızı kordonlu. onu Re~adiyc caddes!"ıde 12 nu. Bir teneke t>en7Jn ile açık yollarda ı 50 ve dahil şehirde 125 kilometro kaı'cderler 

maralı lngili;ı 11 li. eyin Rustcm Türkiye için u.numl accntalan : Galatada Bankalar caddesinde 60 - 70 l o 

1 
AN kA R A 

vapurları idarclıanc:;ine muracaat ·- .,KONSTANTİN DASSİRA ve JORJ DASSİRA.. . RAKISINI 
Telefon: lstanbul 2876 

VAPURU 

T!:uzÇarşamba 
güni! akşamı Sirkeci nbnmm. 

dan hareketle doğru (Zon~l
dak, laebolu, Samsun, Ordu, 
Glrec:0n, Trabzon, Surme ve 

1 

Rize ye gidecektir 

Taf,fldt lçl'\ .Sirkecide yelken-

i 
el hanında kAın acentasına mü 
racaat. Tel. l>tanbul 1515 

KEFELIZADE HAMDI 

VAPURLAR! 

Kara Deniz Postası 

HiLAL 
vapuru Çarşamb 4Temmırz a 

,.ınıi ~kşamı Sirkeci rıhtımından 

'ıarcketlc ( Zonpıldak, lnebolu, 
;crze, am un, Fatsa, Gircso, 

I'"n bolu , Görele. Vakfıkcbır, 
l'rabzon ıs ~'derine azimet , 
~ ııvdette .ılızc, L rı:renc, Ord, 
~ Ünye) e ı:ıgnıprak avdet cdc

__ ktir. Yuk ve yoku içııı Sirke· 

de yeni • ında 1 numrolıı aı::çn

c,ıne r. rncaat Telefon: htan!:.L 
aıos 

, 'Al\! VAPLJRLARI 

lzmir postası 
Serf, IUks ve muntazam olan 

ADNAN -r:::~uz 
22 inci P AZARTESl 

l~una. kuvvet ve sihhat için 
en mıiess!r devadır. Bilumum 
eczanelerde bulunur. Umumi 
depoları Bomonti fabrıka,ı. Telef 
on:lleyoğlu 583, ve lsııbuldaa -
!~krem ~ecip ecza deposu. Tele
fon: 1 tnnbul 78. 

İLAN 
Vadeleri 1 Teşrinievvel 1922 den 

itibaren hulul eden yeni kupon varn
kalarının, koçanlmn tevdii mukabi· 
imde, 1 !\layı~ 929 tarihli illnımı· 
zın 5 inci fıkrasındı lrae olunan 
J(işeler ıarafınd:ın bu günden iıiharcn 
iıa olıınaca~ ~irkeıimizin •10 5 faizli 
Tahvilat hamillerine ildn olunur. 

Koç;'lnfann, numaralarını sıra 
ile g<isrerir iki nüsha olarak ıonzim 
olunmuş bordro Jlc bcral•cr ibrazı 

I
Belsoğnkluğu freu ği mukıaıklir. 

güntl 16 da Galata rıhtımından hare· olanların nazarı dikkatine Jstanbul 20 temmuz 1929 
ketle ( lzmirc) ve Çuşamba günü Anadolu demiryolu meb-
lzmirden ı~ıanbula huekeı eder. Dr. Horhoroni defnde vaki 

zın 5 inci fıkrasında irae olunan 
gişeler ıara!ından bu günden itibaren 
iıa olun•cağı Şirketimizin 1 l nci 
tertip 0

/0 4 'J. faizli Tahvil•! hamil· 
!erine il:ln olunur. 

Koçanların, numualannı sıra ile 
goslcrir iki nüsha olarak tıtnzim 

olunmuş bordro ile beraher ibrazı 
mu:C.tazidir. 

lstaubul; 20 temmaz 1929 

Anadolu dcmlryolu 

şirketi 

Galata Gümrük karşısında Site L' . 
1
.
1 

k ,. Haydarpaşa Limanı 
Fransez hanında 12 numaradı Umu- ı·ennın en son usu ı • aı ı şirketi Kendi kcendin ıraş olmak zevk-

'f olarak eski ve yenı belsoıtukluıtu, ildi L'akaı ıer t k·' k 
mi ıcanıalııı;ına miıracaaı. elefoo 

6 
" HAt s TA~ DEtEN r. ' ve aze ... ma Bevo~lu: 1041 frcn[l;I, ıdrar dadığ~ bel gevşeklıği ...... ı' •• için meşhur iskambilli 

h'" mesane ve bılcumle kadın ra· ı POl\ER TRAŞ BIÇAÖI 
BAl\TERiYOLOG at>ızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 1 .. . . . 

