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fngilterede harici aiyaset mutlaka 
ananevi cereyanını takip eder. İn
gilterede siyasi ananeler, daha ziya
de muhafazakirların politikasına 

uygundur. Daha doğrusu, muhafa
zaldr fırka, politikasını bu anane
lere uydurur. Şimdi herkesin zihni
ni yoran muadele şudur: Aceba a
mele fırkasının iktidar mevkiine 
gt!lmesi1e Londranın harici aiyase· 
tinde bir de~işıklık olacakmı? Bu
na menfi cevap verenlerin adedi 
daha çoktur. Ancak bu hadisenin 
muhtelif devletler ile olan münase
bata az çok tesir etmıyeceği de 
lddia ol namaz Mesela: Amerika 
ile olan münasebet ... Rusyaya kar
§l alınacak vaziyet ..• Almanya mes' 
~lesinde ittihaz olunacak battı ha· 

reket ... Dahili i !erde, işsizler in- Tevkif edilenlerin 5 i 
~inde alınacak istikamet ... herhal-
de ameıe fırkasının bu meseıeıer· Yahudi, ı i Türktür. 
de hususi bir noktai nazarı oldu· k• . d . • • 
ğu şimdide" anlaşılıyor. 3 ışı e fJ far etffilŞttr 

M Makdonalt, iş başına geçtiği 1 T hk•k . k ••h• 
gıindcnberi Amerika ile uyuşmak a 1 at pe fil U ıffi Maliye vekili Saraçoğ/ıı Şükrli Bey 

Tevkif edilenler kimler- Hadise nasıl öğrenildi?
E~e ge~en. vesikalar .. -Ankarada verildiği iddia 
edılen zıyaft t 1er Ve bütün hir "şaheseri rezalet!,, 

is•cdiğini her vasile ile tekrar etti 
durdu. Bu iki devletin birbirlerile 
uyuşması, bahri te.slihat "?.°s'e!ele
rinede müşterek bır gaye uzerınde 
birle§melerile mümkündür. Bu gaye 

ralmrz kuru bir dilekle hasıl olmaz 
ngilterede bahri teslihat biraz da 

siyası ananelerle alakadardır. 
Amele fırkasının Fransa ile o-

lan münasebatı da aynca meraklı 

bır safha auetmektedir. Bu mü
nasebet daha ziyade menfiye doğru 
gidiyor. M. Makdonaltm akalliyet 
ler mes'eleside, Fransız siyasetinin 
peykleri sayılan bazı devletlerin 
aldıkları yolsız vaziyetten, hatta 
Lızzat fransızların Alsasta ekkel
liyctlere rcvıı gördükleri haksızlık· 
la d bahsetmesı. Fransada şiddet· 
lı bir ı fia. dogurdu. Frms:zları 

kızdıran şey, bu ı;ı')ı sözlerin do· 
li dan dugruya Alman t.ıraftarlığı 
gibi bir ı=. ifade etmesı "r. M.Mak 
bır ıııa.-uı Had etm sidir M Mak
dcnalt ne kadar tevil eder e etsın 

hkikı a tı bund~. başka bir ey 
değildır. 

Amele fı Kasın• muhalefet mev
k'1nde ilte muh•çlif me 'Pi le. h"k 
kında tal:fp ettiği prensipler ma

l~mdur. Acaba travayyistler o pren· 
Sıplerinc ne dereceye kadar sadık 
kalabileceklerdir? İktidar mevkii
ttin anlaşılmaz sırları, mukavemeti 
güç cazibeleri vardir. Şimdi iktidar 
lllevkııni tutanlar, kendilerini bu 
tesirlere kaptırınayacaklar mı? 
Eğer mazideki tecrübelere baka

rak hükfun vermek lazımsa, Makdo 
naldın radikal bir hareket yapması· 
na intizar olunamaz. Bütün icraat, 
- geçen defa olduğu gi.bi. - Hay~
Park'a taksi otomoblllerının de gır 
ınealne müsaade gibi şeylerden iba· 
ret kalır Yok eğer mazideki ders
lerden istifade ederek cezri bir ha
rekete kalkarsa - kanaatımızca -
ona yalınız muhalif fırkalar değil, 
biıtün İngiliz milleti karşı koyacak
tır. Bir milleti ananelerinden vaz
geçirmek, çok zordur. İngilizler için 
kendilerini başka milletlerden yü· 
ksek görmek, başkalarına bakim ol
mak. ~endiliklerindcn vazgeçemiye· 
ceklen kuvvetlı bir ananedir 

Sıırt meb·u.su 
MAHMUT 

Tecrübe tahriri 

Bu sene üç yerde 
yapılacak 

Mecliıçe kabul olunan '~u
mi tahriri nüfus kanununa gore 
bu sene yapılacak nüfuı kanu
nu tecrübeleri T etrinisanide 3 
yerde yapılacaktır. 

• latanbul vilayeti civarında da 
bır yerde tahrir yapılması muh
temeldir. 

Gelecek seneki umumi tahri
~i ?üfus bir çok tecrübelerden 
ıatıfade edilerek 'yeni tedbirler 
alındığından daha mükemmel 
ve muntazam olacaktır. 

1 
BUGÜN 

2 inci ~ahllemizde: 
1-- 'farıhi tcrrll;.ımız., Tepede enli Ali 

ı;>ışa \:- \ a~ilı 
ı Son h bt. er 

ı 

~ 

l 
4 

3 üncü . ahifemizde: 
\lahke e ı:aı al ı 

;...ınb \ t riınCller 

4 Uncll sahifemizde: 
J oru 

1 ı r , "· 

5 inci Rahlfemizde 
,,j 

Ankara, 6 ( Telefonla ) lstanbuldaki tevklfahn esbabı şudur: 
Öğrendiğimize göre Barut şirketi hilkOmete hesap verirken 300 
bin liraya yakın tesisat masrafının hesııbını verememiştir. 

Nihayet flrket bu hesabı izaha davet olunmuş. Meclisi idare 
azasından biri de bu paranın Ankarada bazı zevata ziyafet ve 
hediye feklinde tevzi edlldiğini ifade etmiştir. 

Bu mesele ile alakadar olmak üzere Avukat Nesim Mazliyah 
Ank11rapalasta lstanbul müddei umumisinin ifan üzerine tevkif 
edildi. 

Meselenin meydana 
met! görUlmilştıır. 

çıkmasında Maliye veklllnln büyük hlm· 

Ankara, 6 1 Telefonla ] Tevkif olunanlar şimdiki Barut ve 
mevadı müştatıe şirketi ile alakadar olan zevat değildir. Bu sul 
istimal şimdiki şirket tarafından yapılmamıftır. 

Cürüm flrketln teşkilinden tvel Barut ve mevaddı milştalle 1 

lnhisMını ellade bulunduran Lutfi Bey ve şürekasına aittir. 
Bu şirketin mevcut defterleri lstanbul Defterdarlığı tarafından 

tetkik edilmiş. gllrUlen rakkamlarla bu rakkıımların 1 tlnat ettiği 
vesaik ele geçirilmek sureti ile cilrUm tesblt ecidıniştlr, 

.Adliye vaziyetten haberdar edilmiş ve Adil taklbat ve tahki· 
kata başlıınmıştır. 

Bugilnkfl nı vııdı avıışıaııe e barut lnhlsan şirketi hakkında 
henüz tebeyyün etmiş bir şey olmamakla beraber bu hususta tah· 
klkat tamik edilmekte olduğundan nellce zabıtların tetklkından 

an!Rfılacaktır. . 
Yakında başhyacak olan muhakemenin çok dikkate tayan saf

halar arzedeceı!"l anlaşılıyor. 

• 

Tahkikatı idare eden Kenan bey 
lstanbuldaki tahkikatımız 

• 

F.vclkl l(C'1.;C ve 
hali tcvki!at ya· 
pılmışıır. lstanbul 
Müddei ıımumi~i 
Kenan Bey tevki 
fan bizzat idare 
etmiş~ 7 inci ıs~ 
tin tak hakimi 
"azım Bey d< 
~cvkuflarııi isti· 

t.İ imi·~dc 

cvsbı ile geceli 

gündüzlü mcı~ul 
olmuştur. ,\dlıı c 
mahafili ıahkikaı 

hakkında fc\kal3dc 
ketum d:ı\ranmıı- Hadiseyi "'"" •• _ ,.:ı-
kıadır. llün ak karan delıcrdar 

şam nıc' hı[ • Şr/ık Bey 

!arı o adı ·di 0 va balij( olmuşnır kı 
bunların .i i phudidir. . 

ı fadi'c r:ıahiycti iıiban ıle çok 
miıhim oldu~u adar çirkinou. ~le~ .. 
lrnflar hiıhı·lcr le iht !Mtan men edıl· 
mişlerdir 

Meı•kujlar kımler) 

Tc'k "' c af >ida dür ıapn~ımız 
t:ıhkikatın netıcc:tı. me\ k:.ıOar 1 ı;im
lerin· \C r-ı; clerıın ıç ,üzuru tafsı-

ı1 t ı ı r 

1 

5i ,, • ( ·ı _, r lbrcıhinı •ac!e 1 

ı.utfı ı. nn f·re<k,ı. }'ı/ Frcsko 
.fıık Fı r.t. fı " l • mı Nı sım 

fa liy a IJJ 11 
!ile' ki. mr. ( 5) i ıc!ırimizde 

ıaknlnnınıı. \c•inı :\Lzliı•h eıclki 
akşam ı\nk·•ı ada . \ ~kıraoalasıa d<r-

• 
dest edilerek şehrimize getirilmiş, 
dün geç vakit Müddei umumlliğe 
sevkolunmuş, oradan 7 inci istintak 
dairesine verilmiştir. 

Nesim Mazliyab sut 17 buçuk
tan geç vakıa kadar isticvap olun
muştur. 

Firar edenler var 

Tevldflerine karar verilen (3) 
yıhudi de hali firardadır. Bunlardan 
Kemal Nası iflas etmiş ve A vrupaya 
kaçmışa. ]ak Fresko ile ]ak Nası do 
meydanda yoktur. Ortada görilnmi
yenlerden şehrimizde hulunınlann 
bugnolcrdc yakalanması memuldur. 

Tahk.iksı safhalarnın yeniden 
bazı tevkıroıı ıcap cnirccej!;i tahmin 
cdilncktcdi 

Hadi n ı h vli eski bir zamana 
ait f°'ir mukaddimesi vardır ve hu 
'eıi ~irkctlc alAKadar dcğlldir. 

1 lak ında tahk1kat yapılanların 
cümlesi, 1 arut .:lhtsan imti)aZlnı 
evvela 1 hikOmettcn olmı< olan LOıfü 
ve şürck.lsının :\it cı ~i idare aza!'ı 
teşkil eımckıcdir. 

imtiyazı Frunsız şirketine devrederken 

Hunlnr iıntiyazı Fransız şirketine 
dcvreıtiktcn soıırn şirketleri dağılmış 
ve bittabı a!dıklan paranın şerikleri 
arasında taksimi :-.ıra:-ı gclmi~tir. 

Taksime ı~lirak edceek olan or
taklar fak. fıl/ ve Leon Freskolarla, 
Kemal Nasi, fak Nasi, fan ve fak 
Basal/ar ve birde lbrahim zade 
Luljidir. 

~criktlı.:r pa~lai'ına esna~ında ayrı 
ayrı yaptıkları 

masra!ları hesap
tan indirmeği ka
rarla~tırrnışlar \"C 

hu csnadR hirhir· 
lcrınc ~irmişlerdir. 

'\ihaıct ara
:.-ındak ihtilafın 
hllin )luscvi 
~ekıp, \". im:'>la
' h ır vc ~ ı ~stafa 
\ 1! lleı .n 1ahil 
rld ğu n\Ukaılar 
dan m Jteıck~il 
lıı hakc-n hc'-

t tınc hat .. 'e ctmı -
c di 

Ank • d ıe. k r cllılui . 
ıst:ınbul.ı •etirılcn "~riklc~ın .heıJ~d 
;'il'~inr Alatiıyuh tc't!'atı ıptıd:nyc 

c~nasınJ:ı yaptıkları m:ısrafl.1n altında 
(Mabadi üçl!ncü sayfada) 

ı da aa \'ekıı M. Ahdıil 
halık he n c b ur erde şchr;mizc 
•cim · t cnrekıedir. 

ADl.I \ • \f k.l! .L\AIHTI 
Adi 

Bey, 
t fti 
Vek.ilıne 
miıfett!ıi 

ıc: 'ırr • !ah ut Tl..spt 
ta Ar. ole ,.a 

• le cal .. ı Adlivc 
r adlı • e bir mh"kıye 

rehlcat edtccktir. 

D. matbaasında 
Sui istimal nedir? 

Maarif veklll Beyin 
beyanatı 

Maarif VekAleti Hey'ed ıeftlşlye 
•eisi Rızvan Nafiz Bey, bir kıç gön

denberi, .Devleı 

mıtbaaıınin mu· 
amelAonı t e f dş 
etmelctedlr. Mat
baanın kuyudatı 

tetkik olunmakta 
ve mcmurlanndan 
bir kısmı isticvap 
edilmektedir. Tah
kikata ~ebep bu 
müessesede usiıl

Crmaı HllsnO Bey •üz hali muame
IAıın cucyan etıiğine dair bir ihbar
dı. 

Devler m~ ıaası ı\hidtrü Faik 
sabri Bey, m.; c.e muaml:IAtının 
bittabi her zom•~ tefti, edilebilece
ğini, bö~lc 1llr sui istimal şayiasının 
dcdikotludan ıbaret bulnnduğımu 
dün muharririroizc: söylemiştir. 
C. l ll"~NÜ BE\'l'J BEY:\:-IATI 

Ankara. 6 (ıcldonla' ~Jnarif 
Vekili Cemal Hüsnü Hey, Devlet 
matbaasında yapılan tahkikat hakkında 
şu beıanatta hulunmaşıur. 

Eıııı ihbarat i/zerlne Devlet 
matbaasını tejliş ettiriyorum. Tah
kikut nel/cası buraya f?C/seydl ha
berdar olacaktım. 

lsıanbuldaki levkifaiın bıı tah
kikalla aliikası yoktur. 

