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Ankara - lstanbul telefon muhaberatı dün Qca 
açlldı ve biz vekillerimizle mUlikatlar yaptık 

Veremi salgın haline 
getiren bu inelılerln 

eti de yenemez ! 
______. •• 1 • 

Veremli ine/ilerm sı ileri rocu!.lım nızın 
ölünıfinc!e bilhassa r.mıl olııJ ır 

hakkında muhal ıı:lcrımıım Hıdiği 

haberdir. 
Vekft.let memlektr dahilindeki 

hayvan ncslllerini ısldha k:mır ver
di~ gibi bu teşclıbusu ile de Jscan
buldaki sut mç.;;cJesıni escı•lı bir 
surette ha11etmek yoh n:ı girmıştir, 

Hadise bu noktadan çok muhimdir. 
Mlicadele nasıl olalak? 
:.;;;,;;.;.;;.~------
tktlsat Vcklletinin tebliği muci· 

hince mücadele h-tanbul baytar Mu 

l'ltş'el Osman IH)• Rasim Bey 
dürü Rasim bc)ı :ı,erinde .. e Şc: 
remancti baytar mudilriyetlnin ıştirakı 
ile yapılacaktır. Bu it için 33 baytar 
ve dört mualHmden mürekkep bır 
mücadele bey'eti teşkil olunmuştur. 

Hey'ete konferans 11erildi 

Gazi dört enısa 
kuvvetin bir n 
hassa/asıdır .. 

Ahmet Haşim Bey 
Gazinin vücucia getirdiği 

mahdut bir sahaya münhasır 
dir. Dehası, bayat unsurlany 
mucizeli bir hava gibi, kinde 
ğımız cihanı her taraftan sa 

Bir muazzam çınar kalind 
rr bin bir istikamete tt:,,anmış 
bu h~dut::mz ictimaı eserin 
bu sahadaki tecclhleri - n 
f;üyuk olursa olsun - o ese 
yeti mecmuası hakkında tam 

1 J ir vermeğc kafi değildir. 
ed ncbilmck için mucizelerin 
dıgı derin mıntakada, mıkn 
guneş menbaı halinde kayna 
yuk prensipi bulınal . 

Gazi dort emsalsiz kuvv 
muhassalasıdır: 

Harikulade bir göz. 
Harikulade bir aklıselim. 
Harikulade bir sam•rniyet. 
Harikulidc bir irade kud 
Onun altın gözü hiç bi 

göremediğini gördü. Magl 
zaferi ve yeiste ümidi seçti. 
muğfil ışıkJar arasında aranı 
kameti gösteren kutup yıldı 
cak onun gözü tanımıştır. 
deniyetinin renkli çinilerle 
duvarı üstünden tepeden t 
dar inen gizli çatlak yalnız 
go unden kaçamadı. Süslü 
yıkılmasına o hükmettikten 
ki nasıl tehlikeli bir çatı altı 
pdığımızı anladık. 

lfarukulade aklı selimi,on 
rini kullanacağı yeri yanlıt 
termi§tir. 
Sağlam bir uzviyeti andır 

yerlere onun bıçağı doku 
sonra orada bir ölüm yuvaıı 
na çıktı. Fenalık, bütün sa 
maskeler arkasında onu bir 
tamamıştır. 

Samimiyeti dehasının en 
ısmıdır. Tanzimattan beri 

deniyetine doğru yilrUmcni 
munu anlar gibi görünenler 

(Mabadt 2 inti sah/fa 

it 
1 

Baytar Mektebi Alisi muallimlerln
d~p\, mücadeleye nazaretc memur ve 

ı :.<~ vi: ~ıssıs R11..a lsmall bey tarahndan 
' -.J. ım~ "-oytar mektebinde mücadele 

lran H ükömeti namına Cemi
yeti akvam içtimaına iştirak et
mek üzre A vnıpaya giden lran 
sefiri Fruğı hazretleri şehrimize 
avdet etmiştir. Bir müddet bura
da kaJdıkran "onra Ankaraya 
gidecektir. 

T0RK-IRAN HUDUDU 
Son itilafnamc üzerine teşkil 

ediJen Tı.irk- Iran tahdidi hudut 
komi~yonu buduna vazif eyc baş 
lamıştır. 

IRANDA ısv AN 

Irandaki isyan hakkında şehri
mizdeki lran siya"! mahafiline 
resmi mall'ımat gelmiştir. Bu ma
lôınata gorc b ~ :ın bazı aşiretle

rin a~ aklanma~mdan iharcttir. 

~n~ e bir .konferans verihntştir. 1 
e . 1 f/tfablldl 2 inci sah/fada) 

Mektepliler 
Milllaballa•ı 

••••• 
9uncu hafta 

lmdadısıh 
Teşkilih Poli 

9 uncu haftanın en mahım ihdas ediliyo 
haberi nedir ? milsabakasa Cerh ve kaza gibi v 
~ hazirandan itibaren zuhuru halinde vak'a ma 
~ başlamıttır. zabıta doktoru yetişince 
Oelecek Pil Temmuz Sah dar polis merkezlerinde 
cevaplan ~ cilnl akşamı- davinin yapılabilmesini 

] 
için bütün polis merke 

na kadar{Bu&'On kabul edece- sargı ve ilaç tevzi edilıni 
ğlz. 9uncu haftanan en mO- aydanberi de ilk tedavini 

hlm haberi için ahnacak netice yapılabileceği hakkmd 
IAiil TemmuzÇarşambafYarın] memurlarına ders gösteri 
~ günü ilin edilecektir. idi. Dün bu dersleri göre 

Cevaplarınızı Milliyet mü- dilerin polis müdiriycti 
sabaka memurluğuna gön- kişilik bir hey'eti müme 
deriniz. zurunda imtihanları ) 

Ot: ~!1Sft~~~-~n~~~ _haf_tanın ~~~!?i~~rİ~~ ;~-~İ .!1ı:a:~~İ1 
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• .1'011 H;ab.erle 
Sivas - Erzuruı11 hata· 

Şu f e~· !}efe hiç deyeck yok.. Fr•••••• 
A ... Paşa karındaş bu evelce Borçlar itilafı 

tliişünülmek gerekti Young planının 
tatbiki isteniyor l MilliJRIİR telrikagı: ~I AYHAN 
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Bunun üzerine Tepedelenli J 

Rumlarla anlaşıp uzlaşmak 
ım:cbu, i)•etmde kalmamış mıy
dı? 

Simdi Rum fesadıru bastır
m;;k için Hurşit Paşa kendine 
ı:ıi danışmak istiyordu? Ya ne 
diy~ Morada beş on başıbozuk 
bırakıp bütün kuvvetini Yarıya 
Ü7erinc çekmişti? 

<\li Paı;a ellerini dizleri üze
rine \ urarak güldü: 

-M:>.şalJalı şu ferasete hiç 
di··-.eK yok! Rum tehlikesini 
şi.--dı ni anlamı~lar? 

. , Pa5a karındaş bu evelce 
d.ı,;~inülmck gerekti. 

• "~.ıntm 'daki devlet memur
farı Rumların bas kaldırmama
larını kendi ker~metlerine mi 
"eriyorlardı? Yazık yazık! 

B n: ·y· adamım, demiyo
rt.ı. n. E•·et kurnşu sancak beyle
ri \C v:ı ı 1 crle iyi geçinmedim. 
Her <i.,• lı:•cr il.işer tepeledim. 

- Beı; devletlim, o sebepten 
g"' len aü~tüııLiz! 

- .thı'· Paş:ı oğlum: şu dün
Y• :! o ı edense lıcp öldüren ceb
b:ır ... fon:ı :ıd:ım tanınır! Her
ı~c · n canmı yakıp evini yıka
ra1· o.:agmı söndürdüğüm için 
bana da Zalım derier. Fakat fi. 
lan falanı neden öldürmüş? Bu
nu ncclcn arayır) soran olmu
yor: A ep ölende hiç taksir yok 
mu' 

Ali Pa~a dizleri üzerinde şah
lan;r gibi haykırdı: 

-- Bak E.Içi Paşa, sana bu 
de·ılet olan hizmetlerimi anlata
yım. Tcpedelenliyi daha iyi ta
nr ... 

-- H:ı.~a ... Benim, sen sulta
nıtr'da. §Üphem yok! 

- Benden cekinip korktuğu
nu a 1lıyonıın. Belki içinden: 

edi - Alı cıi{ellil.ş -· Kalleş!» za
erdi liin ad~.ın nasıl bir punduna ge-

- ti ip beni de boğazlatır mısın? 
E ,o·y<'r~urı. Allah şahidimdir. 

'ş Ben lii7·ımsuz yere kan dök-
1 ·ı m .. :tten [,orkaı,•n, serbest ol! 

a 
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- H~~aa ... Paşam, sayende 
iş tc serbestiz! 

n - İ~te gc:.e korkuyorsun, 
1Fı se.ı \e senin efend;n benim bu 

erci devlete olan hizmetlerimi bili-

eti 
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Lıec;e•ı (1188) yılından son
ra RLmiar neden bir daha aya
kla ı:ır- ':ldılar? Sen o zaman bel
ki dlın;ııd:ı yoktun. Efendim 
H,,:r :t '.>aşa da zannederim 
oniıç ondört yaşlarında taze ço
cu.~ olmalıydı. 

'Iı.r0.it Pasanııı bir Tatarın 
Gulilnıı .;ldu~u'1u Yan yada sür
gi. :ı oturan Kının hanzadelerin
dc .ı Orhan giray dan işitmiştik. 

- Kulunuz Rumeli valisi Se
lir.ı Sırrı Paşanın kölesi olduğu 
nu biliyorum! 
-- Anlaşılan Tatar, Selim Pa
şaya vermiş olacak. Ne ise ben 
öy!c pestenkerani şeylere kıy
met verir ittiba edenlerden de
ğilim. ti, 

riıı 
tü 

:Herkesin cinsini cibilliyetini 
arıyacak olursan dedesi ve ya o
nun babası ya çobandır ya da 

la< çarık! Cümlesininki de: "Adem 
babaya" kadar varır, dayanır ... 

vi: Ama senin efendin bundan 
ru yirmi sene eve! lskenderiye Mu 
ıo. hafızlığmda çok yararlıklar 
_ merdanelikler gösterdi. Biliyo-

ruz isitmiştik. 
- Zehey mertlikler! Kulu

nuz yarundaydıın. 
- Biliyorum. Sadrıazamlı

ğında da kethüdası oldun. Ya o 
lskenderiyede oğraşırken biz 
senelerce eve! ceneral Napoly
on Ilonapartın Adriyatik kıyı
larında kolunu kanadını kır
mıştık . 

Fransız esirlerine benimle 
çarpışarak ölen Fransızların ke 
sik kellelerini taşıttım. Ben ol
ıı:asaydım Fransızların teşvi
kıle RuınlM tekrar ayaklanır
lardı. İşte o zaman vezir oldum. 

1202 cenğinde sen kaç yasın-
daydın? • 

- Çocuktum! 
- Oyleyse sen bilmezsin. 

- Yani: 1206 yılında ••• 
- ! ... 
- Bak sen. Desene ki o da 

çocukmuş! Neyse, bunları ken
disine anlatasın diye söylüyo
rum. 

Hey oğul, biz o zaman kırk
beş yaşındaydık. Derbendat 
Başbuğu idik. Ruslar Nemçe 
keferesile birlik olup baş kaldır
mıştl. 

Nemçe Çasil.rı nın adı İkinci 
Jozef idi. Ben üç beş bin gönül
lü silahşıırumla Nemçe içine 
daldım. Tunayı Pançova dan 
geçtim: Y aktnn yıktım ... 

Devlet beni Tırhala mutasar
rıfı yaptı. İşte Ali o zaman ken
dini göstermişti. 

bitmedi 
1 1 ••••• 1 

Japonyada 

Kabine Buhranı 
Londra, 1 (A.A.) - Tokyodan ge

len bir telgrafnameye nazaran, Ja
pon a•keri ve harbi mahafilinde ba
ron Tanaka nın riyaseti altındaki ka 
binenin pek yakında istifasına inti
zar olunuyor. Buna sebep olmak üz
re Mançoridcki Japon kuvvetleri 
kumandanı c~neral Saito mm hattı 
hareketini tenkit etmiş olan baron 
Tanakanın bu muahezatının memle· 
kette pek fena bir tesir hasıl etmiş 
olması gösterilmektedir. Ceneral, 
Saito, Mançori şümendüferinin ~· 
zergahına musadif olup Japonların 
işgali altında bulunan askeri mınta
kaya 24 Haziran 928 de bir Çin as
keri müfrezesinin gitmesine müsaa
de etmiş idi ki bu sayede mezkfir 
kıtaya mensup bir kaç asker mare
şal Şangsulini götüren katarı dina
mitle atmak fırsatını ele geçirmişler 
ve Şangsulin bu kasta kurban olmuş
tu. Röyter Ajansına göre, kabine 
buhranında Kelloğ muahedesini im
zalamak münasip olup olmadığı nok
tası hakkında nazırlar arasında zu
hur eden bir itilafın da tesiri var
dır. 

Son çare 
[Birinci sahifeden mabat] 

Konferan;ta Tilberkülin tatbikatı 
hakkında nazari re amel! cfheıler 

~ö;terilınlştir. 

Dün bir m1.;h:.ırririmiz dt: Rıza 
lsmail bej' ile görüşmüştür. 

Rızl l;mail Bey. diyor ki; 
1- IA!ısat Vekaleti tarafından. 

Tilberkll/iıılıı tatbikinden maksat 
ı-ereın/i s/Jt ineklerinin açığa çıka
rılmasıdır. Baytar müdüriyetinin 
emri altında Emanet Baytarı ile 
ba sene Baytar mektebinden çıkan 
baytar/ar taberkli/ln tatbikatını 

yapacaklardır. 

Tülıerkillin tatbikatına 6 Tem-

Paris, 80, (A.A) - Meb'usan 
meclisi encümenleri, borçlar hak.- 1 
kındaki lti!Afların - Young plAıu 

tatbik edilmek şartile - tasdlkını 

teküf edecektir. 
Tan gazetesi, Amerika hariciye 

nazırı M. Stimsonun stok borç· 
!arının tediyesi mes'elesi hakkın
da Amerikan notasına bu hadi
senin Fransız-Amerikan münase
batı üzerinde hiç bir tesir icra 
etmemesini temin eyllyeeek bir 
şekil vermiş olduğunu yazı yor. 

Bir tayyare suya düştii 
Paris , 30 ( A.A ) - Aerol· 

loyds kumpanyasına alt bir tay
yare Koustaus ı.,>iilüne düşmüş, 

içinde bulunanlardan 5 ki~i bo

ğulmuştur. kurtulanların ifadesine 
nazaran bza giineşln tesiriyle 
gözü kamaşan pilotun yaptıj!;ı bir 
yaıılı7lıktan ileri gelmiştir. Pilot 
tayyareyi vaktinde dogrultama
mı~ ve tayyare ,;uya ıemas eder 
etmez kapaklanmıştır. 

Radikallerin /lkrl 
Be,-an,;on, 1 (.\.A.) - Radikal 

fırkanın mahalli kongresinde reis, 
M. Daladier şu beyanatta bulun
muştur• 

Fırkamız, Y oung p!Anııu ve 
borçlar hakkındaki itillfları Fran
sızlar için ağır ve elim bir fe
dakdrlık teşkil etmesine rağmen 
tastlk edecektir. Biz Fransanın 

Almanyadan alacağındıın baıta 

on para fazla tedlyatta bulun
masını kabul etmeyeceğiz. iliz, 
beynelmilel bankanın nizamna
mesinde esaslı tadilat yapılmasını 
istiyoruz. :.\leli kuvvetlerin Av
rupa devletleri üzerinde tazyik 
icra etme:;ini tecviz eyliyemcylz." 

Hükumet düşecek mi? .. 
Paris, 1 ( A.A ) - M. Blum 

sosyalist fırkası binasının küşat 

resmi münasebetilc seylcdij\'i bir 
nutukta demiştir ki: 

"- Borçlara müteallik itilaflar 
hakkında yakında başlıyacak mü
cadele siyasi vazıyette bir deği

şiklik husule getirecektir. HükO
metin muvallak.lyet kazansa da 
kazanmasa da yerinde kalamıya

cağını ~imdiden tahmin edebilecek 
vaziyette bulundugunu zannedi-

muzdan itibaren başlanıyor. l:lu suretle yorum. 
lstanbulda •ilt ineklerinin veremli 0 . Az mesafe değil 
!anlan ihraç edilerek ,·eremle mUca- Paris. 30 (A.A) - Maten ga-
dele yapıleaktı. zetesi, pilot Williams ın Fransız 

Veremli inek nılkdarı klübil tarafından tertip edilen 
lstanbulda ü veren ineklerin otomobil yarışı için vazolunan 

mikdarı 3500-4000 tahmio olunuyor. k [ k 
Günde bıihsal olunan süt te20.24 bin büyük mü 1\ atı azandığıni ya-
licre kadardır." zıyor. Williams 4 saat 32 daki-

lneklerden ne kadarının veremli kada 605 kilometre mesafe 
olduğunu Rıza lsmail Beyden sor· katetmiştir. 

duk • dedi ki: PARİSTE TOPLANACAK 
• - Bu hususta şimdiden bir KONGRA 

şey söylenemez, umumi muayen1. ı...~dra, ı (A.A.) - Paristen Daily 
neticesinde anlaşılacaktır. ,ı;· lf.a' tf'~ildiriliyor: . . . 

Tazminat vtrllecek ı1~ '!!. 1'1"ahzm aleyhtarı ıkıncı kon-
•...,, p,"1 ('::~ ~mmuzun yirmisinde Pariste 

Veremli ineklerin sütü teh- '- ! ı: x''frlcaktrr. Kongra, bati inikatta 
dlr. Bu itibarla açığa çıkan!· r• bulundukça emperyalizm eleyhtarı 
remli inekler kesllerek imha •İ : .. a. tahrikStın merkezi olacaktır. Bu tah 
caktır. imha olunan inekler~ s:ıhip rikat bahusus Hi~dist":nda, Irakt~, 

. . . . Mısırda ve ccnubı Afrıkadakı !ngı-
lenne de hukumet tszmınat verecektır.,, !iz hakimiyet ve nüfuzunu istihdaf 

Memesinde verem olmıyan ine· edecektir. Bir çok Hintli, Çinli, A
klerin sütü mes'cleslne gelince ; bu rap, İranlı ve zenci murahhaslar Pa
mes'ele kat'i surette halledilmiştir. 