11 k . J •. ) b No ,,5 1 el: il. O. 3152 G. 8. markasına dıkkat ,,, 

Tuzla içmeleri ve rlajl~~ 
Her gün Köprüden 7,05-7,55-9,55-13,5-15,IS-16,IO 

Haydarpaşaya giden vapurların trenleri mcnbalara gl 
gelirler Doktorlar ve büfeler v:trdır. 

-· r mUcev er J 
llcr evde bulunması elzem clhanŞU 

bir şöhreti haiz l\larfeld Alpaka B~ 
çatal ve kaşık sofra takımıdır. l\LARf6 11• 
ALPAKA, dayanıklığı ve parlaklığı 

1 
barilo gümüş takımlan yerine 1'• pi 
olunur. Güzel modelleri her sofra l~ 
bir zlnettlr • . ·~ 

Türkiye için yegAne dlpoziıerlerl : J.~1'1' 
~liililıllamcılarda Medina han No 2-4 

1"ürkiyede ilk Avrupa seyahatleri 
PAKE VAPURLARl rı· 

Pake vapur scanıası Türkiye mu'hıerem halkını seyahaılere aJı;PııJI 
bilmek üzre lstanbul - Paris ve Isıanbul . Parls . l .ıındra araıı ,rı 
seyahat seferleri açmışur. Bir familya dalıi olsa her zaman se~dir 
çıkabilir, vapur, .ıren, oıo, oıel, tercüman, l~c blleı licreıine daiıl iı' 
Müddeti seyahat 34 gündür, Fazla ıalsillı için Karaköydcki d:ılreırı 

müracaat ediniz 

Dr. IHSAN SAMI 1 ·~ok~ılıyıı_n yanında mektep sokak ı l~mek ıçın ş~clerın uze~ınde ~ ~=j;Q 
Ja ·renyo oıı a oratuvarı - . . ediniz. 

Pelı dakik kan tahlilatı BEJ L'J)IYE REiSİ i . =~~~~~~~"-"~•,,.._,.'-"-~"""-'"-""~-::.. ' .Jl'..ı Adres: (,aJip Bc-·-Kudıköv. 467 
(Vasernaıı teamülü) kmenaı J ııd •••:z::z:• Bir Efendi aranıyor eJ 

ıl~·J,ı tifo ve ı ·-na ha,·•·lıklan Bc,·lerin naz:ırı dikkatine •• •• •••• ~ PO K ER i bllrl1 "" ~ , .- Ticaret mektebi alisinden mezun olmak, fransızca ııııl 
trşhL~i. iJrar, balgam, c-erahaı ıah- Emaye mebani numerolar 25 Zayi ehliyetname ve makine ile yazı yazmak şartile bir efendiye ihtiyacı 1 ı 

(. G 1 1 d k b L)nna ve \'oı·ak' f b ·k ile ıraş olmalıdır. Taklitlerinden atı lilAıı, :ırrn mikrııskopi il~ lrenği il van zıı an a artma 1 
• rı ·asının olduğundan arzu edenlerin Istanbulda Tütün guınr dlY' 

1 
1 3428 numaralı eifı atlı nrab3sının sakınınız JO adedi atınış kuruş f•O 

ıaharrisi. • ımine mııayene>i. numero ar 9 sürücüsü l'eıro •velet Galanıı· n'ın · · numarada Hüseyin Avni beyin katibi Rifat e • 
I)' ı d s ı •ı h Galvaniza sokak levhaları 45 rur. Umumi deposu lstanbulda ...._ ü 11 ıvanyo un a u tan ., a mut ehliyetnamesi kaybolmuştur. Yenisini Tahta kalMe !O numarada. ...- m raca an. ~ .ı 

ıurbcsi karşısında Tlefon ts. 981 Kuruşa sipa1"4at sur'atlt gonderilir. çıkoraıacağımızdan eskisinin hükmü MES'UL MUDUR: BÜRHANE-1"jf'. 
-:::::::::::::::::::::::.:...::::in:c:cl::_:T~e:ne:k:e_:•:ç~f:m:•:E~ı~f:•hr::ikas:::ı~~y~ok~t~llL'.:_~~~~~~~~~~!!~AK~~D~E~KAL~~O~~VE~~E~RIKt~~~~~~~~~:::'.::..::~~:_::::'.~~~~~~::::~·l:._~j ..,_,., .... -,~,,frf'T'"l-K•HU.-U•.r""'-~'-...., 1 • ·-·--•• -