Gayrı ıııü~a~illere levzial 
Yeniden elli beş kişilik 

liste hazırlanıyor 
Te,·ziat komisyonu tarafından 

emlak sahihi gayri nüihaclillcrc 
şimdiye kadar tevzi edilen pa
ranın yckt'ınıı (17) bin lira ka
dardır. :on gıinlerdc (4.5) dosya 
>ahı.bine ( 4 l bini m!Jtc~aı iz lira 
daj!;ıtıl.,.·ı~tır. Yeniden !i5) kişi· 
lik bir I'. tc daha hazırlanmak 
ı zrcd\r. 

Türk-Fransız 
111isakı bitiyor 

Paris sefirimiz Fethi beyden 
gelen malümata göre Pariste de 
vam edilen Türk· Fransız uz
laıma, hakem muahedesi müza
keratı bitmek üzredir. 

BULGAR ve İTALYAN TALEBE 
MURAHHASLARI BU GÜN 

GELİYORLAR 

kongreyi açacak olanu darülffınn emini 
Neş"et Omer bey 

Balkan talebe konıresi yarın Darülfü· 
nun merasim salonunda saat 15 te topla
nacaktır. 

Konıreye Balkan devletlerini tetkil c 

Yalnız çalışanlara 
ücret verilecek 

Şehremini B.ln izahatı 
909 lsıikrazı lçın son akdedilen 

ltiltfnımeden dola ·ı şehrtmini Mu
hiddin bey ve rtifekaıına verilecek 
ikramiye meseJe,i hak· 

kında Muhiddin Bey 
bir mubarrirlmize şu 

izahın vermiştir: 

Hiç kimseye ikrı 

miye verilmesi mev

zuu babi' de~ildir. 

Y ılnız bu işte çalışan· l Fazıl Bey 
lar vardır ki bunlara ücret nrllecek
dr. ~ahsıma ıkramiye verilmesinden 
haberdar değilim .• 

MESELE F..NCÜJ\ilEJ\ıJlE 
llıher aldııtımıza göre bu işte 

lılzmetleri görülenler meyanında 

Emin Ali ve lbrahim ~·azıı beyler de 
vardır. Muhiddin beyin söyledigi gibi 
gerek bu zevata gerek dljter çalışan
lara hizmetlerine mukabil bir ücret 
verilmesi düşünülmekıedlr. Me.ele 
henüz encümendedlr. 

Buradaki hekimler 
En çoğu dahiliye 

mütahassısı .. 
den 25 murahhas i,ıirak edecektir İtal- Sihbiye vek§leti tarafından tan
yan talebe murahhaalan da konareye zim edilen doktorlar hakkındaki ih· 
mü,ahit sıfatile iştirak edecektir. tisas talimatnamesi bir iki gün zar· 

Kongreyi Darülfünun Emini Neşet Ö fında Sıhhiye müdürlüğüne tebliğ 
mer Bey bir nutukla açacak ve bundarı edilecektir. Şimdiye kadar ihtisas 
sonra talebe birli&i reisi Fei°ru:ı Bey işlerine ehemmiyet verilmediğinden 
Balkan murahhaslarını Türk talebesi na doktorların ihtisaslarına göre bir 
mına selimlayacaktır. istatistik yapılmamıştır. Şehrimizde 
Buna :balkan rnurahha.'i1 l,ıt r.cvap vere· bulunan 500 doktordan ençok dahi· 
cekler ve ondan sonra ruzname hazır liye miltahassısı vardır. 
!anarak komisyonlar intihap edilecektir. İhtisas talimatnamesi ahkimı he· 

Komisyonlar üç gün içtima edecek ve nüz malüm olmamakla beraber ta-
11 Temmuzda tekrar toplanarak komis- limatname gelir gelmez doktorların 
yon kararlarını gözden geçirerek tasvip ihtisas vesikaları toplanarak Veka
edecektir. Jete gönderilecektir. Bu vesikaların 
1Allı·:hhaslar talebe hirh~ n• 1 Jcnir 1e- mahiyeti ve menşei tetkik edilecek~ 

nczztihune de iştirak cde4:eklerdir. tir. Mevcut doktorlarımızdaki ibtı-
Kongrede Tu: ~ alebesinr Halil. Nqi· ı •as vesikaları Danilfunundan, hasta 

ve Tah n Beyler t rnsil edeceklcrdır. nelerden ve ccnc'1i memleketlerden 

Bulgar ve Ma~ ar murahh ı bu sa · alınm~ştır. . 
_ h :ı-, r' u~ıvu ıı"" c R ,. 1 1 • 1 : Talımatnamc a: kamı t bık edil-

1 · 1 meg"e ba !anınca he bir doktor h-y.:m murdhlıasları da ı&j d sonr v -s 
pur a gelccekl rdır ı tısa&J. haricinriekı h c Jr' ~ ra baira-

mayac<ıktır 

Hütwyi11 Ragıp /Jt•y 
:\Jo,ı..ıı a <diri l lıi<e~ in Ragır 

Uey bu -ahalı , 'ovre~i,ki vapu
rile ~chrimizc gd,ı..-cl tir. 

İhtısas subclc,; sc..:rirıyatı. lo'lbC!-ra
tuvar, hıfzısiha, dahılı hastalıklar, 
harici hastalıklar, asabiye, kulak, !;o. 
gaz, burun, çocuk, cilt, zühreviyc, 
bevliy,ı kadın hastalıklarından iba-
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Uçları bulutlar içinde k~ybolm 
sıra dağlar gibi biribirini takip 
den eserler içinde Gazinin en büy" 
eseri, en yüksek dağ gibi göze ça 
pan bugünkü Türk m!Uetidir. 

Zira, o millet ki, cihan harbin 
mağlup iken Sakarya boyunda g 
!ip gelmeği öğrendi. 

O millet ki, hılafot sarıgını 
memleket bağrında çöreklenmlt b 
yılan olduğunu öğrendi. 

O millet ki, Genç dağlarında mc 
kilre uğruna seve seve can verme 
öğrendi. 

O millet ki, feoi atıp ppka gi 
meği öğrendi. 

. O millet ki, üç günün içinde y 
nı harflerle okuyup yazmayı öğre 

1 

dl. 
L!u halde, Gazinin en büyük es 

rl. onun bütün eserlerini nefs d 

Hamdi bey 
cemeden bugünkü Türk millet,cır 

lzmir meb'u 
OSMAN ZAD 

HAMDİ 

"' * * 
M. SERVET BEY i 

CE\'ABI 
Büyük tarihi vakalar, uzun za!l' 

zekiyi ve zeka ölçülerini aşan b 
genişliği haiz oluyor; bunun iç· 
onları, şahsi tcmayüllerimizin, da 
ma degişcn iştiyaklarımızın, takd 
ve tercihlerimizin elinden kurtar 
rak objektif görmeye, mantıki b 
nizam içine. koymağa, yani onlarda 
srni bir meratip silsilesi vücuda g 
tirmeğe bugün imkan bulamayı 

Alelitlak tercih ise. her şuur 
kendi hac :~" göre içine a'abıl~c 
gi kıym•tlerden husule in: 
mıyarin rcticcsic! r. ve bu

1 

it. 
tevecdıh ettiği mcv zuun \ıüy c 
yanında çok kudretsiz ve .h 
kalmağa mahkumdur, zarnc .ı 
Hatta bu nevi tere bler büt .rı b 
milletin tarihhe malolmc hadise! 
re taalluk edince, belki de, o ha 
selerin, bı:gün bizce yari m•şur o 
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TEPEDELENLİ 

ALİ PASA Vt VAStLtKf 
.ro11 K berler 

HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Da~nler ve~lleri Ankara~a 1 

Caııım neye çekiniyorsunuz? •~,-··•· A.me.-1.ı.r. ........ 
Ben size serbest ofun ... demedim mi? -Suikast Den~ tesli~atı 

Milli}elin lt!rikası: 56 AYHAN 
Tepedelenli elile duvarda Ar- Avlonya Kalesine bir batarya 

malanıp çatılmış olan silahları Topla bir müfreze istiyordu. 
göstererek: Arada götürülüp getirilen Ev-

Su uzun namlılı Arkibüz rakı elime geçirdim. 

Müddei umumiyi 
yaralayan adamın Ba~lanan nıiizakerat 

muhakemesi 1 d 'd' 

Iuylit.er•~de 

Fraıısaya 
Borcunu ödemesi 

için bir şey 
yapılmadı 

Maliye vek~linin gazeten1ize beyana 
Mukavelenin bazı maddelerind~ anlayı 

farkı vardır. Bir kısmı halledihniştir 
Ankara, 6 (Telefonla) Dü- ı sinin tatbikatı esnasında tarafe 

on~n hediyesidir, dikkat ediniz İbrahimi Berat Kalesinde sı-
kundağı, Elmas işlemelidir! kıştırttun, İbrahim öyle bir a-

Paris, 5 (A.A) - Müddei u- JO unua ~lulJOf .. 
mumi Fachot kendisini öldür- Vashington, 5 (A.A) - De-
mek istemiş olan muhtariyet ta niz silahlarından yeni tahdidat 
raftan Benoitın muhakemesin- yapılması cereyan etmekte olan 
de şahit sıfatıyle verdiği ifade- siyasi müzakerelerin bir çıkma
de Benoitı Fransayı parçalama- za girmiş olduğuna dair haber
ğa tasaddi edenlerden çok daha lerin aslı esası yoktur. Bilakis, 
az kabahatli bir safdil telakki bütün alametler bu müzakera
ettiğini söyleı:llş .. v~ ı:naznun tın pek memnuniyetbahş bir su
hakkınd.a ade.m.ı mucnmıyet ~a- rette cereyan etmekte olduğu 
rarı ~enlme~ın~ udul .heyetın- nu göstermekte ve hattaM.Mac 
den nca etmıştır. Benoıt, Fach- donaldm bu mesele hakkında 
o~ aleyhin~eki ~areke~inden ~a- yakında mühim beyanatta bulu 
dim. v~ mutessıf oldugunu soy- nacağı zannolunmaktadır. Ma
lemıştı~. mafi, gerek Amerikada ve ge-

Londra, 5 (A.A) -M. Snov
den Avam kamarasında sorulan 
bir süale cevaben İngilterenin 
Fransa hükfuneti nezdinde bor
cunu ödemesi hakkında hiç bir 
teşebbüste bulunulmadığını be
yan etmiştir. 

yunu umumiye murahhaslan 11in alması /Ozımgelen bazı tedbl 
geldiler ve Maliye vekilini ziya- fer vardır. Onları mOştereken a 
ret ettrıer. Temaslar hakkında dık. Mukavelenin bazı madde! 
Maliye veklll Saracoğlu ŞükrO 
Bey • MILLIYIIT » e fU beya- rinde anlayış farkı oardir, bun/ 

Mehmet Paşa ile Kaftancı damdı ki: kendi kardaşını ve 
başı duvarda çatılı silahlara yeğenini boğdurtmuştur. Bu a
göz attılar: dam benim oğullarımın kayna

- Evet sultanun, Murassadır tası idi, tam sekiz ay kuşattık-
dediler başlarını salladılar. tan sonra kaçmak istedi, yaka-

Ali Paşa gülerekten: lattım. Ve ... Yanya Zindanına 
_ Canun niye çekiniyorsu- attım, orada öldü. 

nuz? Ben size serbest olun. . . Başkası olsaydı evvela Rum-
Demedim mi? Kalkın bakın! larla sonra Fransızlarla birleş-

Dedi. Elçiler naçar yerlerin- tiği için İbrahimin boynunu vur
den kalkıp baktılar. Gelip yerle- dururdu. 
rine oturdular. Ama bu işde de gene Ali fe-

- Eh ... Artık Rum mesele- na oldu!.. . Bundan sonra ufak 
sini dinliyeceksiniz. Madam ki tefek düşmanlarımı ezdim. Her
Efendiniz Hurşit Paşa karında- taraf benim oldu. Müstekil bir 
şunın aklı şimdilerde başına gel- Emir gibi kalmıştım, ama düş
miş. Ben de şu işe dair bildikle- manlarım da hep İstanbulda 
rimi söyliyeyim: toplanıyordu oğlum. 

Rumlarda istiklal hevesleri Bre Fehim .. · Şu çubukları 
yeni bir şey değildi benim oğlum tazelet ! Mehmet Paşa çubuk 

tazelenmesi fasılasındö.n istifa-Mehmet Paşa. . . d 
Bunlar: Rus Çariçesi ikinci e etmek isteıii. : 

Katerina zamanında büyük i- -.Hay sultanım .. · . . 
syana girişmişlerdi. f *l Onla- Diyerekten s~kışık bır vazı-
n size anlattun. Bu günkü bü- yette kapıya ~ogru yumuldu. 
yük tertibata gelmeden evel son Oh. · · Adamcıgaz çatlıyacaktı 
bir hareketlerini daha söyliye be yahu!.. · 
yim. Odaya dön~ü~ten sonra y~-
Fransız imperatoru Napolyon n~ 1:~pedelenlının karşısına dız 

benimle iyi geçinmeğe çalışır- çoktu: 
ken, ya ni: ben onu o da beni at- -. Buyurun sulta":~! . 
latmağa savaşırken devlet Rus- . Dı}'.e devam etmesını nıyazet
larla yeni bir harbe girişmişti. tı. Alı_ Paşa tekrar" baş~a~ı an
Bundan onüç yıl evel: 1224 yı- lat~aga ~ak~l~ Etnıkı .~te-
1ında ... Ben bu cenge yine o- ry_a . cemıyetı ıçın neler soyle-
ğlum Muhtarı gönderdim. Dev- mıştı: .. .. , 
letin sıkıntısı vardı, ayrıca 1000 .-. Ne soyluyordum. Ha .. · 
kese de yardnn ettim. Duşmanlarun hep ~stanbı:lda 
Oğlum harpte çok yararlık- toplanıyorlardı. İçle.nnde oglu

lar gösterdi. Ona her yere Hızır mun kahyası t~.m~l Paş~ da 
gibi yetiştiğinden kinaye ola- v~~· BeR. onu oldurtmek ıste
rak: _ Hızır Paşa ... namını mıştun. J!'.~den kurtuldu. İs-
verdiklerini işittim. Öteki o- tanbula gı~tı... .. 
ğlum Veli de harbe gitti, birse- . Halbu ki ... Rum~arm gozle
ne sonra üç defa yenildiler. n seneler~e": •. ben açılmıştı. 