Fakat esa5 itibarile kanda süte karı· 

ştığındon gene netice iribariyle cehli· 
keli görülmektedir. 

Vihaki süt kayna:ılınca verem 
basilleri ölmekte i<e de basil esas 
itibarile 'ütiln aslını bozdu~u cihetle 
bu gibi sütler faydalı olmadıktan 

ınuzurdur. 

Veremi/ sütlerin vefiyyat tesiri 

Şehremaneti Sıhhiye :VlüdürU 
:\'eşeı Osman Bey de vuem/i inek
lefln mezbahaya sevkleri ile mese· 
lenin bitıniyecelfiııi, çünkü veremli 
uıek etiııırı de ekle sa/i/ı olnıadı

J'.;ını ,;y/emiştir. 

Almcıcak netice çok mii/ıimdir. - --Bir çoı.:uk h:ı " \.hırı ın r·th.ı.ssısı 

rise müteveccihen yola çıkmışlardır. 
Burada kendileri:ıe avam kamara~ı 
azasından "J ames Maxton ile Cook"" 
namında diğer bir İngiliz iltihak e
decektir. ----··-----

!.~JJJDD.:Y&.«Ift 

Taı .. ;Jare neden gidemt·di? 
Madrit, ı (A.A.) • Ceneraf Primo 

dö Rivcra, ve diğer bazı Lpany?l 
ricali Numancia tayyaresini bulmaga 
ve tayyarecileri kurtarmağa muvaf
fak olan "Eagle"' namındaki !ngi· 
liz tayyare g~misini seltimlamak üz
re Cebelüttarığa hareket etmi~ler
dir. 

Ve lakin efcı•d n beliti bilir, o 
ozamaıı... l 

- O ela bilemez sultaaım. 

lı <li• r ki; 
\' eremli inen: sütleri çocul, 

'•fi\Jaınıı ~·01',:ılin.l:ı11H.l:ı büytik 
bic bıil uluyor. Yapılacak mıicadclc 
çocuk \ efiyaıı ve verem hastalığı 

ızerir.cle de iyi neticeler \erecektir. 

Numancianın kurtarıldığı haberi 
teeyyüt eder etmez !<abine fevkalade 
surette içtima ederek kısa bir müza
kereden bOn::t İngiltere sefirine te
şckkiirn..ı:ne göndermi~th·. Tayyar~ 
gcrn'.sinin göğertesine çı&.ırı · ln Nu
mancia hemen hemen hiç Lir hasara 
uğramamıştır. Tayrarenin m:!cburen 
clenizc İilmesi muhalif rüzgcirlardan 
ve bulutbr arasında kalmamak için 
ikide bir irtifaı dei{i~tinnesinden do
Jayı benzininin tük..!nmiş ohnasından 
i1cri gPlmİ!?tir. 

Buyurduğun tarihten dört sene 
sonra sıraya g•' ip baş çuhadar 
olmuştur. 

:.-gne•re~ 

Ba,ve~il ~i~iJDr 
ııustosta Aınerikaya 

ıi~ece~ 
Londra. 30 (A.A.) - Başve

kil Washington 'a aj,\ustosta git
meğe karar verdiği rivayet olu
nuyor. 

Kralın nutku 
Londra. 30 (A.A.) - Kralın 

fevkalade bir ehemmiyeti haiz 
olan nutku salı günü irat edile
cektir. 

Cemiyeti akvama gidecekler 
Londra, 1 (A.A.) - M. Mac 

Donald ile harici ye nazırı M. 
llenderson, Eylülde Cemiyeti 
akvam meclisinln içtimaında ha· 
zır bulunmaları tckarrür etmiştir. 

Ren tahliye edllmiyecek mi? 
Londra, 1 (A. A.) - Visba

denden bildirildig'ine göre lıığiliz 
işgal kıtaatınııı bu seneki yaz 
manevralarının yapılması için 

emir verilmişıir, Bu hal Ren cya· 
!etinin yakın tahliye edilıniye

ceğine bir delil telakki olun
maktadır. 

Kral iyileşti 
Londra, 1 (A. \.) - Kral re· 

fakatlnde kıraliçıı olduğu halde 
be~ aylık bir guybubetten sonra 
Londra.yıı dönmüştür. 

I•vlere"de 

Jtalya tayyareleri 
Mesele cemiyeti 

akvama gitti 
Geçenlerde şehrimize gelen 

lrulyaıı tayyarekrinin J\aradcnizc 
çıkışlarını Loz~I\ , muahedesine 
mugayir r .derck Bogıızlar ko-

misyonunlm (iemlyed akvama mü
racııat ctti:tini geçen gün yatmıştık. 

Cemiyeti a11Vatnın merkezi 
olan Cenevredcrl' gelen malu
mata göre mes'dte • henüz hall
edllm~miştir, B~ı hususta Türkiye 
hük()meti tarafından bir güna 
protestoda bulunulmamıştır. 

Diğer taraftan !talya hükOme
tinin daha eve! Tiirkiye bükfi· 
metini hnlıcrdar ederek tayyare
lerin Karadenizc çıkacaklarını bil
dirdiği de söylenmekt~dir. Boı;az
lar komi,;yonunun bu baptaki te· 
şebbüsü hakkında ilk çıkan riva
yetlerde gOya Türk hükumetinin 
prote:<toda bulunduğu söyleniyor
du. Fakat Boğazlar komisyonunun 

ahiren Genevrede Cemiyeti ak-
• • 

vam merkeıine bu hususta gelen 
tahriratının mahiyeti Boğazlar mu

kavelesinin Akrnın meclisi tara
fından tefsirin! talep mahiyetin
den . ba~ka bir şey arzetmcmek
tedir. 

Bu surede Bo~azlarda ve Ka-
radenizde bulunacak ecnebi kuvvet
lerin ne miktıırda bulunabile
ceği sorulu yor demektir. Boğaz. 
!ar mukavelesine göre bu mikdar 
Karadenlzdeki deı·lctlerdcn en 
kuvvetlblnin elindeki azami ınik

dardan fazla ulmıı a.:aktır. 

Bu takdirde K:ıradenizde aza· 
mi tayyare filosuna :<Jhip 
olan RLhyanın lt:ılyan tayyare 
!erinin l(eçi~i ni p:·ote,;to 
cttiıl;i harı ra r;cliy ıır sada 
Soviyct huktimcli Boğazlar ko· 
misyonunda böyle bir prot<!ştoda 
bulunmamıştır. 

Anla;ıldığına göre Cemiyeti 
akvam mcclbi hu husustu tcf:<i· 
ratta bulunmak ıçın mcsleyi 
!leynelmilel adalet div:ınına ha
vale edecektir. 

İranda fra11sız muallimle /J 
Tahran. 1 (A .. \) :\lcclis, Fran

sa ile lran arasında aktolunan 
ml!ahcdcyi ikinci ve son kıraa

tinde J..ahul ctnıi~t;r, :\lcclis, yeni· 
den 12 fr:ın ız muallimi celp 
ve btihd:ım edilmesini de tasvip 
etmiştir. 

Tahran, 1 (A .. \) - Parla 
mento hMptc boğucu gaz kulla 
nılması hakkındaki Cenevre pro
tokolunu tfsdik etmiştir. 

:u .. Ignrl•~a:n.da 

250 kişi 
Siyasi mahkumlar 

affedildi 
Sofya, 30 (A.A.)- Meb'usan 

meclisi bütçeyi kabul etmiş, dev
letin müdafaaı;ı kanunune tevfi
kan mahkOm edilmiş olan 250 
klşi hakkında af kararı vermiştir. 

Bu karardan liberal hrka.sına 

mensup na7.ırlarla Sııınbuliski 

kabinesine maliye nazırlığı etmiş 
olan M. Turlakof da istifade 

Şimendüfer üç seneye hadaı· 
Erzuruma vaı·acaktır. 

Ankara, 1 (Milliyet)- Gele-1 Eı·zuruma vnrır.ış bulunmasmı 
cek sene Sivasa varacak olan temine çalışmaktadır. 
demir yolunun en kısa bir. m~d; Sivastaıı Erzuruına lrnJar520 
det zarfında Erzul'Uma ıoalını 
karar altına alan hükumetimiz kilometre olan bu hattın inşası 
timendüfcr programında tadilat (55) milyon lira sarfına müle· 
yaparak hattın üç sene zarfında vekkiftir. 

o-..-ra 

Akdağ madeninde seller 3 köprü 
ve bir değirmeni yıktı 

edecektir. Meclis içtima 
sine nihayet vermiştir. 

Yozgat, 1 (A.A)- Dün Ak-1 Dört köyün mahaulitı au al
dağ madeninde yağan, dolu ile tında kaldığından tamamen, di

ğeı· dört köyün mezruatı ile ka
sabanın bahçeleri de yüzde sc!< 

devre- karıtık yağmurlardan hasıl o
lan sel bir kagir, ilci ahşap köp
rüyü ve bir değirmeni yıkmış 

Romanyada büy?k. bir kagir köprüyü zede- sen niabetinde hasara uğramış· 
lemıttır. tır. 

KKüçüık tKrba~ ~ahsilde İzmirde komünistlerin muhakemesi f 
ra a a ınıyor ve 1 . 1 (M'll' ) y k .. · 1 · h k 1 · . .. • zmır, ı ıyet - arın omunıst eı'ln mu a eme erme 
lısan oğrenı yor devam edilecektir. Maznunlar altışar, altışar mahkemeye gc-

Romanya Kralı l\lişel hakkın- tirileccklerdir. Bu celsede iddianamenin serdi muhtemeldir. 

Bursa mahkumları da yeni malumat almak iizre Bü
kreşc giden bir Fransız gazeteci
sine küçük halın validesi pren -
ses Helen demiştlrki: Muhakeme 15 temmuza talik edildi 

- Kral ~lmdiki halde bir ço- Bursa, 1 (Milliyet) Gökbay-
cuktan başka !:ıir şey dej!;ildir. rakçr ile arkadaşlarının muhake 

Şlındl tahsil devre~iııe giriyor. Ro-
melerine bugün tekrar başlanmancayi öğrendiği gibi Fransnca 

ve ingilizceyi de ayni zamanda mıştır. Mevkuflar süngülerle ge 
ögreniyor. Kendisi daha ziyada tirildikten sonra celse küşat e
fransızcayı tercih ediyor. Bilhas- dilmiş ve Cerkes yetimin firar 
sa Bük:reştcki Fransız sefiri tara- ettiğine dair İnegölden gelen 
fından kendbine güzel bir takım zabıta raporu okunmuştur. 
kitaplar getirildiğinden beri bu Bundan sonra şahitlerden 
meraki artmıştır. püskülsüz İsmail dinlendi. İs-

Oğlumun beden tcrlıircsin de mail ifadesindeİnegölden sonra 

kendisine söylediğini iddia et
ti, Sabri ve arkadaşları inldr et
tiler. Reis (Püskülsüzc) - A-:ı.
karadakiler kimlermiş, sana sö
ylediler mi? 

Püskülsüz - söylemediler. 
Reis - Peki bunu söylerken 

başkası işitmedi mi? 
-Hayır. 

Nihayet yetim hakkında y<1-
zılan kararnamenin cevabı geli•l 
ceye kadar muhakeme on beş 

Temmuza teh'ir edildi. bilhas<a itina edilmektedir.. Ankaraya gidileceğini Sabrinin 
Mu halıi rin anlattığına göre l ·-------ıiioo .. '!!!!!!!!!!!'!'!'!!'!'!'!!'!'!'~"!!!'~!!'!'!''!'!!!'!""'!""~'!""!!'!!!"!"!.,_ 

kiiçük kral ata binmeyi öı;ren- Mı'llı'Jetı'n bU"JU"~ aufletı' tahrış"bearat tayapkaanrşı ha. 
mi~tir. Onu beygir üstünde sey- U 1\ l\ 
reden tebaası büyiik bir sevinç r Ankara, 1 (Milliyet)- Ada 
hissediyor. -Birinci sahifeden mabat nada mevzii tahribat yapan sü-

1\iiçük· krala nı!idesi ,ondcrcce du. Hakikatte hiç biri samimi değil- ne haşeresinin civar vilayetleri 
di.Bunlar garpliliği ancak ;ıarkı kur- tehdide başlaması ihtimaline bi 

itina gö,;tcrmekt.cdir. Prenses hak- tarmak için istiyorlardı. Zira bu me- k b b 
kında Roman) anın maruf tarih- deni yetin çürüyen ~emellerini ve naen er en yetişen Kı rıa uğ

tükenen usaresini onlar göremiyor, dayının mübr yaa edilrek züraıı 
çbi .\1. Jurga : anlayamıyorlardı. Gazi şarkta ilk a~ tohum ol!II'ak tenoii ve arpa zi-

- 1 liç bir çamur hu pren,;c, damdır ld Şark medeniyet.inin artık raatmın tezyidine iktisat veha
sin eteıtinc ,;ıçramanıı~tır. D~mck ~ünyabiiz.,rind~ bir va~kif1•• 1 kalmda~ı- !etinde toplanan hususi komis-

gıııı, utun mıras tarı ı e taşı ıgı- f d 
suretile geı:Ç prcııse,ın ne kadar mız aziz zevklere, hislere, fikirlere ı yon tara rn an karar altına a-
diirüst lıir haı at takip ettigi"ni ebediyen veda eıır.enin icap ettiğini lınmı§tır. 

ve garp mu.Ieniyctine riyasız gitme- ÇEŞMEDE PLAJLAR 
anlatmı~tır. nin haycti lüzumunu anlamıştır. YAPILIYOR 

Preıı,;es Helen muhabire şun- Bir gün bu rncmieketin ufkunda İzmir, 1 (A.A.) - Çeşmede yapılan 
!arı da söylemi~ti r binlerce fabrika bacaları tüter, Türk asri plajlar tesisatı pek yakında bi· 

bayrağı bin bir ~esit Türk mahsula- tecektir. Halkı.n plajlara suhuletle 
- Bir rocu!tu kral olar,·tk d · d 1 'd' ı · · · · v " tını enız aşırı iinya ara götürür, gı ıp ge mesını temın ıçın munta .. 

yeti~ ı i r m cJ.. yalnız onun bu Türk ilmi, Türk fenni, Türk sanati zam vapur seferlerinin temini düsU· 
m'akama gctirilmis,· olmasından beynelmilel sahada şerefli bir mevki nülmektedir. DaJgalr havalarda kör

alır ve Türkün maddi, manevi saade- fez vapurlarının işlemesi mümkün 
ibaret değildir. ti göz kamaştıracak bir zıya menbaı olamıyacağmdan ayrıca bir vapur 

Oriu -yetiştirmek, onun onun- şaşaasını alrrsa bu, münhasıran O- isticar edilerek .bu hatta tahsis edil· 
deki ufku aydınlaımak lazımdır, nun iradesi eseri olacak... mesi dahi d,erpııı edilmektedir. 1n-
ona kendisinin millete ait oldu- AHMET HAŞİM şaatı müteakıp nıükemmel bir resını * o;, • küşat yaprlacaktır. 
ğunu öğretmek lılzımdır. •• t İZM!RDE GAZİ HEYKELİ 

Benim vazifem ağırdır; fakat MUDERR S M. İzmir, 1 (A.A.) - Gazi bulvarında 
bana tatlı geliyor." MU .. NI.RB.İN c~vABI yapdacak Gazi abidesinin şekli son • ı,:.. rünlerde tamamen takarrür etmiş· 
A.l.ıııııııı.a:n.yada tir. Heykelin YÜzil Akdenize müte· 

Gazi hazretlerinin en büyük ese- veccih olacaktır. Etrafında bilyük 
frailSIZ k0ilSOl0SU03 SUİkaS( ri, kanaatimce, devlet. işlerile dini Türk inkılauınııı muhtelif safahatı· 

mesaili kat'i bir tarzda ayırmış ol- na ait hatıralar canlandırılacaktır. 
Berlindeki Fransız konsolosu malarıdır. Çünkü, harbin tevlid etti- Pl§.nr elyevm I~tanbulda bir heyet 

M. Pinet geçen gün bir sui kasta ği ve benim arızi bulduğum hurriye- tarafmdan tetkılc olunan abidenin 
tin tahdidine tarafdar bazı nazari· bir müsabaka açılarak yaptırılması 

oğraıılıştı. Bu hususta dün bazı yata rağmen, cemyietin ve ferdin te- uzun zamana mUtavakkıf olduitun· 
mahimat vermiş ve konsolosa rakkisi ancak muhtelif şekillerile dan bundan sarfı nazar edilmiştir. 

h R k hurriyetle kabildir. Hurriyctlerin İdarei husisiye bütçesi dahiliye 
ÜÇ el silu atan tıs ·adınının başında ise vicdan hurriyeti gelir. vekaletince tasdik edilir edilmez M. 
tevkif edildiğini yazmıştık. Dün Gazi, devletin din işlerirıde bitaraf- Kanonika ile götiişülecek ve heykel 
gelen Avrupa gazetelerinin ver· lığını t'emin ederek bizde ilk dafa ona yaptırılacaktır. Heykelin, emsa-

vicdan hürriyetini tahakkuk ettir- !ine faik bir surette yapılması için 
di~i müıemmim maltımata göre miş ve her sahada milletin terrakisi- azami mesai sarfotunacaktrr. 
konsolosa silah atan kadın yirmi ne yol açmıştır. --- .-..,._ __ _ 

Bilvesile ihramatımm kabillünü ri- 12,500 yolcu! •• 
dört yaşındadır. ca ederim efendim. New-York, J (A.A) - 12.500 

Bu kadın Makarofla beraber M. MÜNİR ·ı ti ·ı Hukuk fakültesi iktisad müderrisi. yolcuyu hamı [ 6 transa antı' 
koıısolosaııeye gelmişti :\Iakarof * * * • Avrupaya harekeı etmiştir, 
il~ karı>ı tevkif edilıiikleri zaman 
vcrdikkri ifadede eğer kendi 
hal..l:ırı meydana çıkarılmax>a bu 
sckr m•:\ aHak olamadıkları sui 
kastı tcl..rnr cdc<.:ekleriııi söyle
nıi~lerdir :.\lc,;clenin esası şu oldu· 
ğu tahkikatla anlaıılmıştır: 

:\!akanı[ ismindeki Rus Fran· 
saya l!,'İtmi~, orada amelelik ctmi~ 
lıu esnada karı'ı bir bisiklet ka
zasına kurban olarnk ayagındaıı 

>aka tlanıııış,hastaııcye kaldırılnıı~, 

orada aya{!;ı kesilmi~tir. 

Kadıı ın iddia,;ıııca hastancdcJ..i 
hekimlerin hat:N yiizünden ayd· 
!';ı kesilmi~tir. Kadın bunun ıize· 

rine öteye beriye' müracaat cımi~ 
iscuc nctil:csix kalmı~tır. 'laka· 
nıf ile k:ırı'ı ~imdi Almanyada 
bulunuyorlar. Fransız konsolosu
nu öldürmek btcmcsi kendi aya

!';ıııı kesen Franst7. hekimle rinc 
kar~ı Fran>ada hiç bir şey ya
pılmamış olmasından dolayı 

duyduğu intikam arzusudur. 

A. RIZA BEYıN 
CEVABI 

1. Gazinin en büyük eseri nedir? 
II. Niçin? 
Küçük yazılarıma, arasıra, sütun· 

larında yer veren, kıymetli neşriya
tiyle memlekete faydah olan cMil
liyeh in bir "okuyan" ı sıfatıyle, bu 
suali hakkında. ben de düşüncemi 
yazımaktan kendimi menedemedim: 

I.- İlkönce şunu söyleyim ki bu 
sualin cevabı her Türkün engin kal
binin, zeki dimağının içinde granit 
bir abide halinde yerleşmiş, kurul
muştur, kanaatındayım; o da: 
cTürk istik/fil ve Cumhuriyeti>. .dit. 

II. Niçin? 
Çünkü: geliniz şu muazzam siya

si, ictimai abidenin, binanın, teme
linden çatısına kadar en mühim a
na hatlarına bakalım: 
<Misakı milli, Büyük M. Meclisi, 

teşkilatı esasiye kanunu, İnönü, Sa
karya, en nihayet 30 Ağustosta 
cDumlubınan da kopan kıyamet ... 
Bunlar "Türk istik/ili ve Cumhuri
yeti" binasının temelleridirler. Bun .. 
!ar olmasaydı (Bilhassa Dumlubınar 
kıyameti kopmasaydı), şu son yedi 
senenin içine sığan yedi asırlık si· 
yasi ve ictimai inkılap silsilesinin 

hiç biri tecelli e<lebilir miydi? Onuıı 
için değil miydi lti bizzat Gazi "Tür· 
kün hatası için hu kıyametin kop· 
ması Iazımdı" buyurmu,tu? 

Sonra, Saltanatın, Hıiafetin kal· 
dırılması ; "din~· ile «:devlet:. in ay· 
rılması, cMeşihat> ın ilgası; ctcd· 
risatın>, «Mahkemeler> in birlc~ti
rilmesi; «Medeni kanun> un, cŞ~p
ka> nın, en nihayet cyeni Türk harf· 
!eri> nin kabulü.... gibi her biri 
birer asır dolduracak kadar engin 
ve yüksek siyası ve ictimai inkılap 
hadiseleri o temellere istinat eden 
muazzam Binanın beden dıvarları, Ç4'" 

tısı v. s. gibi, o binadan ayrılması 
mümkün olınıyan birer parçası değil 
midirler? Bunların hangisini diğer· 
!erinden ayırabilir de birine en bü• 
yük, diğerlerine daha küçük diyebi· 
liriz? 

Onun içindir ki, bence, Gazinin eıı 
büyük eseri, eserlerinin umumunu 
en eyi bir surette ifade eden: 
<Türk istiklal ve Cumhuriyeti• dit. 

Hem ne hacet: Gazinin, büyük 
nutkunda, Türk istikbalinin evladı· 
na tevdi ettiği en kıymetli emarı•~: 
cTürk istik/ili ve Cumhuriyeti• nın 
müdafaa.ve muhafazası değil midir~ 
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Alnı.-buğday politikası 
Yüksek b llY f[atı isteyenler var, alçak buıtday ilatı isteyen· 

:r var, vatl Udahale etmemek isteyenler var. 
VUlcsek f nı h mı·ıııctıer istiyor. Bunlar, kökU ovelld ag«n8 . 

. ~ırlıırn gide k t sarruflarına maliktirler, çıltçl mlldaflldlrler. 
Alçak lia r::na: amele partileri istiyor. Bunların tasarrufla 

ılakaları ol'\ . 1 ucuz hayatı siyası umde yapmışlardır. 
Vaziyete 

1 ıçl n, etmemek isteyen lor .ırta partilerdir. Çlftcl 
. ~lıa e d ı '- flat le <leınlrclyı de tutmak trio ne yUksek, ne • a çaa 

1 
·azene ~ 

:\tll .1 .(YET SAl.I 

* 

Emanette 
Yeni numerataj 

Emanet Ceıniyeti bele
diyeden tahsisat istiyor 

Gene deriler Vilayette 
Yeni mektepler 

Üçüncü defa türk v·ı A t M 1• _ M .
1 ı aye ec ısı aarı 

mah olduğu bütçesini tasdik edecek 
tesbit edildi 

5 

Mahke~01 --1 ............. ııiiil;::~. 
Yarım liracılita haşlad 

-~--~~-~ ....... --......,~-
''Sade güler .. Hiç bir şeyci. , . vermez. ,, mış ... 

Hanım, ne lstlyorsunı 

Nafaka istiyorum ama, öbür otlumdan. 
Bu utlundan istemiyor musun? 
Hayır .. Oncatzı yanlışlıkla getirmişler. 

- stem ez.er, o fi at isterler. 
GAycler b~ 1 1 r? 

Şehremaneti esaslı numarııtaj 

yapılmasına lllrum gösterml$ ve 
bu hususta Cemiyeti belediyeye 
mllracaat temiştir. Keyfiycf büt
çe encümeni tarafından tetkik 
olunmaktadtr. ~:manetin mak,adı 

93oda vapılacal.. tahrirde tekrar 
numarat~ja lüzum kalmama,mı 
temirr etmektedir. 

\" llı\yet umumi mccll>i hu 
gün ildııcl fel'kaladc iı;tlmaını 

akdedecektir. Bu gunkiı toplan· 
mada maarif bllt~e>i ta.,tik otu 
nacaktır. Yarın da \"LIA}et Daimi 

Yanlışlık nasıl olur, iki oglunu birden <lava etmi~;!n • Hl 
gelmemiş, ötekisi getmlf. Bak lstftlanda da öyle dlynrs:11. 

' 

Sog- iırka!~ ~~:u~ıerl atırla~tırmak için ugratıyorlar, amele 
!•rlmları but g devlet lnhlsarlle ithal ve flatı devlet kuclretlle 
·~ı rar ettir için mücadele ediyorlar, Orta fırkalardan ticaret 
erbes~l,ini, t atı istiyorlar. 

Su ,ıaJde 11 
( umrUk) (inhisar) , (serbtstl;dlr. 

Alınan hlıl ta~a~ ~ç çeşit ~esli pattrdıdan taşırdığı için, zl
ra:at nazarelf•ııı ~tir ~::ıütehassıstar encümeni) teşkll etti. Encumı
'.11" raporu P ntoda fırtınalı olacağı tahmin edilen münaka
şalardan son .. ıne 

8 ·•kanun olacaktır. 

Tacir/erimiz muka
bele bilmisll yapıl
masını istiyorlar 

Endimeni toplanacak ve yeni 
in~a oluna1:ak mektepleri ihale 
edecektir. 

En.ttltll tesisi 

Nizam böyle lnılş, onun için ya:zmışlar. Bu otıum yok " 
diyeyim her ay başı beş Ura getirir elime verir. 

Demek bundan davacı detllsln? 
- Aah! davacılığım yok. 
- Şimdi gelelim küçük oğluna. Ondan yana davan deva de 

ğll mi? 
- Dava da ederim. öteye bliem geçerim. 

Sana bakmıyor mu? 
Bakmaz. Ne vakit ki rast gelirl'11, sorarım: A be 

vermeyeceksin beş on kuruşcuk bu fakfr anana .. iç blrşey urcu mlly'ıı r çıkan Almanyanın lstthsaı hayatında, bu ka-
~r~~~i tesiri bı1~~tur. Zira Alman ziraat vı sıuayli arasındaki 

bu kaq.._ belli edecektir. 
Dr. Nizamettln 

GÜNÜ • • • • 

JKTISADİ HABERLERi 
uu ·r; _. lj lf- Tünel Obltgasyonları - ı yalınız bir tadriml1. i*tlrak et-

ınel ~ırkctinin oblio,ıs- miftir. 

Rusyadan iade olunan derile
ri muayene için hükumet tara
fından teşkil edilen muayene he 
yeti dün lNo. gümrük ambarın 
da derileri tetkik etmiştir. 

/nJıilap müzesi bu Muayeneye İktisat vekalet~ 
Jı ticareti hariciye müdürü Avnı, 

sene açıfamayacB sanayi müdürü Kiznn ve Tica
lnkililp müzesine ait eşyalar ret müdürü Muhsin beylerden 

muzevc gonderilmiştir". Ewalar mürekkep olan tah!'i~at N ko!11i~ 
ta.,ııif. edilmektcdır. l\1aıııııllh mu- syonu nl azaret let;:u~~:·per~~~=r 

1 1 l ' L de eve ce yapı a 
zenin hir seneden eve . ~ÇL m •_ te~t olunarak bunlar'!l Türk 

Vali Yckili \lulıiddin 

dün Ziraat mıidürii Tah,in 
ile tesi' edilecek meyvacılık en<· 

titüleri h&kkıııda goruşmıı?tilr. 

flu meyanda asma fidanlıl';tnın 
da Çatalcadaki ldarci hususlyC)'C 
ait çiftlikte tc:;bl J..omışulmu~tur. 

safi guter. 
iyi ya iste, gUlüyormu1• Sen de yUzUne gUlsea 

koparsan daha iyi değil mi? 
- Dinlemez ki .. Sırtımı okşar glller. 
- Peki, şimdi bir şey sorayım. Yiyecegln, yatacatm.yakacağ111 

glylnecetin hepsi içinde olmak şartllc gUnde kaç para ile ldato 
olabilirsin. 

1 • • • • • • • • • • • 
- Anlatamadık gallba .. gUnde kaç lira i~tersin 

diye ıormlyorum. l(aç lira yetltir diye soruyorum, 
bu o(lun411tı. 

_fnıfu -k-· n 
~ . . ·• sıyoııların anuırtisman Sergiler içinde en ı.;ok ~ya 

1 t: i dlın ı ra cdilmİltİr. teşhir ettiğimiz yer Paris ''C 
kabil olamayacaktır. Mut.ede kı malt olduğu resmen tespıt olun-
yafet ve serpu~lura ait numune- muştur. . 

H. Mehmet &g - VeHflr beş Ura ... 

•
2
.0tt n'-tm•ry• be~r lira Pc~tc s.:rgileri <tlmuştur. 

~ınnmsnıaıı hc<1oı; isabc::< ctmqtır Roman11a!r I 
1 • . nı ııaftr/~ 

ler de te~hir edilecektir. Avni B. bu husustakt rapor 
Günde mi? 
Yok günde, aydı . ., 
Oım~k ayda bet liraya razısın? * nglllz gene çıkh - ~hrimizdc huluııa R 

d ··ıı · 11 omen Dün lıorsada. kambiyo nıiibaya- aı;ı ununlulım dün Roıtazda bir 
Istanbul latlımlan bu •ene 

tıletllemlgecelı 

vekalete gönderilerek alına~ak 
tebligat dahilinde hareket edı\e
ceğini, Ruslar nezdind~ y~pılan 
tcşebbüsat üzerine ~uşkilitın 
izale edileceği kanaatınde oldu-
4-unu söylemi9tir. 

),!can umum nıiıdtıriı Hacı 

'.\l e h met hey Karadeniz 

sahillerindeki 'ilıl.yetlcrde isl..~n 
işlerini tetkik etmek üzre dün 

hareket etmiltir. 

- Evet, ayda on boş liraya razıyım. 
Şimdi on beş ıtraya mı çıktık? 

att dobvısık, ln.ı:-i!i1. lira:<ı ( !0!2) ge~;'.1 ~1 1 r~pmı~l~rdır. · ( a e ıe er dıın ak~am bir çay 
kurıı~ta ıı ( IOLI ) kuru~ !O) ;dyafetl vermi~krdir, 
p;ıraıa ~ı~ma-ıır. \!tın (880) den 
IJıiy;ınu muıahhcıdc (f/i.1,:'5)ten 
ııu::melc gürnı~ttır. l>Likrazı dahi
li uzcriııdc hiç rmıııınele olma-

Ocağın plganlıo11u 
Turkocakl:ırı hUyıık e~ya pi

yankosunun ke~idesine diin de 
devam olunmu~tur. 

Kanalizasiyon inşaatının fstan
bııl kt>mı hu sene zarfında ik
mal l'<lile<.-ektir. Mamafih bu kt'
mııı da l>u >ene l?letUme'i miim
~ırn olmayacaktır. Çunku henüz 
''!etme n·ı • zanınamesl yapılma· 

Fakat ali.kadar tacirler, bu 
teminatı ki.fi görmiyerek mese
leyi kat'i surette bitirmek için 
Ruslara mukabele bilmisil yapıl 
masını istemektedir. Ttirk malt 
olduğu hük:O.metce tespit edilen 
derilerin Perşembe günü sevke
dilmesi muhtemeldir. 

Pollstt1 tagln 
\'illvet maiyet memurlarından 

Ppzar~ık kaymakamlığına tayin 
olunan Şakir Rey, talehi üzerine 

Polb ~ube J mııavinllıtlne tııriıı 
edllml!jtir. 

- On beş llra on beş &na için. Ha ha, yeter o kaacık .. 
- Uzun sözün kısası CUnde bir lira, öylemi? 
- Bir liracık .. ama o ıeoc versin bir buçuk ıtracık-.. 
ifadesi yaıdırıldt imza ettlrlldl. Debretl Hatice hanım, neHc6d n 

memnun dışarı çıktı. Nalakallın miktarını mahkeme tayin edecek. 
Hatice hanım o zarnan belki bir llracıtt iki llracıta çıkarır, lı.lm blfft. 

O\l'!I r 

nıı~tır. 

Hamit B. Ankaraga 
niçin 111ttl? 

* (' ~' 

GÜNÜN DLlYE J-lA BERLERt · lf- Avrupa sergilerine lftl
raklmiz- füı ;ene tacirlerimiz 
\\ nıp:ıdal..i sergilerden pariş, 
Pe~c~, \"irana >crı.,rilcriııe iştirak: 

Adliye oı1Jste111n gitti 
Adliy~ Miistc~arlı~ına tayin edilen 
fstanbul _\g-ı.rceza mahkemesi reisı 
Ferit ~y dün .\nkaraya gltmi~-

ettııi~lcrtlir. lfarselon ~ergisine u_·r_. __________ _ 

ÜNYO l-lAYA1'SİGORTAKUMPANYASJ 
,1829-1_929 yüzüncli sene/ devı:lyesi .. 

~:vclce yazdıJtımtz veçhlle Şeh
remini llılmit beyin .\nkauya 
ı,ritme,;i L'skudar. k<lıköy tramrny 
hattına ait mukavelenameyi Nafia 
vekıl.letlle teati etmek için oldu
!tll anla~ılmı~tır. 

. Ta~irler, Rusların, Türk ta
cı.r!ennc kasden müşkiUlt çıkar
dıg~r, buradan giden deriler 
gen cevrildiği halde Rusyadan 
ıı:rbcs_tçe gelen mallarla güm
rukl~~n dolduğunu, söylüyorlar 

Bursaga gidt1cehlere izin 
Gayri müslimlerden ahı ali 

sıhhtyelcrl icabı Bur.,aya gitmek 
isteyenlerin hllkOmete müraca
atla vesika aldılı:ttn sonra gide
bilmelerine müsaade edildiği ya
zılmı~tı. Bu mıısaadenin !\fayı>· 

tan t:yJIJle kadar deı am edecep;i 

2,liOO Lira Zimmetine para 
geçirmehle maznun 

Zimmetine ~500 lira ı:cçir 

mekk maznun :\lemaliki ~arkive 

nıl~tir. 

:"ılknlıidi hakkındaki tahkikat 

d wk o·ayri mevku! olarak yapılmakt1· Fraıı;tz bankası vcıne arı .,ı ·o- " 

< -<~ ·~ sen o L nyon 1 l.rlk ~·ran- lhtirat allçelerının kısmı azımı Şehir bandusu failli, Aluncı \lustantikliğe veril- dır 
_;_~~~~~~~~ ... ·-~~~~~~~~ 

~~ ~~ ~11 ~ınya ... 1 tcl!..,.;.üslirı vUıüncü 1''rsnsız ve ecnebi olmak. üzre en . . . _ un 
ti ~ ' rı '""""" 111 te 'ıı ediyordu. birinci >ınıf im metlerden müteşcldul-
llır b~ ,;tin "'ve! bir , ·ne sonra dir aacık bu ihtiraı akçesinin mti-
"""• eJilnıi~ olan l'nyon \.,. t ku- hU:. bir kısmı b•Jlıcalın Pıriste vı 
111 l'"""''"ın dahi aynı "'ııct .devriye difeı· kısmı dııhl t'rınnnrn ınuhtelif 

Cemi yeti bekdiyc butçe en
cümeni dun toplanarak Dar!ll 

lcezedc bulunan ~chlr lındosu

nun 1.-tanbul cihetine nakli hak-

Dıger taraftan ticaret odası 
Rusya ihracatının fi'len durma
sını mucip olan müşkilat hak
kında bir rapor hazırlamakta
dır. Raporda bilhassa limon, 
portakal ve mamiıl deri işleri
nin iyi cereyan e~iği, Rusla 
rm yanlıt telikldleri yüzünden 
tacirlerimizin fena bir vaziyete 
düştilkleri izah edilmekte ve la
zımgelen tedbirler gösterilmek
tedir. 

anlaşılmtşnr. 