Devletin her Rus harbinde Fransız ıhtılalı Napolyonun 
Rumların baş kaldırması artık Korfoya sarkması onları cüm
adet olmuştu. İşte o seferde de huriyet fikirlerine ısındırmıştı. 
benim kuvvetsiz kaldığımı tah- Napolyoıı Mı~ıra ç~ktığı za-
min ettiler. man Rusların bır vak1tler fay-

Tırhalalı (Papa Timbos bela da ~m.du.kl~ı ,_Ru~ları tuttu. 
havas) adlı bir Rum başına bin Velistınlı Rıgayı anlatmış-
kadar Rum topladı. Narda sem- tun. 
tine geçti. Evvelce benim kor- Yunanlılık tohumları zaten 
kumdan Korfo adasına kaçan s~rülüp açılmış tarlala~a. dökü~
Sülyotlardan yardım bekliyor- du: saçıldı, hemen de fılızlendı. 
du. Rus - İngiliz - Fransız gürül-

Korfoda Himaralılarla Nar- tülerinde Rumların büsbütün 
dalı kaçak palikaryalar da var- gözleri açıldı, Avrupa ile tema
dı. Büyük bir gaile çıkaracak- sa başladılar, Rum gemileri 
lardı. Bu adamlar Papaslardan Avrupa sahillerinde ticarete sa
teşvik görüyorlardı. Benden in- rıldılar. Çocuklarını mekteplere 
tikam almak istiyen Erğiri Mus gönderdiler. 
lümanlarnıdan bazı şakiler rum İlmi bir cemiyet yaptılar, Ay-
iarla birleştiler. valık sakız, İzmir ve gözleri tut 
Oğlum Muhtar bunları boz- tuğu yerlerde hatta, Yanyada 

du. Reisleri Rclahava kaçtı, fa- mektepler açtılar, hülasa: Ha
kat ben onu kandrrtıp yanuna zırlandılar, Riğanın Şarkıları 
getirttim, anlarsınız ya ? ağızdan ağıza geziyordu. 

- Elbet Habis melunun Eterya cemiyetini kuran 
decletsiz başını bedeninden ci- Manuel Ksanto bu sıralarda adi 
da ettirdiniz. .. bir tücar yazıcısıydi. 

- Tabii... Tabii... Hemen Bu adam 1227 - 1812 yılında 
boynunu vurdurdum. Ben bu yağ almak için Yan yaya gelmiş 
gailerle oğraşırken Avlonya haber alaydnn ve yahut başın
Mutasarnfı İbrahim Paşanın dan büyük işler ba~arabileceği
Fransızlarla gizli anlaşmalara ni bileydim buld::rur boynunu 
başladığını işittim. İbrahim Pa- kopartırdun! 
şa imperator Napolyona kendi - Vah vah! 
1 ıususi Hekimini göndermişti. - Sus! Niye sizlanıyorsuP 
Korfoda bulunan Fransız valisi bire herif! Asıl senin efcnd'le
de fb~a.,ime bir Elçi gönderdi. rin şu işi körüklemedi mi? 

flm:ı.l1 im Paşa Napolyoııdan - Ya nasıl elem çekmem be 
' ] il - 1188 Kaynarcd muahe- nim sultanım? 

d i •• V~'>tırJn 6 yıllık Harp. 

l i o yül.lugü taL ıf ede-

ı !ar ıçt de - <etin 
kı ,, , zihnimde. hadi& .. 
l alabıleceğimiz vaziyete 
gu C' de ı .. miyccek bir cevap ara 
du.ı, v Ohu şu fikirde bulabildiı;ı· 
m ' ani Qldum. 

G1zin'n en büyük eseri. kcndisi
•k· bü.ün diğerleri, ancak bu cse
riı eserl:ricJir. 

MEHMET SERVET 

*· * * M. IIAYRİ BEYL~ 
CEVABI 

Ecncbılcr Gazinin gözlerini mana
~ı ~- b urıcr, engin denizlere benze 

· lı:ler. Bu onlar için bahsa ser
m ye ve ilhamlarına menba'da ola
lı ır. Bı lıu benzetislcrde:-ı sadece 
m mun k ılırız. O kadarı 

Çünkü o gözler 
.. anın mukadderat 
Anladı. 

?:iz ve zavallı va· 
· ı okudu . 

ve S.umun ufuk1 ' dikileli. Şu 
!lalde; Gazinin et büyük eseri: 
Memleketi kurtar: ya k;,ır;ır vere
rek 1335 ~enesi 111 ıvı ,ırun 19 uncu 
günü Saırısuna a_y ·J, b.1sınasıdır. 

Zira bu karar ~ !11uva.~aıat olma· 
saydr: büyük inkd5.plarımızın yerin
de kara yeller eser. muazzam harf te
ceddüdü de dimaf::!3rdamuhasarah ve 
kahredilmis kal ğa mahküm olur
du. 

Zira bu ka!'ar ve m:ıvasalat Türk 
-nilletine yuca bir m.:ıneviet sunmus 
tur. O derecedeki bügün Türk mane 
riatı en kuvvetli cıiUctle den birisi
lir. 

~a:ıs, 5. A.A.-, ~ebusan rek İngilterede müzakeratı aka
mec.lisı bor~lar mes elesı ha~ mete uğratmak için bazı bedbi
daki Amenkan cevabı dolayısı- nane şayiaalar çıkarılmış oldu
le ı:neb~s . Jean Go;: ~a~af~?an ğu da büsbütün esassız değil
venle.n ~st~~a_!ı ta.krırını": ı;ı:ıuz~- dir. Umumi intiba, İngiliz baş
keresını hükumetın talebı uzen- vekilinin memleketlerinin bahri 
ne teh.ir etmiştir. . kuvvetlerini ölçmek için bir for 

.. Parı.s, 5 (A.A) -.. M~lıye en mü! arayan başlıca beş bahri 
cumenı borçlara muteallık maz- devletin bahriye mütehassıslarr
bata. ~uh.a~ri'.liğine ~· .Chappe nın "ölçü - miyar" a müteallik 
d~laı.ne yı ıttıfakla ıntıhap et- müşterek bir formül vücude ge
mıştır. tirmek üzre yakında bir konfe-
M. ~erriot seyahata çıkaca_k rans akdedeceklerini veyahut 
Parıs, 5 (A:A) -M. H.ernot mezkur 5 hükumetin siyasi mü 

ay sonuna dogru Yunanıatana messillerinin bir konferans ha
gidece.ğini aöylemi,tir · . , linde toplanacaklarını ihbar e-

Pans, 5 (A.A)-İhtırazı ka- deceği merkezindedir. 
B_orçlar meael~s.inD:ı: müzakeresi Clevland, 6 A.A.- Tayyare
yıtler meselesını muzakere eden ci Romitchell ve Newcomb tara
mebusan meclisi hariciye encü- fmdan sevk ve idare edilmekte 
meni . ma.ı;bata 1?:1uha~riri .. M. olan tek satıhlı "City Clevland 
Sternı malıy~ encumeru muz_?-- tayyaresi, cihan mukavemet rö
keratıru tetkikte devam etmege korunu kırmış, benzini havada 
12 muhalif v.e 9 müstenkif _rere tedarik etmiş ve 174 saat 59 sa
karşı 13 rey ıle meı:nur etmışt~r. niye havada kalmıştır. 
Bundanba~ka komısyon, tasdik Nevyork, 5 A.A.- Amerika 
hakkındakı kanuna borçlara istiklalinin yıldönümünü tes'it 
mahsuben vaki olacak t~diyat~ münasebetiyle yapılan şenlik
Almanya tarafından tedıye edı- !erde bütün memleket dahilin
lecek taksitlerden tamirat mas- de 149 kişi muhtelif kazalara 
rafı çıktı.~tan soı;ra k~~acak k~s uğramışlardır. 
mr tecavuz etmıyecegme daır Ottav, 6 (A.A) - Chibgo-Bcrlin ••
bir madde ilavesini arzu ettiği- ferini yapmakta olan "Untinbowler• 
ni mali ye encümenine bildirme- tayyaresinden yeni hiç bir lı.1ber alın-
• k • • mamışhr. Tayyare dün sabah "Groen· 
ge arar vermıştır. lan" a doğru uçmakta idi. Ha<a bozuk-

KABİNENiN KARARI tur, tayyarecilerin havanın muhalefeti 
Paris, 6 (A.A} - Tasdik kararname- dolayısde "Grca•whalea .. mevkiinde kal 

sine ihtirazi k.ayitlcr ilvesi meselesi- mış olmaları zaru.ı.c.ı.,,;iliyor. 
ni tetkik eden nazırlar meclisi, hükfune- Nevyork, 6 (A.A) - Nevyork Herald 
tin parlemento encümenlerinin noktai 
nazan hilifına olarak evvelki müddea-
sında ısrar etmesine karar verilmiştir, ---İspanyada yeni şekli hükumet 

Madrid, 6. A.A.- Hükfunet, 
milli mecliste yeni kanunu esa
si projesini okumuştur. Bu ka
nunu esasi 104 maddeden mü
rekkeptir. Kanuna nazaran, 
krala muzaheret eden bir kra
liyet meclisi, yarısı reyiam ile 
yarısı da esnaf cemiyetleri tara
fından intihap edilen bir mec
lis bulunacaktır. Kadınlara, in
tihap etmek ve edilmek hakkı 
verilmiştir. ---Almanyada da dolu 

Berlin, 5,A.A.- Memleketin 
hemen her tarafında dolu ile ka
rışık şiddetli fırtınalar olmuş
tur. Ekinler ehemmiyetli surete 
hasara uğramıştır. Müteaddit 
kimseler yıldırım isabetiyle öl
müş veya yaralanmıştır. 

Merkezi Avrupada şiddetli 
fırtına 

Prag, 5. A.A.- Bohemya ve 
Moravyada şiddetli bir kasırga 
olmuş, pek çok hasar ve zarara 
~ebehiyet vernıi5tir. Bir tren 
rlevrilmiş, 7 kisi yaralanmıştır. 
Ekinler ve evler mühim hasa
rata uıhamıstır. 

Yapnıa-kİada Türk milletine, tes
>it eyl~di6i bn feci ve agır şerait 

için<'-<: dahi, yapabileceği fikrini ve 
tmanını zerk ve telkin eylemiştir 

Bu büyük bir istir. Görüşüm iki 
Mustafa Kemal karştSındadtr: Biri 
saltanat pasası olarak Samsuna ayak 
basan Mustafa Kemal. Diğeri apu
Jetlerinin sökülmesini, kordonları
nın alınmasını canına ve gayesine 
minnet bilen ve muvasalat etmesin
den çok. . . zaman evel mücadeleye 
bir Türk neferi sıfatile lcarar 
veren Mustafa Kemal. İki zira· 
dan sonra karar kıldığım bu 
en büyük eseri menba'ını ikinciyi 
yaratan birinci Mustafa Kemalin 
gösterdiği eşsiz ve ölmez feragat ve 
cesaretten alıyor. 

gazetesi, M. Hooverin yalnız "Federal 
reserv bank" ın beynelmilel bankaya iş

tiraki aleyhinde ittihaz edilmi' olan ka
rarı kabul etmekle kalmadığı, belki You 
ne plinrrun tatbilcina müteallik olarak 
yakında aktedilecek konferansa müşahit 
göndcrmeğe de muarız buJunduiunu ıs
tihbaratına atfen yazmaktadır. 

lLAN 

AKİT 
Çerk~ şehi zadelerden Kazas

ker TevHk efendi zade \liralay 
Ethem beyin kerimesi Semiha 
hanım ile lstanbul avukatlanndan 
Halil Ethem beyin nikahları 
Cadde Bostanındaki Ethem beyin 
köşkünde 5 Temmuz Cuma gün[i 
akraba \'e dostlarının huzuriylc 
akdolunmuştur. Saadetler temenni 
ederiz. 

Bergama Asliye Hukuk mah
kemeainden: 

Bergama Posta ve Telgraf Ha
vale Memuru İsmail efendi imzasi~ 
le Berğama asliye Hukuk Mahke
mesine muta arzuhalde müddei ale
yh İstanbul Fatih Gül cami Sirkeci 
dede hane 15 50. 2 numeroda mukay 
yet Yusuf Kerimesi Zeynep meyane 
lerinde mütekevvin talak tescili 
Davası Hakkında Berğama Asliye 
Hukuk mahkemesinde icra kılınan 
muhakeme neticesinde müddei İs
mail efendi zevcesi Zeynep hanımı 
?2 Eylül 340 tarihinde yani kanunu 
medeninin nc~rinden mukaddem 
tatlik ettiği ve ikame olunan şuhu
dun şehadetile sabit olduğundan ka 
nunu medeni mucibince tal.ikın tes
ciline l 7 Haziran l 92!l tarihinde ka
bili temiz olmak üzre karar verilmiş 
olduğundan bir mahkemei Asliye 
Hukuk Hakimliğine bir ay zarfında 
hakkı temizi olduğundan olvechile 
itirazatını21 dermeyan eylemek üzre 
tebliğ mekamına kaim olmak üzre 
keyfiyet ilan olunur. 

Sivas hapishane mü. 
diriyetinden: 

Bedeli muhammeni kilosu (15) 
kuruş (21) santim itibarile (162000) 
yüz altmış ıki bin kilo yekdüziye 

HARİCİ SiYASET 

Londra, S - Avaı:ı kamarasında sa· 
bık hariciye nazın Sir Austcn Çhamber 
lain, halefi olan M. Handerson Çin ile 
cereyan eden mü;eakeratı sormuJ. sonra 
Amerika ve İngiltere r.ıünasebatı hak
kında da demiştir ki: 

- Müzak:eratm neticelenmesi sami 

miyete itiyoruz Bence bu hususta mu

vaffakiyet için meseenin- mahrem su 

rette müzakeresine devam etmek muva

f ik our Başvekile vazifesinde muvaffa
kiyet temenni ederim" 

S"'bık harici.ye nazırı Renin tahliyesi 

nıuvafık olduğunu, fakat bu tabliyenin 
hariciye nazırı M. Henderson beyana
hnda cevap vererek demiştir ki: 

- HükUmet Lokarno ve Kellog mi
saklarının, dünya su1hunu takviye için 
muvafık göreceği tedbirlerin mahiyc~i 

ne olursa olsun, nazan dikkatten uz:ık 
bulundurulmaması fikrindedir. 

Kralın hükUmeti 24 tc hukuki surette 
Rus hükiimetini tasdik etmiştir. Bey
nelmilel hukukun icap ettiği kaf'Jıhldı 
münasebat vardır. 