JliJ• I. mai 

Li111~1 

Deniz ticareti 
Kabotajın dördüncü yıl 

dönümli 

ı Memlekette 
1 Bomba ln/ilakuuiJJn bir /d!JI 

öldü iki kişi yaralandı 
.\fyonkar.ılıisarımla iiJtlc u'ai 

~iıldcıli !Rroke iıldilml~, her k"' 
ac~th.t ne ,·ar diye ara-:tırma~~t 

hJ, aıııı-tır. ll;ızıJ;ı•ı \.tn~ın ıhti 

n1.:ıf.ni de tlı~u·,:nu;-:cr.-.cdc . ·!Tin 

yan~m kLlc·,ıııdeıı :ı;elmcme>i. 
lırı)'I" hir ~ey ulmadıl{ını :ırı 1 . 

mcr1 
... iını h:ra edildi. Ş'\:rim.izde de şchırlcrile l''nyoıı l layat J..uınpanva 

hıt çol.. kıru<ııel~rin ~ig-o~lı bulundu• !lının muımclitını tc:\·si ctrni1 oldu,Q,u 
tim hu l..ump•nı •nın cihanşümul diğer mcmaliki ecnebi yede ki.in ipo-
ehumınivel ı·e ~nlıreti lı.ııİo bir vok- tek ıe cbniycden ıe,c~kül etmeltc 
• ·r <ukılt ile p;c,ı~tlrme~<e mu<ude ı·e ntteklm lstanbuldo Ünvon lrum 
cune1.. 

. C"rırnn l laı••it kıırnP!ıiya<ının yU
zuncu <enci dc1rııcsı ~ra>lmi l\Ja
\'.t-,tn ti net \·e ';° nci ~ı~ri rariste 
:\lccli•i ıdare ve :\Ttidlıanırı ve ku
mp:ırı~anın gerek Fran 'l \'t gcre"
ınemalil..i ccnchiyede lıuıunan baı 
it' ,erjki me,,;ıilerin huzuriyle 
icr.ı edildi ı e lıu ,enl'ı.r hır hu
~U$tı ıue' 1..u!:ırını l!yı bir surette 
cere\·an eyledi 

:\Jc,,kıı"r mera•imln "'•ti cereya
nı CU<en bı~ı.alan tar~dın anlı· 
tılmış olduj\11 için blzl11,_pıcaRtnıı1. 
ı•ı kumpanyanın yüıU"ıu senel dev
riyesi munuebetil• tclı etmit oldu· 
Kt1 ri<ıleden ba7.I er~aQ ı·e malQmııı 
karilerınHzin nazırı dık:\tterine ar:r.tt· 
rııek -.urelilc hu. az.in tcjcbbüJ!iıı 
n1~hdei \ e tt' \ c~:-ü. Ye iş ah hazın 
hılı.kı:11td kenJılerıne \ir fikir ,·rr-
01ttt~n ihilrettir. 

\Jtcii~i idafc "' e~,e: lzılannın 
ek eri;i daima hansınııyukıck ~· 
livenleriml :ı olm•k ijrc namıdır 
«hı-tan terckkııp ermiH 

pan\'a.,11110 dc\a.ir ve akilnu dahi 
bizzat Lumpt1nranın mıli bulunan 
Calatad• klin Cnyon hanında ı <r· 

le;;ınlş bulunmaktadır. 

llu şayanı ehemmiyet maddi te
minata kJVmctl andın daha dun ol-
mıyan sair mırıe\'t cemtnıt dahi in
zlınım eylcmitıir. fllvokf malllnıdur 

ki bir çok buhranlardan. harplerden 
ve bar nevi muşkilittan heri olma
yarak geçen bu bir asır zarfında 

kumpanyanın ıigortalılariylo Irat sa· 
bipleri en kan~ıl zımınlırda bile 
her ttidil endlweden ı·ar.,te bulun· 
muflardır. Bu suretle her husu,tı 

Onyon llayıt lumpınyasındın zl!·•· 
de emniyetbıbş hiç bir müeniıe 

irıe edilemez. 

llıılm memleketimı7.e gelince: 
l"c\ıidi vıre".'lccl izah ulın hayat sı 
gortısını kırk. sene evci ·rürkivcve 
ithal etınete en zivıdc rardım ~d~n 
Ünyon kumpaıwı-.· oldugunu açıkça 
soyliyebilirlr. Bu kumpanya efyerm 
Türkirc cumhuri~eti dahilinde ziya· 
desilc inkişaf etmiş bulunan sigor
tacılık un'atinin hını hırakctinl t°'pit 
etmek için bir çok müşkilit iktlham 
etml~ ve bir haylı cfkln batılı ile 
mücadele cylemi;ıir. 

· L ııyon Havıt kıımp~111• hayat 
sı~ortı<ının e,ısını teşkil den aktti
erlik ilminin Fransada il~mümcsılll 
buluıı&n .\l. :\lirıil \laa .. araiındın 
t ·ı, edilmek ~erciinc· na· ılınUi ve 

ti b (. n.\on kunıpınya»ı. yalnız muı kumpatı\ a n zaman an ~ en ileri 
· ı r melonnı Tilrkive.e teşmıl ile iktifa gelen tekn1>ıyen er tarı ıtııQ idare 

1 l 1 Ctmiverek ıki T·ırk sigorta ?irketiııin olunmu~tıır. ~tc ıu suret r li bir 
·' d · te>lsine i~tirlk •) lcmittir. Bıı tirket-asırlu< mevcu i yetı e.na;ınq ve alcl· 'I il ı k 

b !erden biri lttihadt ·• l ı ş r cıı_· dir ki 
husu-. ~on yirmi (~ sene ~ırfında ı'':' on kumanvısının kU\"\'eth \ar· 
muteınadiy .. cn m_u. •.a. ıfakiverteı_ 111 af unv ti ·· .. 
lakıı ete yurı\muştur "' dı~ı mühim~ bir reas ror grupu mu 

11 debbirane 1 e ıhtiyatklr . bir tarzı 
u mwvaffakile .er hakk • bir .,_ . yes·ınde elvevm p11 asamızdo lıkir ı ermek için hmı,, ,,..re '" "b 

brd., eııc ""' h•»t "~~yanın mühim bir mevkii haiz _olduıtu gı f 
hcnUz halkçı heman heınan "'"ın diğeri de Anadolu şırkeu_ olup' bu 
!ıulundn~u bir ,,.mond.ı , ı.atl'çhul k dahi hir çok buvuk resmi 
b. ·ı k şir et . . .· d ır mı yonu '"""'"' etmııen ra terle ohn ırtıbıtı sayesın e 
::. . cvire~d harbi ıımıııninin ari lıu mUc:;aeıe • I 

. h . ·etli bir mevkt ;Jıraz ev cmıi ellı mihont!an fa7.laya ba!ig de e eınmıı 
ve ı 1)28 sene" ııiha1 etinde ~ş bulunmıkt.tdır 
kJtcn ;avanı dik kar bir ıuebltıi; ı Elı evm Tilrkıı edeki ~uıınelin 
l!JO ınil~nnı irtika etm!ıtır kı l'ı'l Şark Kontu\·uı Türk l .ımı.tet ~ır~tU 

l t.ralından ıedvir edilmekte niaıı bu ;,d• hiç bir ıirl.et ıu mlkıur ha 
' hiıvuk kıımpan' anın yüzüncü deHf eld edememişıır. ~" halde L ny 1 hl . 

"t:rlt:\ i:ııııi valnız 4.:ıbanşüınu m11 yctı ha vat kumpınya.;nıın eh t'\ ııı Frı . . h" 
1 l·tı',·ırile bizi .ıl:lkadar evllyen ır --k ı ·:tnınc:ıcn111 '' ~ . ~ız uınp:ınyı ıı.n mc\ · va~·a "lmıvıp hir.iın için i~hu sen~ı 

hını ortlüye ınalı hulun11ut;-ınd:t .. . . 
d , ı J·\ı·n1uc:lır dcı.·rİ\c daha husu'if hır alak'1yt '' hıvrcr etrnlnıc.... · ., - . _ , •.. __ . 
il JI l '·ınu t:\\t:I tt.tı itrZl..'V1~111ektcdır ,.;.ı o da l urkı)crıın 

U J>Ort O\' \.. [ı J 
h ı , ı nı eınıne•1t ht"nlJz J(~ll~ \'J~da u urıın stgorıa 

tı 11c..c rc:ı:.uın11ı u _ . . _ . .· 
... . ı..aı ft.:•t ılıl san ıtınııt hu •~ırJıdı: 1 ran~tl.' .: ~ ·'·",000J>OO frank nı.ın '- c . . . . . 
h · l 1 • P•)() r ı.ı !İt:.;ı;e .. eil ne·,d•;ı<lc: rlıınH hır mUôl· 

ı ın.. V('tt~ h:ı uı an • .ı" 

kında tetkikatta bulunmuştur. 

Koııtrat cezaları tecile 
tabi mi değil mi ? 

Kontrat ce/.alarının tecile cabl 
tutulup tutulmayacağı Emanetten 
sorulmu:,, tecili kabil olmadığı 

ı.:eı abı verilmf:ıtlr. . 

Bir cinayet 
Terlikçi Necip, 

Mllrilvveti iJldllrdü 
Evelki gün Hürriyeti ebediye 

tepesinde bir cinayet olmuş.Be
yazıtta Çorlu medresesinde ter
likçi Necip, Mürüvvet isminde 
bir kadını öldürmüştü. Vak'a 
şu suretle olmuştur: Necip evel
ki akşam kalfası Mehmet ve A
ziz ve çırak Lutfi ile dükkanda 
bir hayli rakı içtikten sonra Ga
latasarayda Hayriye sokağında 
Naime hanımın evinde oturan 
Hikmet ve Mürüvvet ismindeki 
kadınları alarak Hürriyeti ebe
diye tepesinde İspironun gazino 
suna gitmişlerdir. Orada da sa
baha kadar içtikten sonra bir 
aralık kadınlar arasında kavga 
çıkmrştır. Bu sırada gözü dönen 
Necip de işe karışmış ve bıçağı
nı çekince Mürüvveti ayağından 
yaralamıştır. Kadın aldığı yara 
tesirile pek az sonra ölmüş ve 
Neciple arkadaşları da yakalan
mıştır. 

Fuıdık ftatmaga taı 
çıkaran Feride 

Zahıta Ftııdık Fatma11 gıilge
de htrakan 1-"cridc namında 

genç Ye glizel hir kadını yaka
lamı~tır. Burs<ıdaıı ~chrinıize gd<·n 
Nuri \e Ali namında safd!l iki 
arkada~ F,minc namıııda hir k~ 

dına mura.:aatla kerdı kriııe genç 

ve ~tizd hircr zcn:e bu!mahrı ı 

rıca etnıi~lcrdir 

Em'ne, birbirlerine czdırme 

den iki arkada~ı da l crıd H 

ı:akdinı dmi~tir flı calıı ferıdL· 
iki ~ence de avrı a ' ı l>iın'er 

vermhtir. J\ ıı e ıı rı elenJılt r 

Hükumet meseleye vaz'ıyet 
ettiği için oda raporunu İktisat 
vekUetine tevdi etmekle iktifa 
edecektir. 

Afiye hanım 
Şahitler bugün dinle

nirse kararname de 
yazılacak 

1 le rant heyin kızı :\im .• \lan-
niği cerhetmekle maznun bulu
nan Şakir pa~a kızı Aliye hanını 
hakkındaki tahkikat son sıı.fhava 
ı,rirmi~tir. O,kiıdar ltt!ntak bakimi 
bey şimdiye kadar tınzim edilen 
tahkikat enalı üzerinde tetkikat 
yapmaktadır. 

Dün limanlarımız arasında ka
botaj hakkının Türk haycagmı 
tafıyan gemilere intikalinin dör 
düncü yıl dönümü idi. 

Ticareti bahriye müdüriyeti
nin tetkikatına göre. kabotaj 
sayetinde Seyrisefainle milli va
pur kumpanyalarının işleri yüz 
de elli kadar artmış ve lazımge
len tertibat alındığı için nakli
yat müşkilatsız olarak temin e
dilmiştir. 

•trııı-tır. 

\den ,onra Y•Va? y11va~ :ı.ola. 
~ıldıjtrna :ı;öre lıu tarake bir k~ç 
;:en, çocuğun patlattıgı hir bom 
bad•n husule gdınit ve lıir de 
kurbanverın~tir. 

- -- ----
birleriııe müstakbel zevcelerini 
methetmeğe ba~lamıııtardır. 

Aman benimkinin bir !{özleri 
var görülecek ~ey .. 

- \'a ucntmkinin bir ağ7.ı 
var, konc-.ı nıbali.. .\h bir !(Or
:en. 

l!"eridc !mattan i§tlfade ederelı: 
gençlerden bir hıylı para, elbise 
ve saire koparmı~ ve bir .ıı-tııı el~ 
ortadan kal'bolmu~tur.. Neden 
sonra iki arlcadı~ avııı kdına 

takdim cdilcli~lerlnl üğrenip po
lise nı urac.ıat etmişlerdir. Zahtta 
~·eri<Je ve l~mıncvl yakıılunı~tır. 

Zavallı iki flur-;alı genç l'cri
deye kupardıldarı par;1ya yanıp 
tutuıu varlar. 

Bir talebe lııtlhara 
teşebhiJ., #!ili 

Baytar mektebi talehe>lndcn 
\ ahideddin l•:r. >ınıfını ~eı;· 

mcmc,inden mlltee-.-.irl'n dlin 

kendisini 1 l:ıyd:ırpa~a \ :ıpurundan 
denize :ıtnıı~'" d:ı hoj\"u(nı:ık

ıizre ih.cn ctuftıın yc·tiıilerek 

hıı vatı kurtarıl 111 ıştır: 

Rılıtım a11bar111da11 
luıan ipekliler 

Dun Rıhtım ~irkcciniıı \ i aretli 
anh:ırıııdan ~.ooo lira kty ne

tlııde .+ ipekli wp ı.. .. ,,ııı~ \Hlın
mı~tır Uir ıncmwla hanıal 1 kr
vı~ t vkil cdılnıi1tır Dcrvl~ teı 
kil e Jı,mi ti: Den;, ke-crle bir 
ınd·~ı kııT: ıp,·kltleri \"aimı~ 

h .. K ıda ı tar.ıfıııdan \akı ihhar 
lıl rı c de le t ol.n,ıııı:tıır 

otomobil çiğııedi 

Sllltarı .·eıını~e hamal \l~"tııl.ı
nı n o~lu 1 :ı vaıında Cem ı} e 

,ol"r Abdulh:ıınidin otpmololli 
·..ır ıarak lıa ından aral 

Dun Heraııt heyin evinin kar
~ısındaki arabacı şahit olarak 
dlnlenml~tir. Şahit Aliye hanımın 

eve nastil girdi~"ini tabınc:tyı nasıl 
attığmı anlatıntitır. Şahide Ali ve 
hanımın muddei uınumlliktı 
mıhluz bulunan brm nik tab:ııı

ca" gösterilmiş ve ~ahit taban
cayı tanımı~tır. 

Diğer şahitlere 11ellnl·e 
Dinlenme>i kap eden ili ~a

hidiıı adreslerine tcblig·ac yapıla

mama" calıkiluın lıir iki AÜn 
daha uzama,mı intac ctmi~tir. 

l\cı :ıahitler Şi~ll lihar alemine 
men<ııp ze, ,. ve zeı ceden iba
rettir. Hu aile, :\1. Bcrkcrden 

, uzun nıuddcttel' beri der- alan 
l\lm \lanrıi~i ve \li\ ,. hanımı 

y:ıkınd:ııı tanımaktadır. Aliye lıa

ııııııııı lıu rcrh hadisesine takaıJ

dıım eden hazt s:ıfhaları ait ve 
t:ıhkibtııı inki-:ı!ına yarııyacak 

hat.ı nıal[ım:ıta . ah ip bulunmak· 
tadırlar. 

llu ~ahitlnc tdıli~ac yupılıp_ 
hıııı;ıın ıl!nlcııc:c~k olıırl•r-cı korar 
na.n1e yarın t:ınzim t•dı!ccek Ye 
hadi ·enin adli tahkiLır kı<nıı lıit

mi, olacaktır. 

Telıdll meklu/J11 bahsi 
\im. \!,rnni~e Fr:ııı,ızca nıe 

tlnlilıiı tehdit mcktulııı gddı!';i 
haüınd:ıkı ~ayı:ılar kc\ dıt et 
ıncktedır. lhin hir ın ıh:ırririnı /. 
koprıinıın flo1':tziçi i<kcle inde 
\im. \laıı"lİ~in bal•;ı<ı 1 kr:ınt 
beye tesaıluf etmi, \C hu tehdit 
mektuhu nh.· ... clr~irıi :-.ormu~tur. 
1 leraın he) demi~tir ki' 

Kızını 'c hen bu hadi,e
lcrr·· 

Limanımızda çalışan ecnebi 
vapur kumpanyaları kabotaj ve 
dizbarko tesirile iilerinin yüzde 
yetmiş beş nispetinde azalmış
tır. 

70 bin ton fazla 
(1925) gemilerinin tonaji 

(45,531) den ibaret olan Seyri
sefain şimdi yeni gemilerin in
zimamile ticaret filosunu ( 70, 
000) tona çıkarmıştır. 
Diğer kumpanyalanmızın va

purları ayni nispette artmamış
sada işlere kafi gelmiştir. 

Vapur ücretleri inecek mi? 
Liman şirketi, Haliç ve Şirke

ti h yriye tarifelerini tetkik için 
teşk1 l edilen komisyon Pazar 
günü 'oplanacaktır. Komisyon 
bunları.ı yeni altr aylık tarifele
rini tespit ettikten sonra sandal 
cıların tıı.ıifrsile me~gul olacak-
tır. 

Kömür fiatleıinin tenezzülü 
dolayısile Şirketi hayriye ve Ha
liç vapur ücretlerinin indirilme
si muhtemeldir. 

belki nahemıhaldir, hizlm Kibi 
namuslu alkler üzerinde böyle 
şeyler çok derin ve acı intilıalar 

hı r:ıkı yor. 
.'Iİektubun aslı yok .. 

J\itlc mıhalbinden ::;uknı k 
mimle hir ı:cnç arkaıJ•7larınıl:Hı 
Arif ve diıter hir l(Cn\ ile etınıı 
olmak dolayı,ile ,\karçayı 1'en·ı 

rına ~itnıiilcr ve orada c)tleııir 
kcıı hir bomba hulmu1iardır. 

Stikrtı ı e ;ırkatlaiları horııh~. 
yı patlatmak ve ı:Liriiltııslinli din 
!emek ıneraJ.. ve tece ~usiıne lca· 
pılmışlardır. Tehlikeli .:i ·mi elle 
rine alarak Akarçavd:ın Kale nıt 
hailesiııc gclıni~ler ve orndı 
bomlıayr patlatmak için muıı 11 
slp bir m&h:ıide diı~unmeıte ht 
lamı~lardır 

'ih:ı\"et hir ate~ yakrııı~lu 
alevler parl;ımaıtı h:ı5layınl"·ı içi 
ne atmı~larıJır. flirdcnhirc ~id,lcth 
lıir infilak olrını~. /'.aıal 1 1 !;'ukr ı 
ni.ın ayaıtı krıpnııı~tur. 

Polis hadbe mahalline ~dince 
Şiikriinun ayagındırı fa7.l:ı k-ırı 
aktı~ını n aya!1;111 hacaıta iııle 
hir deri ile merhtıt "ldul(ıı• 
J!:Örmu,ttir.\'ıicudunun d'~cr yc·r 
!erinde de \ ar:ılar <•lan ::-ukr ı 
host<ıııeıJc vefat ctnıi,tir. r;ll,· 
di~er :ıık:ıd;ı:ı da y:ır.t ıdır -·-Hakkı Şlna.~i Paş11 

Trak}:ıda teitı,tc btı ırıı 
1 l.ılk fırka<ı ındcttı · l l:ıkkı 
nası Palanın hu ~un \ehr1mi ,,, 
avdeti hckknıcktetlır 

SiiylcndiQi ;.:ihi ~imdiye kadar 
lıir tehdit mcl,nıhu almadık Za 
ten b<Jyle hir :ey okı ıdi hc·mcıı 
;\lllddci umuınilige müracaat c
dcnlil;. Kcrinıemin cerh h:ıdi-e
sındcn dnlavı tazminat ıla\ası 

IJ..amt>ı nıc:de>ıne .~dince, 

hentı/. bu hu-usta hir knu va-

·-·-----....... ~ ...... -............. ~- ... 

nıcdlk. 
• 

Tekrar islicı•ap t-dflmiyeceh 
Şimdiye kadar yapılan tahki 

kat ı c ifadeler kfü rniJ..dard.ı 
!ıkir verchil~ı · 
_\ y1: hanını 

ANKARA PAL.\S 
.\ ls\I(\ 

BUıUn odalarda telefon, ••cak 
suyu, kalörifcrl vardır. llıısu,ı 

ban} olu apartmanlar. 
1 Odaların flatı: 6 - ~ - 10 ve ı~ 
j liradır. Amerikan barı ork~•tra, 
ı erkek "·e kadınhtra mah-.;n-c 
t perukAr salonu, çamaşırhane, 
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r1 ı • eılnder mutqnıım 1 lac't 
11 •lıl-ı llc11n g ııt;ıı de b•z
ztt hazır elan 'e r 1 :ı.•1(' c 
te1gr f 'e nıek 1 utrı ı•ı• E~;;z~;::~~~;;~~~::::;~::~:::~~:::~~~~!!:~~~ :: E H i: :::::::m::::::::::::::-.ı:s=:::=:::::::,:::::::::c~:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::i Birinci sli hif ede ıı m a l>a ı 

M•ıı• t t • t 20 LiRA DEPOZiTO n U•• çu•• ~ • "' 1 ıye enıs urnuvası Sırktt depozito akçesinin mikta-
Şu ferljı.~..,.t 

.~' l ~ ... 
1·l~11 1 °1>,IHIVET.TIK 

1 l<tn "' ltr29 
1" AY[ nnı şımdilik r. .gari 20 lira olarak 

l 'f • I Turnuvamız heyeti tertibiyesi dün tt'spit etmiştir .. \bone i.tedi~i zaman 
heıoabını kesebilecektir. !)imdıUk hu 

bu1una.n Ze\ 

şekkrname ere, 
ilin ctradı aile naı 'c •ne ar 

,ı, 

toplanarak müsabakaların 12 tem- 20 lirayı ,-erdikten H>nra bir ay zar-

muzda baslamasını kararlastırdı.. fında i<tediJti kadar konu•ahilecek ıy oouQda K<ındcrilccrk 'faturau 
BlGC K.()HA\A Olmadı bostan ... 

cinı nca C\lcr n e 

()un fıı. ınl har;ltt '2tı a:-f!:trl 
j l·l ıdL L'ugıin rıug!r m .redil 
t~ •az ese .... ı:K~ r. l lava &\ıkur. 

Bu çare kanının aklına geldi: 1 ederse, İhsan dünyada evlen
- İhsan bey senin arkadaşın. mez, hevesini alır, apartıman da 

"" :::::nH~tt .. tenis '[umuvısının 12 ~rcmmuz (~uma ,ünÜ başla ·acık· nazarın be~ap görect:kl~rdir. · 
üçüncil sentı..i C:eçcn sene tertip ur. ..\.bonenin bu bir ;ı\lık muhtı.Yt> 

;\fal ,.,ı. nı nt: 

ı\11 \'c.du• 
edat 

Belsoğukh freu ğ! 1- ' Pek de ihtiyar değil. suya düşer. ettiğimiz tenis tumu"'a'ının bu ,ene 2 - i\lüıal>Ualar geçen >ene ol- resi anrrnası 1'1.<ımg<~dij!i <lepnzit 
de tekrarını, hu çok ııeıih ve mü- duğu ~bi beş oıruf ıi2erinc müret· para hakkında da bir fikir vercçekıir. 
fit porı son senelenlc gösterilen teptir; Alınan neti~eye ~öre mc;e!J l•O 

- Peki ne olacak? Söylemeği unuttum, karım FELEK olanların uıızllkkatlue0 \ 

- Meserret hanım da, ömrü- Meserretin oturduğu apartıma-
alaka ve merbutiyet dıılı~1'iyle çoı.. ·ıngl (Hanımlar) liralılc mükAleme yapmıf'' şirket de Dr. Honronı Y ANLIŞI N GALEBESİ! ııü yalnız geçirecek değil ya? na göz koymuştu. Meserreti ev-

- Zannederim. lendirecek, kocasının evine gön- lüzumlu bulduk. Slngl (Erkcldtr) pozito ılcçc;inl o mıkdaıı iblağ e· F'ennin en S(lsuli\t. \..at·1 
olarak rcki \'C yeı:l--.oj!.ukl~:-..u • 
frengi, idrar dulıjel g<' ~d:li~ı 

Cok söylendi, söylene söyle· 1 - kisinı tanıştırsak, acaba derecek, biz de onun apartuna. ıe yalama oldu, fakat yine gö-
nasıl olur dersin? nına geçecektik._. . 

Bunun ıçindir ki • :\lilli~tt • Dabl (1 lanımlar) deccktir. Ahonelcrin <iri.ede An ima 
ıurnurnsı <trtip heyetini dnet ede- Dahi (Erkekler) telefonu i~in yapacağı munllın mu-

nü! bırakmı} or. Geçenlerde Is- _ Fena olmaz. . • Vallahi, * * * 
tanbulda bir tramvay arabası- istediğin şeye muvaffak olmak İhsanı önüme aldım: 

rek müsabakalınn umumi hatlarını \tilıst (Muhtelit) kneltnin baılıc"a mıddc6ini bu de· 
te.pit ettik. 3 Mü•abalı:alar Tak~imde (Tam poziıo alrç<>i meselt<i ıefkll cımek-

't me'lnt 'c bilılc Kıdıı ro · 
at'.'öı;dıJdın ıtda\'i ı.l;r. Ht:\- .p,lıı 

Vlger <c"tler oldugu gibi :'\!illi- Tenis lı.lüp) ıabalannda icra ulile· ıtdir ki oda ka -dtnitimiz elrilde 
yet ıurnu\'a5ı tertip heyetinin Birinci cektir. hallolunmuşıur. ' 

'lm sol taraf pençerelerinin de A d" için, şeytanın hatırına gelmeye- - hlaksızlık e ıyorsum ! de-
açılması lehine bir vak'a olmuş, d" Tokatlı} an ıanınd.ıcl.ttp 6< "'' 

, o ;;5 Tel: il. u .. ~~ IS bir arabadaki müsteriler-kon- cek şeyler düşünürsün. Sen Me- ım. 
• serreti davet et, ben de İhsanı - Neden? rei>ı Bışmuharririmlz 'iirı meb·usu 4 - Turnuvarıııza işdralı: edecek BU BIR BAŞLA.\GIC,:fIR 

düktör ün mümanaı-.tine rağmen 
çağırırım. - Ben sana Meserret hanımı 

ıçr ıki taraf pençcrelerini aç- • • • baştan çıkarasın diye takdim 
Mahmut lk~·, ikinci reis lngiltere mü5abılı.ların 9 Temmuz Çar,amba Ankara . ktanbul teleftnu, Tür· 
sefiri Sör Corç Klark cenaplarıdır. günü " 81 on üçe kadar kayıt ııp- ki\ ede şehirltrin telefonla birbirine 

1!11-•BAM.TERl)LOGllDllllll~, 
Dr. IHSAI SA.Mi 

Tr'ıdar, araba bu sebeple hare- 1hsan geldi, Meserret de gel- etmedim. t·orııı·ı • L'mu k•u·p \lö · urmalan rica olunur. Bu tarih n " a. m • · HO raptı tc:ebbü•üne bir başlan!(!Ç ıeş-
ket etmemi~. hat üstiinde v:ıgcm d" G ıa·ı B" b" ı · · d b ı: e ı er. ır ır erını e e- - Ben onu baştan çıkamu-
lar hirikıniş ve nihayet hıln~em • d"I S d ·· ı · 

Bcni,_ \"ezntıiar Ze1<! Riu saatte kayıt muamelekrine nıha ·et kll ttmc<i itibarile de <htmmiyetlidir. 
Azalar; ,\lister K~llin•, :\füter verilmiş olacaktır. :;.ımdilılı: hükılmeı malından ijlt-

Bakteriyoloji ihı ratt•'. rı 
Pek dakik lıa tıılılil tı 
(Va.orman tean(ilu kı.irtv-at 

ıadad,ı tifo '" 19ı:rıa ı•taltklan 
ıeşhisi, idrar, t>.lıı;aııı, ccra.hat ulı 
lilAu, Ültra mil<.vskllpi ile ircngi 
taharri ·ı. ş tctine bııua) ene i. 

1 
,_ k gen ı er. . unu a soy eyım ki, yorum ki ... 

ne suretle hallo unara.;: tc rar o gece mükellef bir ziyafet cek- - Halin, tavrun ... lkncı, J larti, Sürur, T" fik. Sait Kaydedilmek içi" a;ı~daki ad· tiltn hu tt,i •tın mcmltkcıin mııhı.-
uola gelmi~ler. Bu !."~nada yol- · T tlı 1 · · ·ı .İh 
' > tım. a tat ı yeyıp ıçtı er. - - Halim tavrum meydanda, 
culardan biri <Üskiıdar tramvay 

Sal.1h3ttin. p;azetemiz namına Bürha· re~lcre müracaat edilmek lıl:ıımdır: lif m.rkezleri arasında ~umullu bir 
nedılın, Ermineç bt' /,•ı!en mürek- .\ f,tanbuldı l lamidiye rad- telefon ~cbekt'i tesb , e idare,inın san. gcnçlık maceralarını anlat- onunla evleneceğim. 

lanncla olduğu gibi bu taraf a- mağa basladı. O böyledir, ken- - İnsan cvlenmeğe karar 
rabalannın da her iki yan ı~en- d" . be. . k . 

keptir. de•inde Zeki Heıin \!illi 5p<·r tica- ilk mcıhalesidir. 

* * * rrthanesi, \kmlekctimlzin muhtelif m., z
leri hll sur<tle de bir birlerine rapıo

lundıığu zuınan, İstanbul telefon ~ir· 

h<i de yenidt-n bazı ıe.i aı yapıcık 

\t muhıdif cihazlar ıetirrcektlr. 

:;.irk.et gertk şimdi \C ~<rek bundan 
sonra ı ıpıl musı içap eden bu <eski· 
lttı \"tpma) ı deruhte etmi!tir ,-c hu· 
nn mtıkabll lıir şey talep ctmı)ecektir. 

mı gendınne ıstedi mi, es- verdiği kadınla gayri meşru 
ı;ereleı:inin açılmasına ınü~aade ki, maceralıırmı anlatır. Bütün münasebette bulunmaz. 
?hmması hakkında bir k5.at yaz 

b 1 gece van v. ana oturdular. - Kim söyledi bunu sana? ... 
ıniş. Her kes Istanbul ara a a- , 

• • • Yalan söylemişler ... nnda da pencerelerin açılması· İ 
· b ·· ı. Demı·r ta"ında do··.,u··ıı··ır dı"ye - nkar etme.. . Eğer bu na muntazır ıken u gun ı:ayret • • 

• Je gôr<lüm ki, Üsküdar tramvay meşhur bir sö.: vardır. İhsanr hafta içinde evlenmezsen sana 
farının sol taraf pcnçerelerini soğubnamak lazımdı ... Onlara bir daha selam vermem. 
itapo.tunnışlar. Yanlışın bu ka- bir de Bentler seyranı yaptır- - Peki, bu hafta nikahı kı
dar seri galebemne tesadüf et- dım... Yemeği orada yedik, yanm. Fakat bu yalanı kim in
memiştim. Ben iş görenleri mu- akşama kadar oturduk. İhsanla vırdı. 
ahazede imsak eder bir adam- Meserret ağaçlıklarda dolaııtı- - Yalan değil azizim Meser-

1 ·ı· · ki ı olsu · !ar ..• Aks.aın avdet ederken. ım, ıı ınm ne o ursa n ış ret haıırmı bir randevu evine gi-
bir kıymettir. Lakin göz önün- dikkat ettim, Meserret, İhsana 
de kurtlu yemisler satılır, mü- yaslandıkça yaslanıyordu. • . rerken görmüşler. ·b· 

1 
Demek 

k Gece hesap ettim·. 1kı· zı"vaf•-t Meserret seninle u uşuyor-levves sular içilir, artık yeme • - ~ 
Jer verilir, mağşuş sütler, yağ- bana 7 5 liraya mal olmuŞ Ne muş.· · 
)ardan geçilmez, sokaklarda yapayım, karım muradına nail İhsan sarardı, sonra kızardı. 
tozdan göz açılmaz iken Vapur olsun da... - Hayır dedi, benimle değil! 
lar ap'açık trenler küfür küfür, • • • ve çıkıp gitti. 
•;e yazhk Üsküdar tramvayları Karım odaya kurşun gibi gir- • * * 

di: Olmadı bostan, bitmedi kar-
da pençeresız olarak işlerken M · ı ı ı B · d"" ·· - etresı o muş. puz .. . . u ış suya uştu. 

h'1!a tramvaylann bir taraftaki - Ya! Meserreti apartımandan çıkar 
pençerelerini kapalr tubnak - - Evet. mak için başka c;are arayaca-
Allah sizi inandırsın - gülün<; - Peki ama kim? ğız! 
b:r srhhat tedbiri oluyor. Ben bu - Kim olacak ıvreserret. Nakleder. 
kararda hala inat edilmesini cid - Emin misin? SELAM! İZZET 
d~n ""arİp bulııyorum ! .-. Tabi_~· Ben. za~~n şüpelen- B" Alnıan mu" tehassısı 

., _ t mıştım. Dun gonnuşlt"r .. Me- ır 
Hayat ucuzlugu. serret bir randevu evine ğiri· Taksim •• \yazp~a cinnnda mo· 

İstatistiklere inanmak lazım yormuş. bilı ılı ~nkCneıl~ banyı .Ju bir oda 
gelırse Amerikada senede 12000 - Ayıp şey! araıur. Ten' ir, te>hlnle •on fiadı 
~dıım öldürnlüyonnuş. İşte bir - Bunun önüne geçmeliyiz. mektup şu adrese yazılması: Maçka 
memleket ki hayatm ucuzluğu Eğer bu 10 gün böyle devam Topçu Mektebi Binba~ı •a<lullah 
lıak k•nda şüphe götürmez! ı------~ .... -.'!!!!!.!!!.!!!.!!!.!!!!"_lll_..,."!'!!!!~~!"!"-"!'!!~!!'!'!"~'!!!!!!!!!"!'!!"!:"! 

Muharrir ve inek! MiLLiYETiN EGLENCELERİ-
A. H. Bey .'İkdam" da mu

harride, inek arasında kaz<ınç 
kabiliyeti noktasınd:ın bir mü
nasebet bulmuş. Bu tetkik şay
anı dikkattir, yalnız para kaza
ıııımiyan muharrirleri neye ben 
zetmeliviz? Onu bulamadim. 

. FELEK 

llanı.11 dene!'.: 

"\'e rur. ... .:lrın ne l?al~alann ~ld· 
:lctı ( n~dc .1;,,~.r j!:iincş.n ha 
r:ı · ti çchrLnizJd.i tatlı , e cazip 
( lıı rjf,ıs pa-ıd ) dıı;ıgiinlcrine 

c '"al 1 (.\!on parfıım) podra
sın.t ıcrayi rc•ir edemez.. ( i\Ion 
p:trf Um / l"l raytha>J gcı,;tiginiz 

yerden bir iı gibi bürün .yürek
leri cezbcdcr. ( Pru tel düzgün
leri - ( Cendre de rouge) ( rou
g" :\fantlarin) mucidi Pari~tc par
fumöri B<ıl"RGOlS. 