927 de münuebatın inlritaı yüzünden 
diplomasi çarklan da durmuştur. Simdi 
bu çarkları yeniden işletmek icap eder." 
RENİN TAHLİYESİ İSTENİYOR 
Londra, 5 (AA) - Avam kamarasın

da kraltn nutku hakkında yapılan müza
kerat esnasmda M. Hcnderson, Sör Aus 
ten Çhamberlaina cevap vererek Ren a
razisinin mümkün olduğu kadar ıüratle 
tahliyesi hususunun esaslı bir mesele ol
duğunu beyan etmiştir. Mumaileyh, İn
ciltercnin ihtiyari maddeyi imzalamak 
ve Sovyetlerle münasebata girişmek ar
zusunda bulunduğunu il&ve etmiş ve bu 
son iki mesele alda.nda dominyon hükU
metleri ile istiprc edilmekte olduiunu 
söylemiştir. 

natta bulunmuştur, du görüştl1k. Bir kısmını halletti 
"Diiyu11ıı wnıımiye ititufnome- b r kısmını da halletmek Ourey .:.___.:__ .... ,__ __ _ 
Yunanlılarla müzakere 

Ka . .,alar meselesi nedir? 
Bir de Yunanlıların mübadil Türklerde 

haksız yere aldıklara tütün öşrü 

meselesi vardır 
Ankara, 6 (Telefonlaı Yu-

nanlılar tarafından mübadele 
müzakeratı esnasında iadesi is
tenilen kasalar meselesi etra
fında tahkikatta bulundum, HU
kOmetlmlz bu meselenin mllte
kabilen ve her han!(i bir şekilde 
halline hazır olduğumuzu slly· 
!emiştir. 

Yunanlıların istedlklerl 30-
kasa vardır. Biz de mukabel 
ten mfibadll Türklerden haks 
yere Yunanlıların aldtk.ları tU 
tun öşrU olduğunu ve bu mes 
lenin her hangi şekilde müzak 
re ve halline amade olduğumu 
zu blltlirdilr. 

-----··~·e> ....... ~~-
Ankaranın yeni şekli 

Dün Dahiliye vekaletinde M. Jansenin 
iştlrakile bir içtima yapıldı 

Ankara, 6 ( Milliyet ) - M. yet kolay olacaktır. Bir çok şr 
jansen geldi öğleden sonra birler bu tarzda hareket etmell' 
dahiliye vekaletinde lmar Mec- tedlrler. 
lisi idare relııi Falih Rıfkı, da- Profesör Ankarada henfll 
biliye müsteşarı ve imar mD- yapılmamıt olan büyük binala• 
dD.r vekili Hilmi, şehremini ve- rın yerlerini ve ııeklllerinl 
idil Nevzat beylerle muvıkkten intihap etmenin Aakara tebri· 
imar müdüriyeti tetkik mıışavlrl nln müstakbel manzarası noktal 
olan profesör Orle ile beraber nazanndan bayati oldutun• 
lmır mecllsl içtlm11na iııttrık aöylemiştır. 

M. janıen yarın fırka salO" 
etti. içtimada Ankara şehir planı nunda plan ve haritalar llzerin• 
meselesi hakkında uzun müddet de tatdik projeıılnl ihzara bat• 
görllşllldü. layacaktır. 

M. jıuuıene göre, Ankarada Profesör kendi planını ct1ı:el 
teknik büro tesl11 edildikten ve tatbik ettirmek içla her 11 eaı 
büyük mikyasta haritalar Uze- bir müddet Ankaraya gelmetl 
rinde tatbik edildikten sora her kabul etmektedir. 
nevi inşaat ve şehir işlerinin M. jansen ismet paşa tfS. 

IHa mektnlıı kendisı tarafından kontroıu J!'.a- tarafından kabaı edıımı,11r. ...... 
Türlif e• f onan 2.~~~A.)a1!!~~!!!dzl~aat ~:!:~~~1~ Uk· 

bahar zerlyatı için yaptığı lkrazat 4 buçuk milyon llrıya baliğ 

fungnlılgrlg nıu"zg~ere olmyştur. l(onya, Sivas, Yozgat, Kayseri Vilayetlerinde bu •eae 
U U U Ul her seneye na;r;aran zerlyat çok fazla yapılmıttır. Her llCDC bire 

yedi mah~uı alınırkea gelen haberlerden anlatıldıjttna gllre bil 
d d t ? sene bire yirmi mahsul llınacatı tahakkuk etmiştir. Dlter maıı,... neuen uurmu, u . . tıktakl mahsulD.a de fevkalade eyi ve bereketi! olduğa alınan blV 

Atina, 27 Haziran (Milliyet) berlerden anlaşılmaktadır. '1 
Hariciye daimi komisyonu dün sa- Şarbon hastalıdına karıı Ne kadar düşüyor t. 
bah bir içtima akdtetti.Türlc-Yunan tedbir alındı 
müzakeratmm hangi safhada oldu- Ankara, 5 (Milliyet).- İktİ' 
ğunu tetkik etti. Bu komisyonda A- Ankara, 6 (Mllllyet)-Aakara ve sat vekaleti istatistiklerine göıf 
yandan, meb'usandan mürekkep Nallıhan havallslndekl lıayvan· 925 aeneainde Türkiye Cüıll' 
muhtelit bir encümendir. Bu komi- lar arasıadı son gtlnlerde zu- k 

bur eden ""•boa lıastıhğının huriyeti dahilinde beslenen .?.; syon esasen mevcuttur ve kanunu y-- 50 9.ı;v 
esasi mucibince mesaisi parlamento- izalesi için çalıfılmaktadır. yunun mıktan 11,443, 3;" n'11 
nun haricindedir. Parlamento tatil Şehir dahilinde de tek tnk seneaindeki mıktan 11,70~ 
olduğu zaman da bu komisyon faali- bu bastallk vak'alınna tesadOf bat idi. Bu ild senenin vua~ 

k"ka b ı bT edilmekte olduğundan mezba- 11 yet ve tet ı tta u una ı ır. Bu hada kesllecek lıayvanat etleri- ı 1.572,863 rakamına müsa 
komiayona evvelce batvekilette bu- ld w d 926 · · ~ nln balı:te..._olojf laboratuvarına o ugun an senesının me lunmuş olan ıpcb'us ve ayan azaları ••;, az) ·ıı 

'
evld temlll edllmlftlr. cudu vaaatiyi 129,360 f a ı da iştirak edebilirler. 

Dünkü içtimaa M. Venizelos, ha- Mezbalıllda bu buıaa için dl· ve bir sene evvelki mıktan d.-
riciye nazırı Argiropulos, meclisi ğer takayyOdat da yapılmakta- hi aynile yani 129,360 fazlasilf 
mebusan meclisi Tisirimokos, ayan ıdr · geçmektedir. 
reisi Zayimis de iştirak etmişlerdir. Posta mDtehauıslan 927 senesindeki koyun me't" 
:Fırka reisleri Mihalakopulos, Papa- Ankara, 6 (Milliyet) - Posta cudu 926 aeneaine nazaral' 
nastasyo, Kafandaris, Gonatas, Ti- mpfettlşlerl on ""'ne .. dar Al 

&M .. a • 1,871,963 fa.zla ile 13,574,186;.. ryandafilakos, Karapanos, Altos Ro manyaya giderek raporlarını 
manes, Çamados da iştirak etmişler- oradan gllndereceklerdlr. di. Bu mıktar iki evvelki sene-
dir. Ehali firkası reisi Çaldaris bu Ankara Hukuk mektebi !erin vasatisi olan 11 ,572,863 
davete icabet etmemiştir. Bunun Ankara, 6 (Milliyet) An- adedini 2,007,323 rakamile g~ 
sebebi bu ftrkanm her türlü feali- kara hukuk mekteplerinin dip- mektedir. 
yetten uzak kalmak hakkmdaki ka-
rarıdır. loma tevzll merasimi pazartesi 928 senesinde koyun mıktar~ 

Müzakerat öğleden sonraya ka- gnna yapılacaktır,. Merasimde 11,152,541 baş olup 927 senes1 

dar devam etti. Be~vekil de bulunacaklapdır. koyun mıktarmdan 2,421,645 
Neticede şöyle bir tebliğ neşredil Yırtık paralar noksandır. Bu mıktar üc evvel· 

di: k . 1 J1 . Ankara, 6 ( Telefonla ) -- i senelerin vasati,j o :ı. t'Komıyan azası, hariciye nazırı 1 
tarafından ahiren Ankara ve Atina Yırtık poraların tebdiline alt 12,239.,670 adedinrlen tıu;:ı 10.: 
arasında cereyan eden müzakerata tallmateaame Maliye vekili ta- 449 adet noksandır 

. . rafından imza edilmiştir. Tabı 1 dair verilen izahatı dinlemıştır. Ya- Dört senenin vasatisi l 196811 
d · · d·1 · k ·ı ve tevzi edilmik üzeredir. rm a ıçtıma e ı mesıne arar ven adedine mü~avi oldu~ur d" 

mistir.. Rnsyaya ihracat işi b Bu içtimada hariciye nazırından irinci ikinci ve dördü ·J • • 

sonra başvekil M. Venizelos da söz Ankara • 6 r Telefon'• ) ler vasatisinin alımd ve ya oıf 
almıştır. Karapanos, Mihalakopu- Rusyaya ihracat m~selc~i ve üçüncü sene vas tİ::;İnİ l Ü u ı· 
los, Papanastasyo da söz söylem.ş iade ediien deriler hakkında de görülmekteıl.ı. 
!erdir. lstanbulda tetkikat Yapan tica- 1928 se:ıcsinde mevcut l·oy-~ıı· 

İki hükumet arasındaki m sail e- ret! hariciye umum mUdilrll ra- !ardan me·Jcu nufuwu a u 
sas itibarile emlak m,selesi olduğu porunu hazırlamaktadır. Rapor 
irin ve bu emlakin krymeti her iki · 1000 neferine 816 ba~ isabet l· 
~ iktisat veklllerlne verılecektlr. 

tarafça bir birinden farklı olarak i mektedir .Son iGtatistiklere na:ı# 
takdir edildiği cihetle komisyon er- Mudafaa rnilliye ran (birkaçlvilayet noksandırı 
kam hakkında tam surette mallımat vekili geliyor 928 senesi zeriyatr 66,329,201 
sahibi oluncaya kadar münaka~ayı dönüme balig" oldug· undan b"ıt tehir etmiştir. Ankara, 6 (Milliyet) Mü-

Hariciye nazareti bu baptaki ra- dafaal milliye veli.ili Abdulhalık mezru dönüme isabet eden kO' 
kamları haztrlayıp komisyona bil- Bey harek;t etmiştir. yun mıktarı 168 baştır. 
d" kt" -ırece or. Ak , • . t d 

İşte_ bu içtima ü~e_rinedir ki Anka- r-·· SIIll lSpa e ene 41 
radakı Yunan sefırı M. Papaya ne-
ticeyi beklemesini ve şimdilik mü- b. ı. a . 
zakerata girişmemesini bildirmişler 1 n 1 r ve rı y o ruz 
dir. Bu komisyonun müzakeresi ne- ı ı 11 1 · 1 · 1 ı . . d A . h""k' . M p Asma altında ~4 o .czzet a ep '"~' ııcarct 131lCo1"dc • I> r t.lcp tıcesın e tına u tımetının . a- . 
paya kat'i talimat vereceği anlaşıl- \.ı~ian okka ılc ıopt:ın I."' c'ı 2<XJ kı r~a 

mııtır. Bilumun1 memurlara sühulet 
Körler de toplanacak. •• ! ... ~~lt yine biz o gö.:1:-r~ ela ve ya 

y ıl oıauğu için değil Türk mille
tı .ı.ı zindanlı tali'ini gbrdiıgü ve 
, "terdigi içindir ki l:ıy.not veriyo-
..ı:. 

Cünkü en uz1u f' :tk•ınun sonun 
h; Memleket hı'fı il iş.:~! edilmiş 
>labilir. Mcmle. • ı icbre edenler 
:ıfletü delalet v 'ıatta hiyanet için

le bulunabilirler Falcat tekmil bu 
·erait içinde dahi vazife v; tanı ve 
"otiklali kurtarnı.1ktır diyen insan 
ıunu söylemekle kalmamış vapmıs
ıt 

Fikrimi tekrir ile tekrar ediyo
rum: En büyük eseri: Memleketi 
kurtarmağa karar vererek 1335 sene
si Mayısının 19 uncu günü Samsuna 
ayak basmasıdır. Niçinünün cevabı 
yukarıki satırlardır. 

ÜRGÜPLÜ MÜNİP HAYRİ 
Hukuk mezun" 

ekmek müzayede ve münakasa kanu
nunun maddei mahsusuna tevfikan 
kapalı zarf usulde münakı .. yı vaz
edilmiş olduğundan tallp olanların 
daha fazlı malumat edinmek isteyen
lerin Cumadan mada günlerde Sivas 
hapishane milcliriyetine ve Müddei 
umumllikte müteşekkil komisyonu 
mahsusuna müracaatlan lüzumu ilin 
olunur. 

Viyana, 5. A.A.- 14 - 17 
Temuz arasında Viyanada bey
nelmilel körler kongrası topla

olmak için nıiidlir \•e\a şeflerin t:ı:ılıhudl\le 

anıca V ı• ye• mahlfıt oldıığwrn i,pac etl~nc eres . rooo lira ihraıııiyı: \erilir. .... ______ _ 
nacaktir. 
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Kadınlar için kolay! r MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ ) 
Erkekler de su Londra mo-, 
dasını kabul edemez miyiz? Bllrsa lıBJ!!ıcaları Yol göründü!. Posta ve telgraftl!., 

Ankara-Istanbul 
telefonu 

Yerli kumaslarla kadınlarımızı en zarif 50 odalı asri bir Serseriler artık 
.7ekilde süslemek ?a~a ~endilerine e!1 . ot~l yapı~ıyot gidi orlar .. 

mukemmel balo elbısesını yapmak kabıldır Dün toplanıldı ve bütün _y .. . 
Yeril mallanru, Türk kadınla- Bir kadını yeril malı ipeklilerle kararlar ittihaz edildi Fenalıktan bir turlü 

Ücret art~ cak 
değildir ... 

lıın arasında tamim için yapılan gldirmek, bütün çamaşır ve tu- vazgeçmigeıı şerirler 
h

. bb Bursa kaphcalanru asrileştirmek için Dün Po,ta mildiri umumısı 

Fahri Bey Ankara- lstanbul lde
fonu hakkında demiştir ki: 

mü ım teşe üs- val~t ihtiyacını tatmin etmek teşekkül eden şirket .heyeti umum.iyesi /sfanbuldan çıkacak 
!er bilyük bir arnk muvaffakıyetle neticelenmiş dun Tıcaret ve Sanayı bankasında ıdare Bir çok d f 1 hk' d k-
rc\·aç temin etti 

,\sıl dikkata 
,ayan olan nok
ta fantazi ve 
lükse çok ehem-
mi yet veren ki
bar ve yLik ·ek 
tabakaya men
sup hanımların 

da Bursa ipck
lllerini kullan
mağa başlaması, 

bı: lan çawa~ıra 
ln'"sar ettirmı 
yerek yavaş ya· 
vaş harici kıya
fet ve tuvalet-

!erine de teşmil 
cihetine girme-
leridir. 