7 •. :1\I .\fcktcp hü,iyet varakımı 
g:ıin ettim vsııi<ini aldııtımdan e~ki· 
sırın huknıü olmadığını ilan eylerim 
'J'ı.ı {aküı:e-ınJcn 407 numtrolu 
l\lc!ımct liısın. 

Bu gllnkO yeni 
bilmecemiz 

Soldan ıata: 
ı - Kıımedi kırmızı Cif (5) 
2- Sinirli (5) 
:ı- Bir işte dayanmak (5) Ge-

nl;in ıksi (3) 
4 ;\Ju~iki aleti (llJ Katıl (.f) 

S - Bir renk (3) 
6- Gaspedell (5) 
7- Kuru soğuk (4) 
8 - Nida (2) isim (8) 
9- Çoğun aksi (2) Her şeyi 

aydınlık «ören (6) 

DOnkö bllmecemlzln 
halledllmlş şektl 

Yukardan afatı : 
t - Bir çiçek (7) 
2- Arlcada kalan esrr (2) 
3- Göğüs kemikleri (7) 
4- A<ller (4) Meydanda (4. 
S- f.e1.zet (3) Doğru (4) 
b- Yapılması hata olmayan (4) 
7- Tek heceli söz (4) Su (2) 
8- Vılde (9) Yüksek (3) 
9 Okuyan (4) Binmenin aksi 

•emri hazır. (2) 

'lu"8l'•k.lar Duııl"P ıoplarile 
) ıpılacakıır. 

:-:por rr.Jharriimiz de geıt remiz 
namına " \tznedar ;ıfotlle heyete 
dahıl bulunm"ktadır. l!e,·eı dün 
Ar.mtt Şükrü beyin rıyastİi aiunda 
ve matlıoamızda içtima e<!erek atide
ki hu!Usau kırarl•>tırmımr: 

1 ":'olilli<tt, ttnis turnuvası 

* 

H. Bc\oi;lunda C:ılaıa<nr:.rda 

:\li,ıtr l l11rtinin mı~aza!'ı. 

Milli) ı:t llırnu' a5ında galip 0tlen 
ler için be; ne,·i müsabakanın her 
birine bir kupa tah•I; edilmiştir. 
Fi nali>tlere de birer nı•dalyı verile· 
cektir. 

$imdiden hüttin teni;çllert 
vaffaklyet temenni t\ Itri>. 

• • 
mu-

• 
lzmir muhteliti nasıl yenildi? 
Muhtelit takım çok gayret sarfetnıbj, fakat 
Galatasarayın hakim oyunu neticesinde 

1-5 gibi kahir bir farkla yenilmiştir .. 
Cuma günü Galatas•ray Kulübü 

Futbol takımı Altay K. S. K. muh
teliti ile saat 17 buçukta karı;ıfaştı 
ve bire karşı 5 gol yaparak galip 
geldi. 

M. Şamo, büyük müsalıakayı ida· 
re için fevkalade tedbirler ittihaz 
etmişti. Bitaraf iki kale hakemi ile 
iki yan hattı ~'"1İ bulup iş başına 
geçinnişti. M"-bakayı çok güzel 
ve tamamile bituııfııne idare etti ve 
ehliyetini göste ti. 

Favlcrin st<tiibUla gitmesi daha 
kuvvetli bir ha gurubunun İz
mirdeki mevcudfyetini isbata dela
let ettiğinden bi~ kıymeti haizdir. 
Takımlar şu saretle teşekkül et· 

mişti: 
Galatasaray; ~sim, Vahi, Bur

han, Mithat, Nihat, Supbi, Rebii, 
Utif Necdet, Şadi, Mehmet. 

Altay K. S. K. muhteliti: 
Altunordu kalecisi, Hilmi, Bur· 

han, Baron, Vehbi, Danyal, Boreti, 
lımail Hakkı, Dominik, Vahap Ho· 
ca Hasan. 

Oyunun muhtasar bir surette nrti· 
ccleri ve cereyan tarzı şudur: 

Top Galatasaraylılarda iken oyun 
başladı, fakat muhtelit daha bida
yette topu kapıp bir akın yaptı ve 
avufa kaçırdı. Bundan sonra Galata· 
saraylılar sıkı bir akına geçtiler, 
top biraz ilcriledi ve gei-iledi. Bu 
arada Nihnttan gelen bir pası Şadi 
kalenin ta üst sağ köşesinden ve oyu 
na ba. !andıktan dört buçuk dakika 
sonra mükemmel bir gole tahvil etti 
ve İzmirli ve Galatasaraylı halk ta
rafından alkışlandı. 

Galatasarayın en işlek noktası sol 
cenah idi. Bu mevkii i~gal eden Re
bi1 sahada seri koşan en yüksek oyun 
cu olduğundan pek tutulamıyor ve 
daima kale hattına kadar ilerileye
rek merkez ve iç mulıacimlerini mü
kemmel bir ınırette besliyor ve ara· 
sıra autlar çekiyordu. Oyuna başlan
dıktan 22 dakika sonra Galatasaraym 
şütçü Lltifi ikinci golü yaptı. Haf
taymın nihayetine kadar da ber iki 
tarafın müsavi kuvvttte oyunları ve 
mütemadi akınları ile ve sürekli he· 
yecanla dolu bir halde geçti. 
Haftayım istirahatı 15 dakika sür

dü. Bu esnada İzmirin sıcağına alış· 

kan olmayan Galatasaraylılar ensele· 
rine ve başlarına buz sürerek at~şl~· 
rini teskine çalışıyorlardı. !kıncı 
Haftayım çok güzel ve çok heyecan 
lı olarak başladı. Muhtelit takım 
Galatasarayı şimdiye kadar görülme
dik bir surette ve fena halde sıkış
tırdı. Bombarduman eder gibi şutlar 
~ekti ve 11 dakika sonra gol yaratan 
Vahap İzmirliler için ekme! bir gol 
yarattı ve alkış ve heyecandan orta

lık bir kaç dakika çınladı. 
Ga rctc gelen muhte.lit takım bu 

golden sonra o kadar atılmağa başla
dı ki bir kaç dakika için Galatasara
ym gaip edeceği muhakkak görülü
yordu. Ahalide Muhteliti o kadar 
eyi teşci ediyordu ki Galatasaraylı
lara adeta nefes aldırmayorlardı. 
Fakat aükiinetle haraket eden Gala· 
tasarayhlar bir anda iıtifade ile tek 
rar ileri atıldılar; Mithat ilerledi, 
sol açık Rebiiye verdi, oda sol iç U
tife pas attı, Lltif 18 inci dakikada 
topu kaleye ve soldan yıldırım sür' 
atiyle çaktı, ve üçüncü golil hemen 
20 metreden yaptı. 

Bundan sonra Muhtelit tekrar can 
landı, ilerledi. müthiş şütlar çekti, 
fakat Raıin hepsini kurtardı. Bunu 
müteakip Şadi 32 inci dakikada ve 
Lltif de 38 inci dakikada tekrar bi
rer gol yaparak bire karşı beş ile 
Galatasaray takımını zafere iaal et
tiler. 

Oyunun sonuna doğru muhtelit 
çok duraklamıştı. 

1-5 çok fark görünür ise de oyu
nun son 15 dakikasını bir tarafa bı· 
rakırsak 11:eri kalan ktsmm her da
kikası çok zevkli, çok heyecanlı ve 
çok tatlı geçmiş olduğundan gelen 
zevatın cümleai seyr için aarf ettik· 
leri vakitten çok memnun kalmışlar
dı. Her iki tarafın umum oyuncuları 
okadar mükemmel oynamışlardı. 
Müsabakanın neticesine rağmen 

İzmirde çok güzel, eyi, kuvvetli ve 
temfa oynar bir futbolculuğun mev
cut olduğunu görmekle herkes mem
nun olmuştur. 

İzmirde, mevsiminde yapılmak şar 
tile, böyle büyük müsabakalar icra 
cdilir.e şehrin sporculuğu çok 
terakki edecektir. 

MLı-:.\1 .E.\11~ l.'Clll-:TLERl 
Dün de ka! dettijl;imi/. ıtilıi ,\nka. 

ra ile :ı dakikalık ilk mLk~leme 115 
kuruıtur, 6 dakika konuıan 215 ku
ru~ 'erecektir .\ln dakikad•n fızla 
görüşmek i<re) enlere ır;Plince dijter 
bekliyenlerin konuşması lmklnını 
temin için bunlar bir müddet sıra 
bekliveceklet ve ikinci defasında da 
azami 6 dakika lconuşabileceklerdir. 

'.\lc<ela ..\nkaradan 3,ls<anbuldan 5 
kiıi ıtlefonla muhavreye talipse, Ean
ttaldaki memure 9 uncu ıallbe 40 
dakika kadar bekliyeceğini haber 
vrec~ktir. 

iLK GL'.\DEN Nf: A.\LA~ILDI~ 

Dün ilk ~n olmasına rajtmen 
t<idon rat;bet bulmuş, iakat Ankara· 
dan bıanbulu arayanların mıkıannın 
daha çok oldııAu göıulrnüşıür. 

Dıln sahah 9 tan ok;am 4 e ka
dar Aııkarad•n lstınhula 41 mükt
leme yapılmıştır 

hıanbuld•n Ankar•vı s.nı\ınlar 
daha azdı, bunun da •cbcbi abonelerin 
aynca bir mukavele ynpmak mechu
riyeıinde bulunmalarıdn. lJıanbul 

cihetindeki aboneler dünden itibaren 
şirkete müracaatla Ankara ile de ıı:ö· 
rüşmrk ibre muk11ele yapmajl;ı 

bı~lamışlırdır. 
Posta ,.e telgraf umum !lfüdUrü 

Fahri Bey dun şehrimize gelmiş ,. 
posıı Müdürlüğünde bir müddet 
meşgul olmuştur. 

OivanJo\vrıtta Sultan :Vlahmot 
türbes ar~ı ında 1 ıeıoıı 1. usı 

DlJşdl apartıman araıııgoı 

Tak-im ,.c Si~r c varında L1u· 

şenmi~ bir Rpnrtıman nr.ını ıJr. 

T:ıhriren ~tı adr~'r murac·aa 

edilmeli ve kirası '1ılclirilmclidir: 

.\ lr. C. \\" ebcrman 

hcanbul klubu lll) og' 

ht•nbnl Birinci Tkarct \lnhke
mcsinden; 

Kadıköyünde Pızaryolunda ma· 
nifatura ticaretile meşgul iken ma!ı· 

kemece ilAnl iflasını karar verilmit 
olan Vlıali Siyon efendi ıaraıınuan 

teklif olunacak konkordato müzake· 
resinde bulunmak üzere eshabı mat· 
lubun 9 7 29 tarihine mu,adi! solı 

günü sut 14 de mahkemede hazır 

bulunmalan llAn olunur. 

lstanbul l\1aarlf emanetinden 
Muhtelif villyeılerdclu «rta m•ktcp
lırde münhal bulunan l>ikis - Hi~ki 
ve ev idaresi muallimliklcrine tayin 
edilmek üzre imtihana talip olanlann 
~ağıdakl ~craiti haiz olduklan tak· 

dlrde l ili 15 temmuz 19::?9 tarı hine 
kadar Çapadaki kız muallim ır.thıtbı 
mı.idörlilğüne mUıaraatları JA·"mıh 

lmıih<ınlara 1!7 7 1929 da bıı;;lana· 

cakur. 
!- Tıliplcrln yaşları 20 den •.• 

gı 40 dan yukan olmıyacıktır 
~- Orıa mekteplerden •e a 

bu derecedeki san"ıt mektepleıfoıkn 
mezun olmak. 

J- )luallimligc mani UZ\ ı u 
ve aıhbl arızaları bulunmamak_ 

.Ya zaiilannıak 1 Ja ölnıet 1 
Vücudun ince hututunu muhafaza etmek için intihara kadar git

melimi? .\loda; bu n:lasız peri beşeriyetin mtilı.im bir kı>mıııı ve 
bilha~ cin,i l~tif uzerinde hukmünıi icra etmektedir. Kadın gıizd 
örgülü saçlarını modaya feda etti. ~imdi de ;ıh\atini bıle feda et 
mektedir. Zira genç ve narin görünmek için modanın emri vcçhilc 
ince ye zarif hucuta malik olmak !Azım. hıe lıu sebepten dolayı 
kadınlarımız ck,eriya hayaU olan şişmanlıkların~ hucum ettiklerini 
gormckteyi.z. Şişmanlamak korJruqyJe pek az yiyorlar. \'ücutlannın 
al(ırlanmaması için mukavvi ve yağlı yemeklerden içtinap ediyor
lar. Zaiflamak husu>undaki bu şiddetli arzu ,dıebiyle kadınlarımız 
çok defa mühim hastalıklara maruz kalmaktadırlar. Fen moıla ol
muş bu hastalığa çare~ız olmakla me::gul olm~ş ve ~i~manlamamak 
isteyen kadınlara çok mukavvi olmaklı berıbır vücudu ~cmizlN· 
meycn ve ağırlatmayan bir v;ula olan çik0Jaıay1 tavsiye eykr, Bina
enaleyh kadınlar 'ücııtlannın endamını ve tüzel narin hututunu 
gayhctmck korku~ıınu beskmcden nefis ve leziz K,~DBL RJ \e 
Bl"RNVlL çikolata,rnı btcdikleri kadar viyetllirler. - __ -t'9":.,....~ 

~ ~iilıyctfo urtöfrlfasl:r - -=-- -----
-Tam mehtabın en civcivli- Çapkın kız hep dinliyor vevar! Çapkın kıza mahsus... --Bir kaç senedir asri Musa yor, koŞIJQsmr hrzlı yürümekk 

zamanında, şöyle saat on bire hala bir şakrak şey söylemiyor- Kahkahalar arasında Hayret olan Ali Yaverdir. telafi editor, sıçrayacağı yerdt 

-ÇAPKI N KIZ 
Yazan: AK.t GIJNDIJZ 

- Bugün Haydarpaşaya a- tede oturdular. Hala hannn e
yak basar basmaz sevdiklerinin fendi sözünü bitirmeğe çalışyor 
ortasına düştün. Bugün akşama du: 
ve abaha kadar hep başka baş- - Oradan Kalamışa geçece-
ka sevdiklerini göreceksin. ğiz.Elinurla kocası, anneleri fa-

- Yani? lan bizi Belvüde akşam çayına 
- Yani, şimdi alaymalay bu ılavet ettiler. Çaylan içtikten 

rr.otora bineceğiz. Doğruca Bü- &onra ... Bil bakayım nereye gi 
yül;adaya. . Belediye reisi b_izim deceğiz? 
Ali Yaverin evi dopdolu .. Öğle - Ne ala, ne ala! 
yerr.eğini orada yiyeceğiz. ..,.... Oradan aheste beste Kan 

- Ne f.!~, ne ala! hca koyuna. 
- Cemil bey ameliyattan son - Yalc;mlara mutlaka. Yal-

rn Sıhhat yurdundan oraya nak çının şirketi ne oldu? Şunların 
Jetti. O <la orada sizi bekliyor. düğününü bu son bahar mutla-

-- Ne aı;, ne 5.la ! ka yaptıralım. 
Bi,. patrr ı kütürdü ile mo- - Akşam yemcainde bunu 

~ ..... ~-.,. binılct; "~·..-et beyin csya· da konu uruz. 
U1UJ.U n.~14 "'""wJ.., bl ...... ., ""ldi. C •• -
esı ve bu kararmı bütün - başlanırken 
• men ku eden fil arma- · · 

. --

doğru onlan da alıp Bebek, Yıe- du. bey sordu: Rıhtım karşıcılarla dolu idi. şöyle UZ'irııveriyordu. 
niköy, Tarabya falan derken Bir genç kız haykırdı: - Sahi çapkmnn, senin ne- Hepsi birer sıçrayışta çıktı- Hayret bey meraktan çatiıy• 
Büyük dereye bize... -Yanıyoruz! Yanıyoruz! Li yin var bugün. lar. caktr. 

- Ne ala değil. ne ala değil! monata yok mu limonata? - Durgunluğuın var. Yalnız hala hanım efendi a- Kahvı altıdan sonra balk.:ııı 
Hepsi gülüşerek sordular: -Buyursunlar küçük hannn! - Sebep? rabaya bindi. Bekliyenler, ge- da otunıp denizi, boğazr seyre<İ 
- Niçin? Niçin? Niçin? Cicim Ali beyaz keten men- - Sebep mi? Sebep; sonra !enler, cümbür cemaat hepsi ya yordu. Çapkın kız geldi: 
- Çünki. Yalçının anne an- dilini beline geçirmiş, garson- söylerim. ya gittiler. .. ---: Nı güzel hava. Akşam ii 

nesi de gelecek. Ben Didar ha- luk ediyordu, buyursunlar diye Bir iskeleye yanaştrlar. Vehap bey balkonda idi. Ko- tu bıraı rüzgar çıksada kotıı 
nım efendi denilen o ihtiyan al haykırdıktan sonra hasırlı ile li Kakara kukara! Kakara ku- ca göbeğini şişire şişire hayla- ile dol~sak. Dedi. • 
mayacağım vesselam! Siz bana monata geldi. kara! Karkur karkur karkur!! •• nyordu: - Qıur ama, söyle bakayır.ı, 
bu oyunu oynamak için mi bu- - Buzlu biramız da var! Büyükadaya geldiklerini an- - Biraz çabuk ohm yahu! ben leni bambaşka gördüm; 
nu hazrrladınrz? Hayret beye mahsus .••• Souk !adılar. Ben bu kadar naza istiğnaya ge Sende bir garip değişiklik va: 

Her kes kahkahadan kınldı. Karahisarunız da var! Hala ha Hayret bey gülerek dedi ki: lemem. Yemek çıkıncıya kadar çaPlitnım! 
Yalçının seksen yaşında, kar mm efendiye mahsus... Zık- - Haydi bakalım. Mısırdan bir kaçar tane c;akıştrralım... ...., Evet, staj yapıyorum. 

yolasından c;ıkımyan anne anne kımlarnruz da var! Bana ve be göçedenler tursinaya geldiler. Bu program son noktasına ""'- Ne staji? 
sile Hayret bey daima şakala- nim gibi bey efendilere mah- Hemen ben Musa olayım da A- kadar güzel ve hatta mükem- '- Durulma stı:ıji. 
şırdı. sus. . . li Yaverden kuru soğan yerine mel geçti. . . ~ Anlıyamadım ninem. 