Daha şimdiden yeril malı, 

kadın çam~ırlan ;tıususunda ek
seriyetle ecnebi mamulan yerine 
geçmiş olup bunların yüzde dok
sanı Bursadan gelmektedir. 

Hangi humaşlarla 
l\1aruf bazı hanımların tetki

kanna göre' Türk kadınları ara
nnda yerli malına rağbet gittlkce 
kuvveti artan bir cereyn halin
dedir. Kibar hanımların yüzde 
lnu, diğerlerinin yüzde alası 

biitun tuvaletlerini yerli ipekli
lerle temin ediyor. 

isminin yazıimamasım tercih 
cdtn maruf bir terzi hanım, her 
1-angl yerli kumaşlarile kadın
'•n'lıızı süslemek ve yüksek 
moda şekillerinin istihdaf ettiği 

ıarafetl yerli mamulAtla elde 
etmek mümkun olacağını söyle
miştir. Bu terzi hanım bir mu
harririmizc demiştir ki: 
-Bursanın krep damur ve krep 

b~rman/arlle, Avrupa modellerinde
kı gQze//iklerl kaybetmeden giyin
mek kabildir. Bunlarla rob/ar 40-
50 //raya yapılmaktadır. 

Şimdi Avrupa kumaşlıınru alan 
Ve modanın biltün icabannı tet
kik eden hanımların senelik gi
yinme masrafı ( 3000) linıdır. 

Halbuki lhdyaçlarının mühim 
bir kısmı için yerli malıru tercih 
edenlerin masrah senede azam! 
(1000), orta derecede ise (500) 
liradan ibarettir. 

Dr. Bürhaneddin B. 

r · · · ·f p . . a a ar ma um u 
bir meseledir. Bu suretle Avrupa ~e~ 1 ~~ d "~.1 .Mı 'i.t" . r'.yaeetınde !arı halde islahı nefsctme} . ,_ sabı-
ku 

.ı n kı .. llik ev a ~ ~ ır ıçh~a a etmıştır. . . kalılar ve serserilerin demir yolla- - Bu mes'ele şundan galat ola
cak: Şehirler ar:ı>ında telefon 

mat'an a ya n guze ve Bu ıçtımada eski Hıdıv Abbas Hılmı nnda calışt 1 1 D h"l" p 
1 

ırı ma arı a ı ıye ve-
.,ı,.ıık, ayni zamanda tasarruf f· namın stanbul mebusu Hasan Hay kaletince t k .. t . ı· B h fUU · T" S . b k .. . . a arrur e mı§ ır. u u-
temin edildi!ti muhakkaknr. n, ıcar;/ v; .•n-;• an.dası .m:mee~ılı susta lazım gelen tahsisat da bütçe- tcsi>aU talip olan şirkete verile-

n~mına r.V l~rıFt, . ursa ı areı du~usıye ye konmuştur. Henüz bu hususta k 1 \ k l b 1 h 
Yerli ipeklilerle yalnız günlük •• namma a ı atın, Bur$a bele ıye ro Polis m"'d"' . . bl'" 1 ce · O ursa ' n ·ara· stan u atn 

.. T ı·k E k 1 "eli . N" . u urıyetıne te ıgat yapı • d b' .1 k d l 
kıyafetler dejtil balo ve düğün ısı tevb ı k• v a umbum mu . rsı . •Ybazı, mamıştır. Tebliğat yapıldıktan son- a ta ıau e o şlr ete evro un:ı-

zıras. an ası muasc e mudırı aıt ey- ra faaliy t .1 k r k 
tuvaletleri de tecrübe edilmiş ve ıer bulunmuşlardır. • e e gcçı ece ve po ı~çe za- ca Ur. 

H . . . . ten malum bulunan lııı serscrıkr ve iyi netice alınmısnr. eyetı umumoye tarafından ıttıhu ~- sabıka] 1 t 
1 

k b O vakit yeni bir ücret ra,ıfcsi 
• d'l t..- ı ar op anara za ıta naza-

giizdn 75 Türklerde 1 en ~rarlar şuolardıro retinde .. d"f · ı yaııılacaktır. Fakat hunun ne mik-• ı ş· k • d"' şumcn u er ınşaatı o an 
- ır et ııcrmaycsınden kaJan ort yerlere g'' • ·ı ki d'. B 1 d 1 h 1 ı. 1 1 · ı- · Terzilik işlerinin ylı:ıde yet- te ücüntln süratic tahsili. d . onc..rı ece er ıı. ura ar- ar o acnğı aMlllt a nr ta mın 

m~ bc~i Tiirk san'atklr hanım- 2 - Çekirııe caddesinin yüksek kısnu ıa:n~l~assa sab:kalıların kaç;nam:· yapılamaz. 
lannıı intikal ctmişdir. 

Bizde yeni bir moda ihdası, 

memlekete mahsus bir şekil bt:l
mak te~ebbüsü bcyhudedlr. çün-

ki kıyafet Beynelmilel bir şekil 

almıştır. Bu husuta Avrupadan 

ayrılmamak zaruridir. Amerikada 

baş gösteren çok açık giyinme 

tarzı bizde taammüm edemez. 

Yeril mallarının Avrupa ku
m~arı kadar zarif olması için 

renklere ve makine ütüsüne da
ha ziyade ehe-
mmiyet veril
mek tedir Krep 
jorjet! er 1m1 z 
mükemmeldir . 
Yeril ipekliler, 
ecnebi malları
ndan daha sağ
lamdır. Yalnız 

saf ipek olması 
bazı tuvaletler 
için bir mahzur 
teşkil edl yor." 

Şu elbiseyi 
bizde giye
billrmigiz ? 

Diğer tara
ftan lngilterede 
sıcaklar dolayı

sıle erkek giyin
me terzını değişdrmek yolundaki 
teşebbüs ~ehrlınizdeki terziler 
arasında a!Aka ile karşılanmışnr. 

i\Ieşhur bazı terziler hafil 
giyinmek esasına istinat eden bu 
basit kıyafetin bazı tadiltt!ı uuıır.· 
mümüne tarafurdır. Pantolonun 
kısalnlmasına aleyhdır olan bu 
terziler yeleğin kaldınlmasını 

ve caketin yerine yakası açık 

bir gömlek şeklinin kabulünü ve 
bunun yerli kumaşlarla yapılma
sını muvafık görllyorlar. 

Maarifte 

nı teşkil e.den sol tarafından (50) odah tı'r. B eın1;nc 63rfı ~ayrct-~dıl.~ce.k-
U çal • ki l s Sc,·ahat nıe Pazartc,;i rrünü her türlü ısti:.ahat teraitini haiz, müte· la.hı h . ı~ma şe ı serse1~ er .. n. ı . J ,... 

addit banyoları muhtevi bir asri otel ve d"k• halıne yardım edcccktır. Şım- ba ·!ayaı.:a~m. 
bunun yanmda wnuma mahsus olmak üz ~ ı alde yakalanan serseriler ha- Kar:ıdcniz sahili taıikilc şark 
re havuzlu bir :1aIP.an: in ... 51 için idare ~ısane ve tevkifanede hep bir arada 
meclisine salAhiyet veri,.,;

01
i d ulunduklarından is!Slu ini şöyle vilılyttlerınc gide.:cJtım. Scyaha-

3 - Bu muk.:"rerat üzerine şirketin ursun bilakis fena bilgilerini artır- lİ nin ne kadar dcv1m edere~i 
esas mukavelesı maddelerinden bir hu- maktadırlar. ma!•)m dcJtildir. 
susun tadili ica ettiiı cihetle bununla .. 60 !JİNDEN FAZLA .. 1 

Dun hır h · · · h · • d -----meşgul olmak tein heyeti umumiyenın b mu arrırımız şe rımız e M "f ,I', /k H. 
(29) Temmuzda ıekra, ıçtimao dave•i h ulunan serseriler ve sabıkalılar il eı err • 
tekarrür etmiştir ' akkıı_lda tetkikat yapmıştır. Şimdi- • 

Asıl büyük v; asri kaphcanm inşası ı;c kadar parmak izleri alınan sabı- Temlik işleri 
bilihare düşünüleceğinden şimdilik ser- alılar, yankesiciler, dolandırıcılar,. 
mayenin arttırılmasına lüzum görülme- sahtekirlar, hırsızlar ve katil1erin 
miştir. Y~kfınu "60'' bini tecavüz etmekte

Yapılacak: otel ve hamam için lizım- dır. Bunlardan bir kısmı aade zan 
colen çelikli, lrillrürtlü ve radyo aktivite altında bulunanlardır. Bir kaç defa 
li sulann istimlllinc karar verilmiştir ınahkfim olan sabıkalı pantuflacı, 
Mevcut (470,0000) liranın bu tesisata 1tiİ mantarcı, kaldırımcı, sahtakar, do
fi geleceği beyan edilmektedir. Otel, ih landırı_cı ve yankesicilerin yekunu 

Dahiliye vekaletinin 
gönderdiği yeni 
talimatname 

tiyaca cörc tevsi edilecektir. 7-a hın raddesindedir. 
Temmuz nihayetinde inşaata başlana- G!RlP ÇIKANLAR 

Borçlanma kanunu dairesinde 
mübadil, muhacir ve mültecilere 
temlik edilen emvali metruke 
hakkında Dahillye VekAletinden 
vilayete bir talimatname gclmiş

dr. 

caktır. . ~er sene hapisane ve tevkifaneye 
gırıp çıkan sabıkalılar 3--4 bin i
çindedir. Son defa hapisanede mah
kum olanlar 500 kişi idi, bunlar Af 
ve te'cil kanunundan istifade ederek 

Kazalar 
Karaya oturan vapur 

Trabzon Fenerl önünde ka-
raya oturan Büyük liman vapu
runun tahlisine çalışılıyor. 

Son hrtınalar dolayisile ge-
minin rahnesi büyüdUğünden 
hıl.lA kurtarılamamışnr. 

Büyükliman vapurunun kum
panylliı vapurda malı bulunan 
tüccardan malın nısfı nisp1:tinde 
tazminat istemektedir. 

Tüccar buna itirazla dün De
niz dcaret müdüriyetine müra

tahliye edilmişlerdi. Talimatnameye nazaran teffi-
250 K!Şt OLDU.·· 1 zen verilen ve kıymetli tapulara 

T~h!iyeden beri çok zaman geç-
medığı halde şimdiye kadar tekrar istinat eden emvtılden dolayı 
Tevki.faneye gelenlerin yekunu borçlandırılan miktar yüzde elli-
250 dır. Kısa bir müddet esnasında kı ı d 
bunların tekrar cürüm işlemeleri den, ymetsiz tapu ara lsdna en 
de gayri kabili islah olduklarını verilen miktar yüzde kırktan, 
göstermektedir. Te'cil kanunundan tasfiye talepnameleri üzerine 
evci sapisanede üç yüze yakın sirkat 
maznunu vardı. Bunlardan bir kıs- verilen emval de y üde yirmiden 
mıdd ~rar cürüm işlemiflerdir. fazla olmıyacaknr. Metruk em
ŞER!RLER!N BULUNDUGU 

YER valden borçlanma kanununa na-
Sabıkahlar ve yankesicilerin en zaran teınllk edilen malın kıyme

lresif olarak bulundukları mıntıka tinJ taktir için yeni bir şekil bu 
Galatada Beyzade, Arkadi Şeftali 
sokaklarıdır. Bu mıntakalarda bulu lunmuştur. . caat etnılşlerdir. 

Mesele ticaret 
halledilecektir. 

mahkemesinde nan. ı;.i~li esrar kahveleri adeta yan- Metruk emvalin temlik zama-
kesıcılık mektebi sayılabilir. Bura· ö 302 ta "hll ml•k · 

Denizde musademe 
Liman şirketinin lzınir motü

ril dün Han önünde Anadolu 
motörü ile musademe etmiş ve 
bu musademe neticesinde Anado
lu motörü milhim surette rah
nedar olmuştur. 

1 da k"" ··k . nını g re rı e ıı nızam-ar uçu ve genç serserıle; usta· 
larııım yanında tatbikat ve nazari· namesi cari olan yerlerde emlak 
yat derai görmektedirler. ve araziye mevzu kıymetlerin 10 

VlllJgelte misli hesap edilecek ve bu mik-

v tar; gayri menkul malın kıyme-

eremli inekler ti olacaknr. 

Dünden itibaren 
tüberkülin tatbikatına 

başlandı 
Şehremaneti hududu dahilinde 

süt veren ineklere dünden itiba
ren tüberkülin tatbikatına baş
lanmıştır. 

326 tarihli müssakkafar kanu
nu cari olan yerlerde ıdiyen ta
yin olunan gayri safi iradın Şu
bat 928 tarihli kanuna göre ih
raç edilen klymetın sekiz miall 
lnymet addedilecektir. 

Alm~nyadak:i Tıp konerelcrinden vuku 
bulan davet üzerine Almanyaya aidcn 
Cerrah ~ haatancai baş operatörü A. 
Burhaneddın B. Alman.yada üç mühim 
konçeye ittirak et.mit ve bir çok hula 
hanelerde tetkikatta bulunmUftu. 

Yeni mezunlar 
500 den fazla olacak 

Darüflununun muhtelli fakülte 

ve şubelerinden ve yüksek melı:

teplcrinden 500 e yakın talebe 
mezun olacak ur. Bu seneki me
zun gençler önümüzdeki Perşenbe 

günü akşamı saat beşte hep bir 

arada bir tenezzüh yapacaklardır. 
Tenezzüh sabaha kadar devam 

edecektir. 

Emanette 

Konservatuvar 
Hazırlanan proje 
muvafık görüldü 

Konservatuvar binası hakkın
daki proje muvafık görülmüştür. 
Taksim meydanındaki ameliyat 
bittikten sonra binanın inşasına 
başlanacaktır. 

Bu husuta Baytar Müdüril 
Rasim Bey dün bir muharriri
mize demiştir kl: 

- Mücadeleye başlanmıştır. 
Hey'et 37 ki~iden ibarettir.Hey'
et reisi müderris Riza İsmail 
Beydir. Hey'et lstanbul, Beyoğlu, 
Üsküdar gruplarına aynlınıştır . 
Azami bir aya kadar veremli 
ineklerin hepsi aynlmış olacaktır . 

Yeni tahriri musakkalar yapıl
mış olan yerlerde de varidat bu 
şekilde kesap edilerek kıymete 

tahvll olunacak ve bu nisbetler 
üzerinden borçlandınlacaknr. Yir
mi senede tahsili !Azım gelen 
borçlar: defaten verilirse her se
neye ait miktar için yüzde I! 
nisbetim'e iskonto yapılacakur. 

Haber aldıj:rmız.a cörc Bürhancddm 
B. elye•m (Daııziı) te buluıımakta.ıu. 
Bcrlln ve Hamburı ba~lerinde bil 
...... (bedii yüz ve burun) meoaili hak
kında tetlrikatta bulunduktan ıonra Is
lan.bula dönecektir .. 

. .:.:..--.._......,....., 
$irketlerin ücret tarifeleri 

Deniz sevrüsefe şirketleri üc
ru tarife k~misyonu bu sabah 
tc .>la nacaktır. 

Komisyon Seyriselain, Şirke
ti ıayriye ve l Iallç şirketlerinin 
ınsraı Jırını tetkik edecektir. ---Ocak balo8u 

ADANA - MERSİN HATTI 
Adana - Mersin hatb teael

lüm edildi. Hat Konya i,letme 
idaresine raptolunacaktır. 

Türk ocaı,'1 balosu 18 temmuz- M.JANSENİN MUAVİNİ 
.la Tarahrnda Tokatlıvan otelin- TETK1KATLA MEŞGUL 
de 'lrilc~dair. · M. Jansenin muavini M. Or-

ı.la fıil aaziler heueti ley burada tetkikatına devam e 
diyor. 

. · ltılul gazilere muavenet hey' Tetkikat en ziyade imar pla-
etı umumiycsi 27 tcmmuya tehir nmm kabulünden eve! şehrerna 
edi nıi,tir. neti tarafından inşasına başla-

1': HulÜsilıeg nılan ve henüz ikmal ectılmemiş 
( ı hukômetl nezdindeki se- olan binalardan plandaki büyük 

f. . . . caddelere tesadüf edenlerinin 
ırır.c ı l !uJıi,ı I·uat Bev bu gün 1 "b' tadil" ah t h '' p anmucı ınce ı ve y u 
şe ·.nıiı_ r,dı:ıckt:d!r. Fuat JJu- inşaatlarının şimdilik tehiri i-

i 
o ,, 

~ ık •ay:· ı.,'idcccktir cap edilmediği noktasına aittir. 
~• eooeoo•••••••••••••••••••••••••• • • • • • rru ~ 5 iuci sahifenin ilh sütunlarında 1 

000 OOQOOeeeo• O e ••••••••• : 

KiJmilr depoları hahkında 
iktisat vektletince Kuruç~me 

ve Arnavut köyUndeki kömür 
depolanndan bir kJ.,mınm kaldı

nlmasına karar verilmişti. Henüz 
bu hususta şehremanetine bir 
tebliğ yoktur. ---Tarlft>lerln tevhidi 

Vesaiti nakliye tarifelerinin 
birleştirilmesi için Emanette teş

kili ne karar verilen komisyon 

bu hafta içinde toplanacaktır . 
Alakadar şirketler miimessilleri

n!· davetiyeler gönderilecektir. 

Seyyahların imtihanları 

Geçenlerde tahrid imtihanları 

yapılan tercümanların dUn de 

Emanette şifahi imtihanları yapıl
mışnr. 

_!!uzu flatiarındahl farlı 

Son zamanlarda kuzu müva
redan artmış ve Hasır iskelesine 
gelen kuzuların okkası 70 kuruşa 
dilşmüştür. Buna mukabil Kara
ağaç mezbahasında kesilen kuzu
ların okkası 120 kuru~tur. 

Su/ istimal 
Defterdarlığa mensup bir vez

nedar ile bir tahsil memuru ve 
bir tahsil katibinin sui istimalleri 
görülmüş ve bunların işlerine ni
hayet verilmiştir. kendileri de 
mahkemeye tevdi olunmuşlardır. 

Muslp bir harar 
Resmi dairelerin kiralık bina

lardan kurtarılması karar altını 
alınmışnr. 

Bu cümleden olarak: rüsumu 
saydiye idaresinin yedi dairesi ile 
üç kayıkhanesi de emlA!d milll
yeden olan binaları naklolunı
caknr. 

Borsada seyircilere ger 
Kambiyo borsasında seyirci 

halk için tefrik edilen yer diin 
açıl ınışnr. 

Dün buraya ı 00 kişi kadar 
gelmiştir. 200 kişiden fazla gelen 
olursa sıra usu!Ue girilecektir. 

Ayrıca banka müdürleri ve 
bankalar içinde anfiteatr tarzında 
bir yer hazırlanmaktadır. 

Terfiz yapanlara isdhkaklann
dan fazla .olan miktar için bu 
şekilde muamele yapılacağı .gibi 
milbadi.l, mu hacir ve mülteciler 
tt:ml!k edilen emvali mttrukenin 
kıymetleri de bundan sonra bu 
şekilde hesap olunacaknr. 

Yeniden sehlz memur 
Muhassesat zatiye muhasibi 

mes'ullüğünc yeniden 8 memur 
alı naca kur. 

Yeni pullar basılacak 

Posta ve Telgraf miidiriyeti 
umumiyesinin yeni pullar müsa

bakası bitmiştir.Pullar 20 kısım ve 
be\ çeşittir. Bu beş çeşit pulun 
üzerinde Gazi Hz. nin bir por

tresi, Taksim abidesi, harf inki
!Abı timsali, ziraat timsali ve 

Lozan sulhunun bir tim,;ali bu
lunacakni. 

Pullar mlisabaka,ına yalnız 

Türk ressamlar iştinık edebile
cek ve ressamlardan Posta ida
resince en beğenileni kabul edi
lecektir. 

Mahkemelerde 

Beş ayda ç 
ill •O 1g: -

Anastas Ef. Marikası .. el 
ayrılnıağa razı de · 

Otur bakalım Marl hanım ... 
Deminden beri aratıp durduk, nerelerde idin ? 
Marl hnnım, ku.!'.ğınde dantela yığınl~rı ıır :,ır.du v: 

mini pentıe burnu görünen bir aylık çocuı::ıı ı.e ıs \, , t 

Şu tıraşı uzamış çehreli, basık bıırı:nlıı, ya)v.-~ ç . • :. c 
gözlü ııdam, Murinin kocesıdır. !{arısını kucaı;,ıı ... ı ço 
görfince heyecana gc~di, dlerl titror.:oge bımın cıcıı t.rl L IJı 

kapanmağa başıa_ı. 

Hatta biraz dn göz.Jeti •,ulandı. l(cndi~ine bir şey seorıılnı~ll 
- Ef~ndim, dedi, nah işte bu çocuit benim çoca.ı; 

- Senin çocu!,"lln ha .. Ne vakıt evlendin bakalım? 
- Var beş ay, hani ki ::ıvlennıi~iın. 

- Anastae efendi, ~açmulıyors~ıı. SözUne dikkat et, knç ·-
oldu evleneli ... 

- Bir sene, yahut ta bir buçuk sene ••• 
- • !{arın ne diyor, blllrınisln? Bana bakmiyor, boşn~ın cli)or. 
Adamcağzın yine ilsabı bozuldu. 

Teşvik yapmışlar cf ndim, var bir iki komşu ki nah böyh 
hep fesat kı:.rıştı:ıyorlar. Ben karımdao yok ki şlkftyet ed!y:ır. 

Eyi ama Mı:dam senden şikayetçi, onu ne yapalım ? 
- Ben gönlilnll nlacağı'.ll, 

Sen ne işle rneşgul:;un bakalım? 
!{adın atıldı : 

- Eskiden tavuk satardı. 
Sana sormadım, sen söyle Anı:.stas efendi ne i~ e ıne 1 11 

Azametle yerinde doğruldu: 
Mağazada çalışıyorum. 

Hangi mağazada? 
- Ahmet, obl Mehmet, ohl, Hasan RO tO mağazada .. 
- Tezklhdarmısın ? 

Ohl tezgahdar., 
- Ya nesin, mağaza sahibi mi ? 
- Yok mağaza sahibi, öteberi lf yapıyorum. 
- l{azancın ne tutuyor. 
- Bir buçuk lira günde. 
- Bak madam, gilode bir buçuk lira ltazanınm, !tarımdan 

hoşnudum gelsin beraber oturalım, diyor. 
Jl\arl hanım bnna razı değildl: 
- Bana bakmıyor, yolt sadem bana bakınıyor. GOnde altmı~ 

clgara içiyor. Aldıgı para cıgaraıına bile yetişmiyor, diye dert 
yandı. 

Fakat neticede aralarında talakı icap edecelt bir geçlm~lzlllı. 
mevcut olmadıtJ nazarı dikkate alınarak boşanma davasının red
dine ltarar verildi : 

Hadi Mart hanım, doğru kocanın evine 1 Anladın mı? l{u· 
cağında bir aylık çocuğun da var ... Hadi bakalım ... 

• • • 
GÜNÜN ADLİYE HABERLlilll 

Esrar perdesi kaldırıldı 

Cemiyeti akvam mesai bürosunda bulunau ölUnUr 
fUVlyetl ve neden öldUğU anlaflldı 

Cemiyeti akvam Beyoğlunda- ~nr. l\lamafih, vak'anın bir ci- ~ 

ki Beynelmilel mesai Bürosunda nıyet olması ihtimali nazarı dik· : 
bir ölü bulunmuştur. kate alınarak tahkikata devam 

lkinçl istintak dairesi dün olunmaktadır. 

maktulün hüviyetini tesbite mu- • iki katli davaıı - Be 
vaflak olmuştur. 'iktaşta Nobır isminde bir er 

Cesedin Dimitıiyef isminde meniyi öldilrmekle maznuıı.Rah· 
bir bulgara alt olduğu anlaşıl- minin muhakeme1ine diin .Ağırce
mışur. Evclce terzilik eden Dı- zada devam olunmuştur. 
mltd sonradan ameleliğe başla- Dün iki şahit dinlenmiş vt 
.. ıı1 ve issiz kalmıştir. muhıkameye gelmiyen şahitlerin 

Mesai Bürosuna hırsızlk nl- celbi için başk bir gilne hıra 
yedle gidiR! ve kaçamıyacagıru lı:ılınışrır. 
anlayınca intihar anlaşılmaktadır. • Sirkecide bir katllle 

Morg muayenesi neticesinde maznun- Acem Hambahanın 
kurşun yarası bulunmuştur. muhakemesine diln Ağırcezada 

Dlmltri kurşnu ağzından çık- devam olunmuştur. 
i 

Barut inhisar idaresinde .. 

!simleri yukarda geçenler kendi 
hasis ve şah'! menlutlerl bahasına 
p~ ve yüksek nnsıyelerln fetefile 
oynamak cür'etlni kendllerinde 
görmt\şlerve bu hayasızlıP;ı irtikaptan 
çckinmemişlcrdlr. 

Ankarada yüksek makamlar 
işgal ederı bazı znata ziyafetltr 
ve hediyeleı vrrildlCi de bu şozltrl 
arasındadır! 

Bu ortaklarıo para hırsı ile 
gözleri o kadar dumanlanmıştır 
iti içlerinden biri bir makama 
24 bin franklılı bir altın tabaka 
hediye ettiğini uydurmak sena• 
atini de gOstermı, ve yazC:ı~ı 

listeye bu muhayyel masrafı da 
ııavc ile altınll imzasını atmıştır. 

:xxJ biıı liralık hesap/ 

Diğer ınraltan Barut <i. htinin 
btikOmere hcs:ıl,1nı vcririıccn 300 hin 
liralık bir tcsi..;atı iptidai) t. ma r:ıiını 

mcktum tutmakta israr ctmcsı n:ız·ın 

dikkati cclbetmi~, nih:ıYl't sir~er ı~u 

be,abı izaha d•vet olıınmq ı .. 
:\lcclisi jJorc aznl.ır•m.lan. hu 1 

tabii vaziyetin Sl.!bcbi c rulurıc1 ""lı,;· 

rinden j,jri lıed'\e n ıilafe• n ım· 
ahında g<'Ster°lcq mu~3n ıa rr.ı~r 
~öylemİŞ \C 1' kiın et derh 1 
ifade crrarı.,dot ~ ... hkik. l!l hı:. 1· ını 
Tahkikat bu ıfa<iclenn h<t.ın l 

,, 

görülmüştür, 

Mevkuffarm evlerinde tııharriyat 
~-----~--------~! 

Zabıtaca, tevkif edilenlerin c\ le 1 

rinde taharriyaı yapıtmıı ve nıc'ıım ,!i 
mlkd~rda C\'rak ele ge~n1i~t!r, hı i: 

euak tetkik olunmak iiıre lsıintak • 
hakimli~ine verilmiştir. ı' 

Yedinci istintak dairesi dUn • 
Nesim Mnzliyahtan !>aşka lbrn

blm zade Lutfiyi de iştic\ ftf "" 

etmiştir. Lulfinln f~tlnııtıı 4 ~anı 1t 
kadar devam etmi\ tir. 