- Yok yok, dediler. Anne Ada iskelesi göründü. Çap- lezzetli bir öğle yemeği iste- Sabahlin yine güneşle bera- - Va!antino beyin arka;Ja. 
anne gelmiyecek, bu akşam Ye kın kız sordu: yim. ber uyandılar ve yemek salonu- ~in~ ~ö~.~Hiktcn sonra cicim A!. 
şil köyde kır balosu varmış ora - Bana mahsus ne var! ci- Çapkın kız gülmeden kanş- nu neşeye boğdular. Fakat çap- ile ı~t gun baş basa veı·c!i . GO-
ya dans etmeğe gidecek. cim Ali? ! tı: km kızın bütün hareketleri tas- tüştuk. Muhakeme rt tik. r • 

Müşterek kahkahalar moto- - Ciddiyetimiz, ağır başlılr- - Elbette lezzetli öğle yeme gire oğramıştı. Kahkaha yerine böyle olmı~ acak, c:cdi . Ht"rı<c 
cleta sarsıntı a IJ rattı. i!'ımız. somurtkanlığımız da ği. Madem ki asri Musa oldun. gülilyor, gülme yerine gü üınsiı l i tu•lı. uiıyur. (h ı t.IL -evvel• bir emanslpasvon •ahrir müdürü l ıuuUUlU 'f"'U• ··- o 
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KRA YSLER OTOMOBİLİ ORGA 

~m::ı:c~--~~~-----------::;;~!;:~I Beyaz ve sıhht 

DiŞLER 
m•.ımar bir ağız.ı m•lik olmak ancak 
okzij~n s.ıyesınde i.;;tfhzar olunan 

ioks 
dı-: ma.conunun lstima

lik bbildir, 

en mükemmel yazı ma· 
kin esi olduğu halde fi atı 

yalnız 125 liradır 

Vekili Umumisi: 
Taksimde sabık Eldorıı.
doda "Merscdes - Benz-

Kraysler., otomobil 
acantalıtı 

Posla Tel;raf ve levazım oıüôürlüğüoôen : 
1.- Bu kere idare için tabetti

rilecek posta pullarına muktezi 
resimler atideki mevzular daire
sinde olacaktır. 

A.- Gazi. H Z. nin portreleri. 
B.- Taksim abidesi. 

C.- Lozan sulhu timsali. 
Ç.- Ziraat timsali. 

D.- Harf inkiliibr timsali. 
2.- Gazi Hazretlerinin en yeni 
ve sanatlı fotoğrafilerile Tak
sim abidesinin çerçeveleri ıçın 
ellişer ve diğer üç re5im için iki
şer yüz lira ücret verilecektir. 

3.- Müsabaka müddeti ilan ta 
rihiıııleıı itibaren bir aydır. 

lslan~ul Darüllüııuu nıü~ayaat koınisyonunoan: 
Tıp fakiiltcsile DartılfLınun idarei mtrkezive ve di"er su,ıbatının 

• ı; ' 
929 ,enci maliyesine ait bir senelik kuru trzak, odun ve mangal 
köm lırliilc süt ve yoğurt ve diğer müteferrik lernzımata ait teklif

lerin ~eraite mu\ af ık n haddi layik p;örülnıcdi~indcn dolayı ihtiyncatı 

mczkOre hu kere 17 temmuz 929 çar~amlıa glıniı saat o;ıbcşte ihale 

edilmek üzre kapalı zarf usul ile nıünııkasaı a vazcdilnıı~tir. , 
T"lip olanlar her biri ayrı ayrı mcYCut ~artname ve ibrelerine 

göre :m lıapt~ malumat almak üzre h~r gün ö~lcdcn sonra 
mlibayaa komisyrnıu kitalıetinc mtiracaat etmeleri va konıisvonca 

teminat ak~c:<i alınamayacağına binaen teminatların behcıııc!;al bir 
!!,tin eve! muhasebe yczııcsine yatırılması ve alınaı.:ak nıaUnızun· 

w ,ps;e;c * ll:!li8lll tcklifnamclerlc birlikte ihale i~in tayin edilen müddetten bir saat 

.,UZLA lÇJVIELERi AÇILDI eı·el kombyonumuza murncaa~~evdi t'tmeleri il:\n olunur. 

".:::.:: :;~;; '.:!::.~~.:· '""'"· """"''" .. """'. '"'"'"'.' '"' L. D EFTERD ARLIK''1iLA NA Ti 
';t nenıir yolları ve limanları unmıni ıoaresın~es ,...._;\1alı-·yc 1 

maveka
1
1 .. ctin~denElll: --~~U!llllUI-· 

luı. yol ııııl7.cıne;i münakasası 20 temmuz cumartesi günü saat l laziııece mahzeni evrak bina;ı itti;;alinde yaptırılacak binanın 
la L"'ıuml l!'Ud.rlük hin3'ında icra edilecektir. :\lünakasaya iıtirak. keşif ve planı dahilinde in~a~i 20 gUn nniddctlc ve kapalı zarfla 

l•·n [J; if ve "min.ı:ı ınuvakkata mektuplarını ınezkt\r günde saat 15e I I 'f ki müna \asaya konu muşcur. aliplcrin te · if edecekleri bedelin ylizdc· 
n Jmi İ'lJre ··demine \·ermeleri lazımdır. ·ralipler münaka.~3. ~anna· 

J '.ra •nu .ıhi'iııd" Ankarad:ı '\lalzcme dairesinden re l !aydarpa;aıla yedi buçuk nbpetlnde teminatlarile Temmuzun yedinci günü 
;·r,·.ı m·•~ırı , müdürlüj\ü_nden tedarik eJebilirle!: ! 6 da _ma!!.):e J!:ı~aat komisyonuna nüiracaatlan. 
. rs: F'!'!" 
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1 

ORGA 

KRAYSLER 

"1~11 

lstanbul enıvali nıetruke ınii.<lürüyetiııJen 
Semti ı\ lahollesi Soka~ı . •) 

. 
,;\·i li..'l.f"l SC:l.C\ İ 

Büyükada J.;aran[il Karakol 27 !iane 100 . 
Balık pazarı 1 lacı l\lustafa cadde 95 k!girdükkAn 180 

" Kadıköv Rasimpaşa Sö~ütlüçeşme 197 
" 

72 • Küçükpazar Sarı demir Karakrılhane l l .\!ağıza 180 • Balat Karabaş Balat caddesi 159 dükkAn 120 • 
Kınalıada Zeytinlik • 25 18 hane 550 • 
Büyük. !'\izam :\izam 20 • 200 • 
- • . Yanaros 3 ahır 120 • . " Meşrutiyet Cakomi 57 hone 120 • 

Boğaziçi Boyacıköy Koru caddesi 3 iratlı ana 5şehr 

Burgaıada Karakol 11/17 hane 50 seneı 
Beyoğlu Hüseyin ağa Arnavut 39 • 180 • 

" 
KAmerhatun Bilezik 67 • 240 • 

Kınalıada narlıyan 31 " 5şehr 

Hostancı Bağdat caddesi496 Oükkln 4. 
Bah\da evsafı muharrer em ilkin icara raptedilmek üzre 16.'7 929 tarihine 

müsadir Salı günü saat 15 ıe müzaı edeleri mukarrerdir taliplerin emvali 
ınerrukı.! icar komisyonuna müracaatları. 

T01\10Bil_J 

BELEDlYE RE[Si 
!leylerin nazarı tiikk.ıtiııe 

1 
.j 

Emaye mebaoi numerolar 2~ 
Galvnnlzadan kabartma 
oumerolar !l 

Galvanlza sokak levhaları .ı'i 

Kunışa siparişat sllr'atlt Kilndeı"' 
Sirkeci Teneke saç imaljt fabrık.ı;ı 

ihln 
EAime belediyesinden; 
1,190~ lira 77 kuruş bedeli ke 

~;fii yeniden inş• edilecek fenni 
maıbaha bina;ı ı irmi gün müd-1etle ı 

k:ıpalı zar[ usulile mllnako;ıra ko 
nulmu?tur. ·raliplcr proje \ c ~lrtna-
meıi belediye muha;ehe daire ınJ • 
görehilider. '!'slip ılanlar ilk ac ... ~;~ 
edee<kleri bedelin yıizde yeli lıuçu 

Posta lel~rgf levazıın ınn"do"rlu"~İ.iu"ndon ~u nİ>prtiode tc"'linat okçc<İn. \'C 1'3 U U ~ Uiı bank:ı ~ıcktubu· u ve te:d: ıtını h1vl 
pullu nrnk3yı bir zarf dcr•ın-m.ı 

ı - müb"ayaa olunacak 80 bin adet lıci nevi p.ırsclen fincan k''Y"P ıı1.erins ıııe,bıh:ı inıa<ı d,.e 
kapah zarf usulilc münakasaya kunulmu~tıır. ı·"ızıra\: heledire medbme t• 

2 - 18 Ağü>tos 26 tarihinde müııakn;ası icra kılınacagından ~ykınekri iL\n "lunur. ihale 9 tem 
talivlerin şartname almak için ~imdiden, kapalı teklif namelerini tevdi muz Q.!'J tarihine mli<4dif 1lı Kıi.ıu 

için de mezkôr tarihe müsadi! Pazar günü >ant ı .ıcc lstanbulda yeni ..;•;..,·a_at_o_n_a_ıı_ıd_a_d_ır_. ------

postanede mübayaat komisyonuna müracaatiarı. [{AL1S HALEP 

Kağıt ve karton ınünakasası VENEFiSAYV1\.l,lK 
T .. .. . h" ·· d.. ı ··O-·· d Zeytin yağları almak isterscolı; 

UtUil lfi lSafl UmUm mu Uf lloUil en: lstaobulda Asma Altında 6\l 

55.000 kilo karton ve 275,000 kilo ka!(ıt kapalt zarfla mübayaa 
edilecektir. !taya talip olanların nümunekri ve ~anname~in! almak 
lizere her gün miiracaatlnrı ve yevmi ihale olan '.!2 temmuz 929 
pazartesi günii s~at 10.30 a kadar teklif ve •1,;-,.5 dan teminatı 

ın~k_:ıtl!__!.T!ekturılar'.!!!_tevdi etl_!lı:feri. 

numeroda 

NÜSRET CENAP 
yııg llcıırethııncslne milracam 
ediniz. Satıf toptan ve pcrakencl' 

Telefon lU. lli65 

KRA YSLER OTOMOBİLİ 

En mükemmel yazı makinesi olduğu halde flatı yalnız 

. ..:..;"",,;;;...:;.,,,,., 
·:tanbul e nal bankasın~an -

• 
• 

J,tın 1ıd '1a1 lıankası 29 :\layıs 929 tarihli le\ kal~de hey' eti 
.u' •F branna tcvfik.n sermayesi (100,000) liradan (500,000) 
ı! a Lzyit cdilııı ~tir. ;\lukavelei esasi yenin heşind maddesi muci
,ı~c i1'r.ı1- ol,ınan beheri beş lira kimeti itihariyesinde (80,000) 
ict \ ' l'ISİından bir f,tzla,ı tam ve mütehakisl hamiline ait yeni 
1 c ·:nctl~n ~cl'1ici atiye dairesinde bankanın eski hisselerine sa
ıip ı·l:ınl n :ırz.,Juııııc:ıktır. 

\lı!-c"t 1.sk hı-scdarlarımız haiz oldukları beher bir hisseye 
~ıuk.ıbil dort !ı;,,c mllbavaa edebilirler. 

Pıcdcli: \' c"llİ ilı ·.1.; olu~:ın senetlerin fil ihracı berveçhi ati gös
. e idi.ti ~ckildedir· Kıymeti itilıari;i 5 lira, resmi damga 10 kuruş. 

l lakkı rtiı,;h:ır ıı :nıidclcti istimali: 
Eski hb,;ed:trbrımı1. beher hi,.-cyc isabet eden dört hisseyi 15 

l'cmıııu1. '):lıJ rnrihine kadar mübayaa ve bedelini aşagıda l:ı:ah 

•lıınduRu ~ckildc bankanıwı tevdi ve irsal etmelidirler. Bu miıddet 
ı:ırfında h·ıkkı r\içhanı kullanmayanların yukarda mezkör müsait 

,en t:c mtibayaa hakl:ırı sakıt olur. 
1 Ltkkı rüçhan sureti istimali: 

l li ·scJarlarımız bugünden itibaren 15 T~mmuz 929 tarihine 
;a,br Jıa:ıkaınıza mürac:ıat ederek Yeni hi;>elcrin mübayaa pusla· 

ırır.ı imza edcbilccetir 
J lb~ctiarlarını11: Bankaı.:a kendilerine gönderilecek olan kayıt va· 

·ıka;ını doldurup imza ve Bankanın merkezine t<~ahhütlii olarak 

• :ıl etmek sL.·etiyle daha yeni hisselere kayt olunabılırler. 
Sureti tediye. 
.\'iıhaı-aa edilecek hb,;e sencdatıııın . · 25 ini derhal bankaya 

'\di \"C a ir' 1 cıiilnıelidir . .\lütcbakisi bilahare meclisi idarenin 
m y~ kar:u • ııı t•ürc ikmal olunacaktır. Yukardakl müddet zar· 

la byt pusla!arının hükmli 
aıaeııc -

KRA YSLER OTOMOBİLİ 

125 liradır. • 
Vekili Umumisi: Taks!mde sabık Eldoradoda 

" A'lcrsedes • l::lcnz - Kraysler .. 

• 

Otomobil acantalığı 

~:.,_;__:~--~. ~~~~ 
lsianbuı ikinci ticaret mahke· - l>ertevniyal Vaktinda 11 : .,-~iıhul lıirinci ricaı~t ·mr.ıı. sok tur . 

Yanlı~ yazılaı.:ak pu,;lalar Bankadaki kayda güre tashih edilerek 
ana göre muamele yapılacaktır. 

mesinden: Şişlide izzet paşa rnkaJtımla kcnıc,inden: 

Yeni hisselerin temettüleri: 
İhraç olunacak yeni hisselerin 1929 senesi teınettliunun yalnız 

altı aylık kısm:na i~tirak cdebilc.:cklcrdir. 1930 srncsinden itibaren 
yeni hisseler eski hisse de hukukan mlisavi olaı.:aklardır. 

.L\ilayet daimi encümeninden:' 
Selami ç~ş~e-.\Ialtcpe asfaltlı ~osenin yeni Lanzim olunan art· 

name'! mucıbıııce pazıırlık suretilc ihale edilmesi takarrür e l;di~i 
~ihetle .. ınüteahhitle~i.n ( l 2880) lirnlık teminat ıııcktuplarile ı1craber 
ıhale gunu ?lan .7 ı_ em muz 929 Pazar glinü atideki şeraiti ikmal 
ederek F:ncumenı nlayete müracaat eylemeleri il;\n olunur . 

1- Teklif mektuplarına ehliyeti fenniye ı•e,iknsı leffi mutlaktır. 
2- :\lünakasaya iştirak edecekler 4-7-29 Pcr,cmlıe glinü saat 

1 .ı r.e şehreman~ti _fen m lidüriyeti odasında içti~a edecek olan 
komısyondan ehlıyetL fenniye vesikası almağa kat'iyen mecburdur
lar. ~u -~usu~ta. tafsilat almak isteyenler Ncfia ba~ mühctıdisliğinc 
Ye l;ncumenı vıl;\ycte müracaat eylemeleri. 

lstan~ul esnal ~antasın~an 
15 temmuz 929 trrihindcıı itibaren han ·anıız tarafından 928 

senesi hissesi tcmettliunıııı tevziine lıa~lanac1ğından keyfiyet hisse· 
dar:ınca malöm l "mk (izrc il;ln olunur. 

l\nsımpa~ıda Camii kebir kar· 
şısınd:ı \ak! 1 numalı fırında fı

rıncı iken 9 haziran 929 tari
hinde iflasına hükmolunmuş olan 
Osman ı ·urı efendinin hususatı 

if!;\siycsinin rüyet ve tesviyesi 
zımnında avukat Esat Muhlis B. 

esalctelil. sendik tayin kılınmış 

olduklarından müflis merkum 

zimmetinde alacap;ı. olanların ka

nunname! ticaretin 199 ve 200 

üncli maddeleri mucibl'1ce tah
kiki düyun için tarihi ilAndan 

itibaren yirmi gün sonra mahke
me kilrilıinc teslim C) lcmeleri 
ve miiddcti mczk•,rc hirnnıından 

sonra ü~ günde yani ı 6, l ~. 18 
temmuz 929 tarihlerine mu>adif 
>alı, çarsamlıa, pcr~cmlıc günle· 
rinde ikinci nıalıkcmci ticaretin 
ifl<\s ınııanıdAtın:ı mahsus oda 
>ına l.\Clcrek sendik hey nıüvaı.:e

h<sinde ulacaklamıı ·islı•t ve kay
dı tasdik ettirmeleri \ c ın · ıtldeti 

mczkı\r1.dc isl•atı 'ucut edemi yen 
alaı.:·ıklı :ır hakkıllli:ı k:ınıııı•ı mez
kurun 2 ı O uoı.:u ıııaddc>İ'1C tcv
[ikan mııamclc olunacağı il:ln 

En mükemmel yazı makinesi olduğu halde flatı yalnız 
125 liradır 

Veklll Umumisi: Taksimde sabık Eldoradoda 
" Mersedes - Benz - Krayıler .. 

Otomobil acantalığı 

\'alide apartımanınııı 1 mımerolu Yeni camide elbise tkarctiyle 
dairesi pazarlık suretiyle müzayedeye rne,Ktıl iken l':\nı if'~ ına brar 
konuimuıtur. \' evml nıiı 'ayede verilmiş olnn i\nıcr ç vu un hu-
10 tcınmuı çarıanıba guniidiir. susatı ıflAsh·csinin ni\ ctı ıımııııı-
lsticar etmek isteyenler yevmi mez· da arnkat ·Zeki bcyın esal , n 
kurda i•ftt onbeşe kadar l<t:ınbul "enedil: •1) 'linc karar \ erilnıi~ 
Evkaf müdüriyetinde Pevtcvnh·al ulduğuncl 11 l" 'ıı ınat1 hun tah· 
idaresiııt! 'era encümene münıca:ı.t 

cylemele ri. 