.\laznun :.. <U ~ ıt. ~ .<la 1 ~ ilr 
" h.:\ a.lFhnntyc Fevkolunmıı:ıur ı n 
" .şaş ... ın bir vaziyette bulunına~t 1 ıdi. •t 

.\levkuf bulunan Lutliniıı lıır 1• 
•İ 

mon eve! yene tevkifhoncn f ı..-
oldnğu an)eş1lm1ştı. () 7Hm:ı:nkı C r. 

miinün de hir ~ahtcko\riık ml c l 1 
oldl?ttı1 ~Otülmüşti.ir 

1'eyk:f;ıt münıı Chl'ti ı'e l\ 
tn"Tlli l\e:1:ın bey tlemi~tln .. ı: 

- l>ır irtişa ıncseıc ı 

u •r n/ıntik ilzre bir 1. ı, L 
rır:-ıuşıı;,. 

l 'ıı" (' lu. 
c < \ ... :na~la n .. ~ 

(. ıh· .. , r.. ıı:dı·ı~ ı Jır 



• 
1 

ıu 

dl. 
az 

al 
bıı 

ul 
sa 
mı 

ar 
tö 
il 

.la 
el 
hı 

Sl 

a 
:ır 

m 
a 
el 

ir 
e 
~ 

r 
ar 
o: 
aı 

;e 

pı 

A 
b 
k 
d 

r 
1 

!iLLiYET PAZAR 7 'l'El\1!\llJZ, 1929 .,,,...g..,...., ..... ..,,.,..., .... v..~44mu~~..,..,..,....,...,...,""".,_,.,.. .. ._ .... ._..,!!1!!!!""' ................................ !""'!""' ... ~llllllll"'!!" ... llllllllıııııııi'"'!!!!!!!'!!!-11111111 .................. ...,~~"""--... ...,...,..,......,.,,,~,..,..tza...,...,,....,."-'" ... •~ -~ ._. 
'JI .. .. 

:ıı-. 

;!ll.i l l i )~~tı 
ı l ~mrsı · .'ol.iLLiYET ;rlıt 

ı 'l'cmlT'ıız l 92Q 

Bl'GC~KO HA VA 

ten dolayı cl..it1 yP1e bizim gaze
tc ,de bir Gdlatasaraylı olan spor 
muharnr:m'z•1~n bir taş yedim. 
Klüplü arkadaş Galatasarayın 
Cuma giinkü enfes atletik bay
ramından bahsederk~n her kes 

'c ıl"uy ra.: .ıt rnerk~t.indı·r. 
a1 J1Aın1ız ınahlmata gorı.: dün en 
c;oı.. hararet 28 en az 15 derl'Ce ;di. 
bugun runaWı mahim tebeddul 

Kcur. 

11'IKRA 
Aklımdan geçm bazı düşünceler 
Bazan, bir evde, ev halkından bıri 

aşkın ve tc13.~tı, etrafına lakına
ak; «Bir yanık kokusu duyuyo
um, bir yanık kokusu ... Aman ba
ıruz, arayınız: nereden geliyor, 
u? .•. :. der. Öbürleri,,: cYok, ca~ 
:m, bir şey yok! sana öyle geliyor.> 
.erler. Kokuyu alan burnun Sdhibi 
Jraı- eder: cDuyuyorum; gidin bir 
.crrc araştırın!> der. 

Buy!e konutulup dururken mut
ağın bacası çoktan tutuımuştur; a-

saçağı sarmak üzeredir. Koşu
ır; fakat, vakit geçmi9tlr; iş etfai
cye kalınıttır. Ko,wıan koş•ışana; 
ağıran bağırana. • . Etfaiye gelir; 
ın zasmot, bi.rı meşakkct, evi yarıya 
adar yanmış olarak kurtarır ... 
lurnu koku alan adamın ilk sö:ıü 
sWn~ kalkılsa idi bunların hiç bi
i olmıyacaktı. 
Hayatta bli•ün büyük feliketle· 
n başı bu küçü:. ihmallerdir. Ba
lls·..ıa şarkt .. , bahusus bizde diyebi
rim ki her beliyenin başı münha
ran budur; bu:ıdan başka bir §CY 
eğildir. Şarkta burnu koku alan a
amı hiç sevmezler; bu her kesin 
ıhatını kaçıran bir şom ağızlıdır; 
..ı her şeyin fena git:nes i isteyen 
~ bet~abdor. 

· geldigi halde Atletizm Federa
sycn~ı reisinin gelmediğine işa
ret ediyordu. Gafil arkadaşım 
beni diğer zevc>t gibi ortada gör 
me:yince orada bulunmadığıma 
kail olmuş, o bu zanda iken ben 
Galatasaraym reisi A. Daver 
beyle musabakdları seyredıyor
dum, hatta bizim spor muharri
r; müstesna diğer gazetelerin bü 
.ün spor rııuh1rrirlerile de gö
rüştüm, bayramın güzelli~inden 
iftihada balısettim. Diğer zevat 
gibi ortaya çıkmadığrmın sebe
bine gelince, vakıa musabakalar 
da kronometıo tutmak için se
vimli atlet Besimden bir mek
tup aldım, bu mektupta bazı kı
lık şartları vardı ki ben onları 
ikmal edemiyordum, onur. için 
bunu vesile ittihaz ederek, bir 
Atletik Federasyonu reisini na
kemlikten de hafif olan krono
metrörlük külfetinden korumak 
istedim ve gelemiyeceğiı.1i vak
tinde imza sahibine söyledim. 
Zaten bir hafta evci İstımbulun 
200 den fazla atleti baş hakem 
olarak yar..ştırmakla bu işlerden 
ka-.madığımı g<istermiştim. İn
ş. Hah yakında bütün bu :sayma
ya mecbur olduğum kuru un
vanlardan kurtulursam, 0 za
man, münasip bir kıyafet teda-

Şeyh Sait hadisenin başlangıem
. cTehlike var!• diye bağıran ba
kin:.deri habbeyi kubbe yapmak
ıttihQ.m edenler aramızda hemen 
serıyeti te§kil ediyorlardı. 
B~rnu koku alanlar bir defa söy
r" •r, ıkı defa söylerler; fakat on
n sonra susmak onlar için bir ter~ 
ye mes"elesi haline gırer, Zira mü 
o:ı:ıdıyen söyleyen adama, ;.ğızını 
~r ç·şında bir yeni hakikat söyle 
• de gene geveze nazarile bakarlar. 
<ından başkıı, her insan hakikatin 
' defa kendi oğzından çıkmasını 

er. Kemli bildiği, kendı inandığı 
yın kendinden "ve! bir başkası ta 
frıdan ifade edilmiş olmasına aa
gönlü razı değildir. Ve bu devirde 

>yle kimselerin sayısı .;ı kadar çok 
r ki heraen her kes böyledir diye
l«im. Çifnkü, bu devir - gesen
. yazdıgım gibi - yalnız bir kü
ık egoism devri değil, ayni zaman
ı bir kendini beğenmi~ler devri 
r. (Burada kendini beğeneni, ken-

nefsine itimadı olandan ayırma· 
dır) Kendini beğennıİ!Jler bir 
t!ı rüyada ıı;ibidirler; biç uyandı
.nal;.rını istemezler. Göz açmak 
;e yarar? Dışarıda hiç bir şey, 
ç b;r manura, hiç bir hadise ke.n
lerinden daha güzel, daha dikkata 
yan, aaba ehemmiyetli değildir. 
Lakin, işte, yarı bunların gafleti. 
rı öbürlerinin süklıtu neticesinde 
r felaket oldu mu, saçağı saran a
ş kuruyu yattan ayırmıyor. Hep-
1i birden yakıp kavuruyor; ben 
idim, o bu idi demete vakit kal

yor; tetikte duranlar da, uykuya 
l nlar da hep bir Akıbc.te ulra-
r. 
- Fakat, on!arrn kalıalıati ylbil.>t
n biz niye azap çekelim? 
- Kim ıU:e dedi ki euli ad.Jet 
ye bir şey var dır 1 Bu bir kl!rdö
fUdür; sUrüp gidiyor. 

YAKUP KADJ4 

FELEK 
Bir tat! 

Ben her türlü aybmıdan bı ~ka 
: de spor muhibi ve hizınetka 
rmı. Bütün aksi mesaime rağ
m bu bedava işlerden yakamı 
rtaramadmı. Bundan kiran 
nadrğı muhakkaktır fakat za
mn olduğunu söylersem ina
:uz .... bu zarar alel'ekser ma
vidir, arana bir de maddileş
!k istidadı gösterir. 
Şimdi bütün bu hengamede 
or teşkilatının en nankör bir 
olan A tlik Federasyor eisli
lİ taşrmaktayun· Bu reislik· 

rik e.-\erı-k g.,nçlere saat tuta
nın. Bu benim için en tatlı bir 
hızn .ettir. 

Yeni er kek elbi ıi 
Londradan erkekleri vıs erkek 

terzilerini alakadar edecek bir 
haber geldi. Guya yakında er
kekler açık yakalr gömlek ve kt
sa pantalon giyeceklermiş. O 
halde yakında elveda! Çapraz 
ceket, fantezi pantalc:1 ve renga 
renk gömlek ve kravatlara. Bu 
elbise bizde de taammüm ederse 
bir ay yani gözümüz alışıncıya 
kadar sokakta birbirimizi gör
dükçe gülmekten çatlıyacağız. 
O zaman artık bir müddet kari
katür ve mizahı terkedip sac>ece 
eşin dostun, ve meşahirin yeni 
dekolte kostumlerile fotolarinı 
koymak çok daha eylenceli olur. 
Şöyle bir düşünün! Allahnn ! ne
kadıor tuhaf manzaralar görece
ğiz! 

FELEK 

Kadın glJzliyle 
Alman kadınlarının 
muazzam teşkilatı 

Berllnde aktedllen bıynelmllıl 

kadınlar cemiyeti kongrt1lne alt ya-
zılmuı ve bildirilmesi !hım gelen şeyleri 
ıl)ylemezden evel. Alman kadınlannın 
muaznm ıeşldlltını, misafirlerine ıtöı · 
terdlklerl lJııet ve ikramı, vatandaş
lanc a anlatınığı kendimce bir va
&lfa bildim. 

Ekseriyetle İJZM ve ikram deni· 
llncc, insanın aklına çay ı'yafetlerl, 
e~nceU gezintiler gibi alelade şey

ler gıllr. Alman hdınlannm bize 
gösterdikleri lkrım alelldell~ten yük· 
ıelertlr, yalnız Bışvekil. Nam ve ki· 
bar konıklannı tanıtmakla kalmadı; 

bize ptk parlak lıır program muci
biııce, Alman varlıj!;ın~ ilmini, san ·a· 
nnı, kadınlığını anlattı ve takdir <t 
tirdi; Bu muntazam teşkilAt yalnız 

beni taba teilrinde bırakmadı. Öte 
den beri intizama alışık olan Ame· 
rlka ve Lıgiltere gibi miılrtlerin ka 
dınlar.mn da umumi alkışlarını m:ı

cip oldu ve bu muvaftakiyeti heııüz 

elde edemiyenlerin d gıpralı naı;r

lannı cezbetti. 
Her ~eyin iptıclasında bulunan 

biz Türk kcdınlarına bu ıe-k!llttan 
bir n.:ın~ b>h.,etmek, he. . :Ldı· 

1 
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I~ CJalatada Ürıyon hanında kaıu l~ny•)n ~tı~.ırt 1 ktıııı; tllj ı.: ııı ~ 
pyatırınız. 

faideden hiıli değıldir. Ancak buna I 
vukuf peyda ettikten .<onra, Alman 
kadmlarının kudretini takdir edebiliriz. 

:.\ilisalırkrinl l!yıkı veçhile aıtırla 

yabilmek için \iman kadım cemiyeı
lerlmn azaları, havatte1·l mevkileri 
,.. faali yctlerine göre muhıelıf grup
!Jra •) n!ımslardı. l\ sel:l bu grup-

lardan b:ri tamamile kongre ıertibatile 
me~guldıı; Kavzerhofl•n sakınlannı 
ve odalarını cemıyet komisyonlm 
için biı mc.aı dairesine tthvil etmek; 
Krolun ın'.l>amere binıı.,ını adeta bir 
ıneclisı meb 'ı11an şekline sokmak, 
Bir dijteri matbuatla meşgul olmuş

tur. .Vlatbuat erkanı için galeride 
yerler ha7.ırlımsk .Jznamel .... ri, mu· 
Karrerau, konferansları, \imanca 
lngilizc• ve t"ransızca -ılarak bas
tırmak 'e d•Jtıtmak; dünya kadını 
harehLlerine d•lr l(a"teleri. kitapları 
ve resimler! ı~hir etmek ve >at'Jl•k. 
Bir üçüncü grup iskdn işlerini üıerlne 
..ı.lmı$tı: Hunu'l va,,ife:-'i muraltha.siarı 
otellere; pansiyonlara •• husus! i!v
lere tevzi etın•kti . !lir dördüncü: · 
bu türlü müşkülü halledecek, ek,;k-
1.-i •amamlıyaoık. kırk beş cins ar 
zuvu tatmin edecek bir iz:ıhat büro
su ıe~kil rtmifti. 

Ru muhtelif 11:ruplardın ne kaldı 
diye hayret edecck~iniz değil mi? 
Falı:at Alman kadınları . Almanların 
sıfatı mtiıneyyizesln· binaen . bu 
kadarcığııu kafi görmeı:ıışti. Bir ir.san, 
alelhusu~ memltketi t.ınımıya" hir 
ecnebi için bu günkü hayatımızır 
ne ihtiyaçları varsa, onları esaılıc1 
düşünmüşlerdi. 

Krolüu alçak fak•t gerıl; merdi· 
nli methallnden ı;irer girmez, ünl 

formalı kapıcılar, deleğc kartınızı 
VJF.İfı.:sLıi bilen lılr rnennır ~aJııkatile 
iyice tetkik ctttkten soorıı, karşınıza 
hüviyeti iıç lisanda ıazılmış bürolar 
geliyordu. En haşıa po. a bürosu 
mektuplanr n•ıakctle kabul eder 
ve dajtıt&n, pul ve kart ' ten bir 
büro Sonca sıra ile, .<ejalıat are ta· 
sı, para Jeğlşı1rmek ve mtiterci m 
btirolan gollyordu. Bnralaırla yll' 
ekşitmeden her nevi para kabul olu· 
nuyor ve ııfakla"1)'0r, helecan çek· 
meden yol biletlerinizi almaıta mu
vaffak oluyoraunuz, anlamadıAınız 
~·,. k(.ndi lis!llllnıza ıercüme cttlri
yoısu~uz. Daha sonra Bcrlir,in şayanı 
temaşa mahalleriı. ve nıües~iselerinl, 
meslek, !'anıt ve mizaca göre tan 4 

zlm eden bir hüro vardı kı, bu bir 
ka,: kuma aynim• tı. içinde müzeler, 

raylar. konserle .. tiyatrolar, kon!c
r.ınslar, mektepler, posıahaneler, :'1at· 
baalar, fabrikalar, beledive ve >anar 
mil<s•lselerlni gezdirmek için pro 
ğıamlar hazırlanmış ve rehberl•r 
tayin olunmuştu 

Belki, off yeter artık! diye yorul· 
II'Uf ınsanlara mıhsos bir tarzda 
derin btr 19 çekeceksiniz. Belki siz 
lşitme1:tcn ben de görmekten yorul
dum. Fakat bu çellkıcıı kadınlar 
yapmak ve çalışmakla yorulmamışa 
benziyorlardı. Çünkü baroten mağdur 
ve mağlup çıkan bu mllletln kadın· 
!arı, illmlerinl, mal'lflerini. .nuvaf
fakiyetlerlr.i dostlarına H eski düş· 
manlarırıa gösıerm;:kttn bürdk bir 
7.evk duyuyorlardı. 