Pertevniyan Vakfından 
KöprUba~ında \·alide banımh 36 l 

ve 12 numaralı odalarda sarraf cn
mekAnı Pcrtevniyal val-ıf ak:ıreıinden 

balida muharrer emlılk 20 gün müd· 
dede müzayedeye konulmuıtur. Yev· 
mi müzayede 24 Temmuz 9~9 ta· 
rihine oıüsadif çarj•wba günüdur. 
isticar etrnel< isteyenlerin yevmi mez· 
kOrda saat on beşe kadar l;tanbul 
Evkaf müdüriyetinde Yakı[ ld'feı;ine 

veya encün1ene rnürlcaat eylemelcrf. 

Ik; ı~:u be~inci sulh hukuk ha
kiınlip;in<len i 

Bir borçtan dııl•n mahcuz ve 
fruhtu m:ıkarer koltuk sandalra si• 
j!;ara sehpası k"'a 8 temmuz 9i9 
pazartesi günü saat on ikiden iıiba· 

ren (~alatada arap~an hanında 8 
nuın!lralı vazıhanctle ~ac,\aca~;ından 

ıa!ip olJnlaıın ~ün 'c saat mczkU.rda 
mahaliı mtizaycJcJc hnır bulunacok 
ınemuruna n1ürac.ıatlan ilan olunur 

'" 

kiki duyun i~ı 16, 17, ı 8 tem· 
muz 929 salı, çar:jllmba, ve pcr-

~emhe günleri saat ondürtte Li· 
rinci ticaret mahkemesi iflas 
muamelııtına mahsus odaya mii· 
racaatla kayt ettirmeleri iiAn 
olunı.ır. 

lstanhııl ikinci ticaret mahke· 
mcsinden: 

l\liiflis 1 lanri jerü7.:ılmi efen· 
diyı.: ait olup Çakmakçı!arda bü· 
yiık yeni handa 1,2 numaralı O· 

dalıırda mcı cut Singcr diki~ ma· 
kinclcri ile hazır clbi.sderin ve 
terziliğe müteallik biletimle em
valin 6 temmuz 1929 tarihine 
mü>adil Cumartesi ve ikmal edi· 
lemcdigi- takdırde müteakip glin· 
]erde saat ondan itibaren mahalli 
mczkurdc bilmüzııyede sntılaca· 

ğındnn talip olanlann ycvm Ye 
vakit ve mah:ılli nıezkurdc hazır 

KRA YSLER OTOMOBİLİ 
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SitLI 
'l'E\11\IUZ 

a;JNSiNE 
;Milliyet ____________ ,_, ___ _.. ______________________ ., 

J,tanlıul kız Ji~ı.::inin :-on c:;ınıf imt•hanı .ı·ı l'ııhs ınuduriycrinde inıd;ıdı "lılıi hc~ttı'1in iıntiha~l:ırı 

m. l.tdif tccr,;tıckr \apılını~tır. 

icra cdilıni\tir. Bıı miın:ıstlıcl ı.: l·:usya}R ihraç edilen deriler dün tekrar hi· hc}CC huzıınınd.ı ,, 
1 \ene edilmi~tır. Neticede derilerin Türk malı cılduji;,ı anla~ılnıı · ,ı .,:n vapılmı~tı 

Matbaacılara ilan 
Zonı:;uldakta yiık~ck maden 

mühendis mektebi için muktezi 
ders kitaplarının tab'iycsi t 'l·6· 
929 tarihinden itibaren bir mah 
muddcılc ıniinaka,aya komılmu~

tur. 
::;craiunı anlamak İ>tC) enkrın 

!,tanbulda ~chrcmancti civarında 
Maden mıntaka<ı mllhendisliğlnc 

ve Zonguldakta i\laden müdiri
yttine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Dalma yalnrz 

KODAK 
fotoğraf nıakinala
rıyle filimlerini kul
lannıak nıenfaatiniz 
icahatından<lır. 

-" l:\mlnuı loıo~raOar için 

Minoteros 
kartlarını kullanınız. 

Her yerde satılır. 

Kuvvet ve sıhhat 
Hanı lh)'a 'llÇ .. ıııırlert 

&akvl;,e cıtı,.,. 

Arsenoferatos 
ile temin 
edilebilir. 

Eoıanelerle -
depolarında 

bııluıır. 

lataabul Birinci Ticaret 
dairesinden: 

Mahkemece ilAnı iflasına ka
m verilmiş olan Çakmakçılar 

yokuşunda Şerif Paşa hanında 

mukim Nesim Kohen efendinin 
hu~usatı lfiAsiyesinin rüyeti 7-lm

nında avukat Yusuf Nuri ve Re

fik Hahlp beylerin esalctcn sen
dik tayinlerine karar verilmi0 

olduğundan esbabı matlubun ala

caltlarını kayt ettirmek üzre 17-

18 Temmuz Salı, Çıır~amba, 

ı>er~em be giınlerindc mahkemeye 
ınııracaatla alacaklarını keyt et
tirmeleri ilan olunur. 

Balıkesir Vilayetinde Havran 

.elediye Riyaaetinden: Havran 
aaabaıında inp ve tesis olunacak ~. 

Jnrik merkezi ve gehekesi 1929 
laziran onbeş tarihinden, 14 Tem
•UZ 929 tarihine kadar otuz gün 
~üddetle ve kapalı zar~ usıılile mil· 
ıkasaya konmuştur. Bu tesis-.ı.. ait 
roje ile şartnamei fenniye ve mü
ıkasa şartnamesini, görmek isteyen 
rin lstanbulda Türbe tivarında 

ınayi ve mcaai müdüriyetine ve ı~ 
avran Belediye Riyasetine müra

ıat etmeleri ve taliplerin ihale günü 
an 14/7 /929 Pazar tarihinde saat 

da teklif mektuplarile, yüzde ye
buçuk te minatı muvakkate banka 
ktubu ve ya Belediyenin Vezne 
ıkbuzu ve bubaptaki ehliyeti fen
ye vesikalarını Havran Belediye-
1e jıa etmeleri ilan o1unur. 

Mes'ul Mudur: BOl:HANETTlN 

iki cinsi vardfr. Biri yalnız siitlil (Turuncu etiketli) diğeri de sütlii ve fuıdıklı olup (Mor etiketli) dir. Fevkalade 

____ lezzetli ve~ 11cuz olan 1;11 çikolata_ iJe _~"ESTLE Şi1:_hetinin BIJTÜN zenğ~n M__Ü8__ABA_KALARINA iştirak edilir. 

il . . 
NAKLiYE IHTIY ACINIZ 1 NE OLURSA OLSUN 

BUNU TATMiN EDECEK BiR 

DOÇ KAMYONU 
MUTLAKA VARDIR 

Türkiye için umumi vekili: 

DOÇ kan1yonl: 
rııenı leh eti 111iz111 

h~r ı tarafında 
lcııv,~t ve s:tğ-

1a n hklariyle 
tanınn11ştır. 

{ 

• 

KEMAL HALii,, MEI-JMET RİF AT ve ŞÜRJ!:KASI 

İdarehane ve satış yeri: Garaj ve tanıir yeri: 
Beyoğlu lstlklAI caddesi No 168 Ayazpaşa Jandarma karakolu başında 
Telefon Beyoğlu 2124-Telgraf: Tatko Telefon Beyoğlu 1755 

TAŞRA ACENTALIKLARI: 
Anlı.ı.ra; Zabıtçı :ıade ve şOrekAsı Dlyarbeklr ; Plrlnççlzada Sıtlu Nedim vo 
lzmlr; Mahmut Ccıaıetffn Bey Edip Beyler 

Seyri sefain 
Merkeı Ac~ntssı; G•lata kôpril 

qsşında . Heyoğlıı 2362 Şube 

accntc'1: Mahmudiye Hanı altıtdo 

lstanbu1 27 40 

Tranzon ikinci postası 
(lznıır) vapuru 4 Temmuz 

perşembe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Samsun Ünye 
Fats.ı Ordu Gireson Trabzon 
Rjze l lopaya gidecek ve dö
nüşte Pazar ı,kcJc>ile Rize Of 

Sürmene Trabzon Po!athanc 

Cörclc Cireson Ordu Fatsa 
Samsun Sinop lnebrıluya uj!;rn-

11 ) arak gclccekcir. 

Jyval~ sür'al poslası 
(\Tcf'in) vapuru 2 Temmuz 

Salı J 7 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle (;eJiho!u, Çanııkkak, 

Küçlıkkuyu, l:tlrcmit Burha· 
niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönıı~Cl' mezkfır iskelelerle bir

likte Altunolujta uğrayacaktır. 
C:dilıolu için yalnız yoku 

alınır, ylik alınmat.. 

il 

llUY4;E LEVAi T LIJ\:IYE 
1 l:ıııılıııı ~. Bl'rııı, Aııvcrs, 
J,taıılıııl ve Bahri, iyah ara 
'ında azimet ve avdeı ınıııııa 

zam pnı\1ası 1 lamlııırg, Bı «'m, 
!"telin, Aııvns ve Ro1erdaııı-

l
f dan limanımıza muva~eleti 
bekleııeıı vaporlar ; 
Urama -apuru 4 Temu.ıa doğru 
Ankorı ,, 4 temmuza ,, 

l Milo• • 4 ~ " 

1 

Akn~;ı .. , <ı ., ., 

Bur~az, Varna, J<ösıence, Kalu 
\C lbrail için limanımızdan 

harckeı tdecck 'apurlar: 

I l\lilo~ 'apunı .'i-8 Temmmıda 
tahmil de. 
Ondno> vapuru 12-J4 tem
muzda t3hmiıde 

Hamburg, Brem, ... n,crs, Roıenlam 
ve Dançlg için yakında limanımız

dan hareket tdecck '3purlar: 
l{aysorl; Mubaddlszade Alim Bey Bursa Nesubl Esat Be)' 
Adana; Muharrem Hilmi Bey Samsun Esat eleadl :ıado Seyit BilAI Bey Gcrmis vapunı 5·6 ıemuzda ı.ah. 

Olre~on; lsmall :ıııde Vahit ,.e şürekası Osıse _ 9_ 10 ,, ,, 
Oazlayıntap; GU:ıel beyzade Hasan bey Isparta intibah şirketi .. 
Trabzon; Hacı Abbas ve mabtumları Malatya: Badılı zede Tahir Bey Döyçlan<!,, 14· 18 ,, ,, 

16'1•--•-----------··----------------~ Fazla tafsilat için Galaıada 
" " Ovakiıoyaıı ilanında kdin 

METRUKE EMVALi 1 A L N A T 1 
' 

umumi accnıcliğine müracaa 1 Tcleıı : Beyoğlu 641 -674 
........................................................ l.1181 ......... 1 ................... ... 

Semd Mahallesi Soklgı No Nevi hazineye ılı nısıf hissenin 
kıymeıımuhaınmenesl 

adlı: cedit yıldız namlle lira 
Beyoglu Utip Mu•tlf• cadde! kebir 83-1-3-5 1-3-5·91 maruf sinema 25000 oekiz taksitte 

çelebi küçük parmak kapı 93·95 88000 mefsuh bedeli mukarrl 
Müşıemllau; KAgir ve iki kattan ibaret olup caddeye nazir olan kısmında iki odası vardır 11 locayı uzun 

geniş müzeyyen sinema salonunu ve aynca ıntireyl ha\'idir ve iki h:ıJAsı vudır. 
Ballda evsafı muharrer sinemanın nısıf hissc~inln38000 Ura mefsuh bedeli mukarrer Ueb/7 /929 teriblne musadif 

cumartesi günU saat J 5 de pazarlık suretile icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin ıeminaı makbuzu veya 
mutebeJ b•nkam ckıuplarHc emvali meruke s•tış koım;iyonuna müracaat eylemeleri. 

Mühim bir ticarethane 
:--~~~~~~~~-

1 sı an bu I Birinci hukuk mahkeme- temhirinc ve evrak ve defatirinin 
si JUj komiserliğinden: celbine ve kefaleti musaddaka irae 

Peraktnde >atış lçin tecrübeli Çakmalccılarda Sabn Safı hanı itti>•- edemediği takdirde haps ve ıc,kifine 
llnde 70 numaralı mağazada Yazma ve bu hapıakl kararın muYakkaıen 

memurlar aramaktadır. Referans 

göstermek surctile ( mühim bir 

ticarethane ) ruınuzu tahtında 

Istanbul 17 6 ııumerolu posta 

korusuna tahriren ıeklifatta bu-

lunulma>ı. 

.. "'>lt 

ticareti ile mUşteğll Artln Kemahcı- icrasına mahkemece karar >eıilıniş 
yan efendinin 30-6--929 mihlnde 1- olduğundan Türk ·ı ıcarcı kanuııun,.n 
lanı InAsına \'e mesallhl if!Aslyenin (J 70) yüz )'etmişinci maddesi muci-
rü'yet ve ıes.iyesl zımnında Azayı blnce daimi !indikleri ir.ıihap dunmak 
mahkemeden Rical Bey Jilj komiser üzre esbabı matlubun işbu 929 nrn 
ve dava vekillerinden Mustafa Halit sene,ı 16 - 7 - 9'29 on alu tcmmuı 
Bey mu,·akkat >indik tayinlerine ve 929 Salı günü saaı 14 ıc n,ahktmenin 
mağaza.ıı ile depolarındaki emvall iflAs moamelaıma mJhsus odasına 
ticariye ve eşyayı zaldel beytlyulnin gdmeleri lüzumu ilan olunur. 

-~-

"''l u -

YELKENCİ 
VAPUHLARI 

lara deniz lala ve m'al qoslası 

VATAN 
VAPURU 

T;muzÇarşamba 
günil ak~ıru ::>irkccl rıhtımın

dan harekede doğru (Zongul

dak, lncbolu, Samsun, Ordu, 
Gircson, Trabzon , Surme ve 

Rize ) ye gidecektir. 
Tal>tl~t için Sirkecide yelkLn

ci hanında kA!n accntasına mü
racaRt Tel. lstanbul i 515 .................. 

• 
ITOKS 

A'oJusus1' 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAllARE PilANGO~U 
6 inci keşide 11 Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Aynca ö0,000 40,000 30,000 20,000 15,00 
0,000 llrallk ikramiyeler ve 100,000 L. nıukl1/a 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Bir daktilo aranıyqr 
Harbiye n1ektebi müdürlüğünden: 
Ur. mektebi için tiirkçc ve Fran'ız~a hılır 1 ir Erkek daktiJO 

ihtiyaç 'ardır. imtihanla ahnucağmdan talip olanlıırı~ mektep 
trkAn reisli~ine mtiracaacları. 

__ !"" ____ "!"'"!'!"!"----: 1 dürlüğe vermeleri. 

1 şehremaneti ilan atı 1 " * ,. . 
. . Şebremanetinden: Temitlı 

Şehremanetın~n: Tephırh:ı- işleri hayvanatınclan (l)taY( 
n~lere yapılac~k ~ç araba . ıçı,n at bir kadana 31 7 /929 çarsll 
!uzumu olan ~ngıl makas ıspıt ba günü saat 9 da Fatih at • 
parmak ve .~aıre malzeme kapa- zannda müzayede ile satıla' 
lı zarfla. m~akasaya konmuş- ğından taliplerin mahalli ır: 
tur. Talıplerın şartname almak kurda memuru mahsusuna 
için her gün levaznn müdürlü- racaatları. 
ğüne gelmeleri teklif mektupla
rım da ihale günü olan 22 Tem
muz 929 Pazartesi günü saat on 
beşe kadar mezkur müdürlüğe 

• * * 

vermeleri. 

* * * 

Şehremanetinden: Meotro 
rabbaına 400 kuruş kıymet t 
dir olunan Fatih yangın ye 
de Çırağı Hamza mahallesi 
Sultan Selim yokuşunda on 

Şehremanetinden: Mübayaa- şinci adada 815. 816 harita 
sına lüzum görülen 1000 Yular maralı arsalar arasında 15 
sapı, 250 belleme 30 Çul 1400 metro murabbaı sahasmdal<İ 
giyim nal 100,000 mıh, 50 mer- manet mali arsa satılmak 
kep yulan ve sapı, 150 kazma açık müzayedeye konmuş 
290 kazma ~pı 2000 süpürğe Taliplerin şartnameyi gö 
şapı, 1000 kurek, 2000 kürek için her gün müzayedeye 
sapı, l 00 beyaz keçe, 400 çeki mek için ihale günü olaıt 
zinciri 100 kilo urgan, 200 kilo Temmuz 929 tarihinde levıı 
çeki baladı 250 kilo saplı kösele müdürlüğüne gelmeleri. 

600 kilo sabunlu kös.ele, 250 ki- Şehremanetinden: Metro 
lo vakete, 1000 kilo kil arenti, rabbaına 100 Jmrus takdir 
50 ·kilo kara çevi 5 kilo yağ, 150 nan Fatih yangın yerinde Ç 
metre keten bezi 1 O makina sa- ğı Hamza mahallesinin Çır 
raç ipliği, 2000 merkep nalı 25 çeşme sokağında 1034, 1029 
merkep semeri, 20 beygir seme-: rita numaralı arsalar aras 
ri, 50 büyük ı:aman haran, kapa 59,42 wetro mürabbaı saha~ 
lı zarfla münakasaya konmuş-

1 
C:aki emar.et mali arsa satıl 

tur. Taliplerin şartname almak için açık ıniizayeckye kor.ııı 
ve numunelerini görmek için ll . Taliplerin art1ameyi ; 
her gün levazım müdürlüğüac mck için her gun mi.ızap.< 
gelmeleri ve teklif mektuplarını. g;nnek için il•ale günü ,,' · 
da ihale günü olan 24 TcıPmuz i Tcmmı;z 929 tarihinde L'~ 
929 Çarşanba günii mezkı'.ır ı~1ü ı müdürlü:!, üne grlmeleri 