Bütiln bıı resmi ve gayri şahJi 
şeylerden maada Alman kodınlannm 
bir de mnlm1, kalpten gelme hare
ketlerinden bahseıruedtn geçeınlye
ceğlm. Her kese karşı mülıefittiler, 

fakat eski dostları TUrkiy<nin mu
rabbası için bUhusa nıükriuıdller. 
Baş Vek!lin çayında, nazırların ziya
fetinde, belıdlycnin davetinde, radyo 
konforan,[annda operadA huıusl 
aıüsamerelerde en mutena mevkiler-

den birini bana vermişlerdi.Faklı bence 
hatırası kalbimde en dorin ız bırakan 
şey evinde mi<allr bulıınduğıım 

iktisat nsıırı Herr Curtin• ailesinin 
nezaketi ve ikrar.11 idi. Orada aile 
terbiye,i, zevc ve zevce ınuhabbet 
\'t hıJrmeli, C\ id&resi ye teıyini, 

samimi bir müsofirperverlik asrt 
havatıınıztH bil" nümune~l olmLştu. 
lo.;anl.ırın bu dtrcce kemal bu ima· 
ına o ,,de şahit ol<lıı~um i~ia 

bütün cı a.le efradına derin hiı.mct· 

lcrimle ber:ıher, nıüme.>:sili bulurı 

doğum "Türk Kadın hirliğı. namına 

Milli\ct ~•zete'i va'1ra,iJc kalbt 
te~ekkürlcrimi arzctmc\i hi· v ~ıfei 

insaniye tıdJe;ti\ l:runı. 

Efzaylş Sunt 

Başıma gelen 
Başıma ne geldi bilir misi- Kadının peşine düştüm, Sıra-

niz?. . Anlatayayım da bilin. servilerde beylik. • • Size refa-
Akşam üstü Tak~im bahçesin kat edebilir miyim?. Cümlesile 

de oturuyordum. K.ı.rşımdaki söze giriştim. 
masada, ince uzun bir gencin, Cevap vermedi. 
dikkatli dikkatli yüzüme baktı- Devam ettim. 
gıru farkettim. Nihayet kalkıp Sustu. 
masama geldi. Açık saçık laf attım. 

-Biraz beni dinleır.ek lütfun İşitmemezlikten geldi. 
da bulunur musunuz? Y'plun en tenha bir yerinde, 

- Buyurunuz. koluna el attım. 
- Siz, öyle bir k"mseye ben- İşte o zaman, ince, uzun genç 

:.ııiyorsunuz ki, hiç bir haleti ru- müdahale etti: 
hiyenin yabancısı değil "niz. - Efendi, hanımı rahat bıra 

-O:abilir. kınız! 
- Muhakkak ... Bendeniz fe Kadın başını çevirdi, hayret-

na halde aşıkım. Her akşanı sa- le söylendi: 
at tanı 7 de buray.ı gelen bir - Bu herif deli mi?.. Buna 
genç kadına gönül verdim. Ben da ne oluyor? 
öyle sıkılgarum ki, ona yaklaşa- Sonra bana döndü: 
mıyorum. Fakat bu akşam, kat -Şu adanır başımızdan defet 
iyen konuşmağa karar verdim. senize ... Vurun suratına yum-

- Çok ala! ruğu ! 
- Ama bana yard::m edecek- Tereddüt ettim. Kadın çıkış-

rıiniz. tı: 
- Anldyamadnn? - Sen beraber gezdiğin kadı 
- Kadın nerdeyse gelir, bir nı böıle mi müdafaa edersin. 

saat oturur, çıkar. Evi Ayaspa- Erkek değil misin sen? Vur 
şada. Oraları tenhadır. Siz pe- yumruğu da aklı başına gelsin 
şine diiş ~esiniz, söz atarsınız, öküzün. 
işi daha ileri götürüp el şakası- İzzeti nefsime dokundu, ince 
na başlarsınız, o tabii kızar, ben uzun gence bir yumruk savur
mtidahale ederim, size: "Hanı- dum, o da sol gözü üstüne mü
ı::u ral '9.t bu.ıkmız !" diye çıkışı- kemmelen, gık demeden yedi. 
rım. Sız «a ışursunuz, üst tara- Ben kadınla beraber eve git-
fı bana ait. . • tim. 

- Fena fiki~ de(l;i.I. Ertesi akşam, tam vaktında, 
- Eğer hunu yap:ırsanız, ya yemeğe davetli olduğumdan, 

rın gece sizi bunda akşam ye- Takism bahçesine gittim. 
meğir.e davet ed!-yorum, şarabi- İnce uzun genç gelmedi. 
le, şampanyasile. Acaba bana yok yere k.zmış 

- Kabul. mıydı? Yoksa sadece verdiği 
- İşte geldi. randevuyu unutmuş mıydı? 
Kadın hiç fena değildi .•• Da Siz ne dersiniz? 

ha doğr..ısu hiç çirkin değildi. • . Nakleden 
Çir~~n__o~_!llca ~eldir tabii. SELAMI !ZZET 

MiLLiYETiN 

Bu gilnkft yeni 
bllmecaml2 

Soldan ıata: 
1- Belki (8) 

2- Ata çakılan (S) 
s- Hıttrlımak has11sı (6) 
4- Peyg•mberlerde.ı biri (3) Dan

tel ören alet (3) 
6- Hemfikir (7) 

7- Zaman (2) ycmiı (5) 
8- Sır (S) 

EGLENCELERİ 

DftakQ bllmecemlıln 
halledllmlf şekli 

Yukardan Afatı : 
1- Şüphesiz (9) 
2- Zaman(~) 
3- Gizli ( 4) Nota (2) 
4- Y aı şey (S) 
5- ilaç ( 4) kuş yemi ( 4) 
6- Öküz (4) 
7- Boyun aksi (2) Gün (S) 
8- Lüzumlu (5) 

_!:::- Bitmiş ÇS) Nida (2) 9 Ni~) 
liman kitap anası 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Türkiye<le bilafasıla icrayı mııaıııdıı ctııı .. ;...ı,, .ıl:ı:ı 
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_ı· •KurnpanyaBıtıR bir kere uğram:ıol:ııı ~ıgorta yaptırmay•nız. 

ilfi - --=·-3 Telefon: Beyoğlu - 2002 ~ 

Çakmak ve çakmak taşı tacirlerine 
Kibrit ve çakn1ak inhisar idaresinden: 

10 Haziran t 9~9 tarihi! resmr gazetede intişar eden l 50;l aume
rolu kanun mucibince mezkOr tarihten itibaren her ne\I çakmalı. 

ve çakmak taşlarının imali, ithali ve satılması hUkOmetin lnhlsan 
altındadır. 

1 işbu mevadı inhlsariyeyl satmakta bulunanlar bir ay zar· 
fında yani 9 Temmuz 1929 akşamına kadar yetlerlnde bulunan 
çakmaklar ile çakmak t"'lannın 

A Adedini 
B - Cins ve nev'lnl 
C- Satış Hatlarını 

O - Bunların bulundukları mabalU ayrı ayrı iOsterlr bir b~
yanname tanzlmlle zirine 15 kuruşluk bir pul ya;.11ştırarak ve dca
rethonelerlnln isim ve odre~inl de ilave ederek Sirkecide 4 Unca 
Vakıf handa kibrit ve çakmak inhisar idaresine vermekle mllkel• 
lefdrler. 

2 Mebhus mevaddı lnblearlyeden 10 Hazlrae 1929 tarihinden 
eve! sipariş edllmlş bulunanlar 9 Ajtuıtoı 1929 aktamına kadar 
TOrk limanlarına gelmek şartllo inhisar idaresince mallyet ftetına 
satın alınır. Bu nevi sipariş edllmlt malı bulunan tacirler bunlan11 

A - Adedini 
B Cins, nevi ve marlı.aııoı 
C Nereye hantl llrmaya slparlt edlldltlnl 
D Ne zaman ve hangi vaaıtayla geleceıtınl 
E- Mallyet flatını 
l(ezallk bir beyanname ile 9 Temmuz ekşamına kadar lahlıar 

idaresine bildlrmeıte mecburdurlar. Vukaı da sayılan beyanname
leri vaktinde vermeyenler ve 1503 numerolu lrhlsar kanununun 
sair ahkamına muhalefet edenler yetlerlnde lluluı•acak mevaddı in· 
hisariye müsadere olunarak beher çakmak için bef llra ve beher 
çakmak taşı için 25 ku. uş r11ra cezası alındıktan bB.fka (kaçakçı
lığın ı:ıen'I haklı.ındald kanun) mucibine~ tecziye olunurlar Mo
temmlm malılmat isteyenler hu ;ıun lnhlnr ldareıl emtia ,ube1.lne 
mllracaat edebilirler. · 

lstanbul Esnaf bankası 
IEtanbul Esnaf llankesı 29 Mayıs 929 tarihli fevkoltde hey'eti umumiye 

kamına tevfikan sermaye~i (100000) liradan (500000) Hray• tezyit edilmiştir. 
Muksvelel esaslyenin beşinci maddesi mucıblnce ihraç olunan beheri beı 
llra kıymeti itlbariyesl~ı\e (80000) ıdet ve nısfından bir fazluı tam vo 
mütebaklsl hamiUne ait yeni hisse senetleri şeraiti atiye daires!ode b•.nlı:anın 
eski hisselerine sahip olanlara arzo!unacalı.tır. 

:\llktar: Eski his>edarlanmız haiz olduk lan beher bir iılssey~ mukabil d.ırt 
hisse mubayaa edebilirler. 

Bedeli: Yeni ihraç olunan senetlerin fil ihracı berveç!ıl ati ~österildiğı 
şekildedir: Kıymeti lt!barlsi 5 lira, resmi damga 1 O kuruş. 

1 lokkı rUçhanın müddeti lstlmalL 
~:>ki ~issedarlarıınız beher hisseye isabet eden dört hisseyi 15 temmuz 

929 tarihine kadar mubayaa ve bedelini "'ağıda lzah ulunduftu şekilde 
bankamıza tevdi vey• irsal etmelidlrler. Bu mıiddeı zufında havkı rüçhanı 
kullanmayanların yukarıda mezkur müsait şeraltle mubayaa hakları sakıt olur. 

Hakkı rUçhanın sureti istimali; 
Hissedarlarımız bugi!ndın itibaren 15 temmuz 9~9 tarlhlne kada: bankı· 

mıza müracaat ederek yıni lılsaelıtin mubayaa puslalannı imza tdebUıcekt!r. 
Hissedarlarımız Bankaca kendilerine gönderilecek olan kayıt va.ıka•ıoı 

doldurup imza v• Bankanın merkezine taahhütlü olarak ırsal etmek suretlle 
daha yeni hl;selere kıydolunabllirler. 

Sureti tediye: 
Mubayaa edllecek hisse senedatırun °; 0~5 i derhal banksya tevdi veya 

irsal edilmelidir. Müıebaklsl bll'aharç mecUıl idarenin !Uzum ve karanna 
göre lkm•l olunacaktır. Yukardakl müddet zarbnda ıa1•p olunan bedtll teJ
viye edllmiyen kayıt puıulalanoın hülı:mil yoktur. 

Not; 
Yanlış yuılacak pusulalar Bankadaki kayık gdre tashih edl1'rtk ona 

göre muamele yapılıcalınr. 
Yeni hlsı~lerln temettüleri; 
lbrag olunacak yeni hisselerin 1929 senesi temeııUUnlin yalnız aln aylık 

kısmını ~tlrak edebileceklerdir. 1930 senulnden it!bartn yeni lıiJseler eski 
hisselerle hukukan müsavi olacaklardır, -GAYET DUN FIATLARLA 

• • 
iPEKLi KUMAŞLAR 

K D .. • E • 450 kurııt rep oşın mprıme kıymetinde iken 

K B. E · 600 kurut KARON 
Meklepliler ııınsabatası 
Ankaraya telefon 

n.;p ırman mpnme kıymetinde iken 
lefonla bağlaması da mes'ut netice- F l d E . 350 kurut 
le.- tevlit edecek mahiyeti haiz bir u ar mprıme kıymetinde iken 

Müsııbakcımıwı 9 uncu haftu
.wıda 3 i/TiCIJlii.gıl krızanun yazı: 

9uncu haftanın en mühim haberı 
fıkir ve k.anaatıma nazaren lstanbul 
ile Ankara arasında telefon muha· 
beıatının ba~lama.sıdır. Curnhuriyet 
idaresinin bir ço~ müh~m icraatı 
meyanında Türkiycıun kalbi o!an 
hükfttnı:t rncrkc.7.ini e~ı mü.iıim ikti· 
sadi mevkii haİ7. c;.lan İsta~bula tc· 

eseri medeniyettir. T l D .. L' • 450 kuru' 
Bu mühim teşebbüs sayesinde Ua QSUVa J'JffiPflille kıymetinde iken 

ticari ve mali bir çok faideler te· K S E . 900 kuruş 
min edeceğimiz şubhesizdir. rep aten mprıme kıymetinde iken 

Maddi faidesindcn başka manevi 
ehemmiyeti de. milletimizin tarak- Fı·ı A Fı"l ı·peklı· ropluk •1cı50y1J11ı:eutrınud'c ıkcn 
ki ve ti91ran vosıtalarından istifade-

ye sitap ctmooi ılc medeni kabiliyet KARLMAN ye şitap etmesi ile medeni kabiliye Magaza-
da bir kat daha yükseltmesidir. ı Beyoğlunda . larında 

Dam d• Siyon Usesinden ~':"!1'"1'!)~:11'-'!!'9 
MUAZZEZ 

yaz. Karyola ve teferrüatı be· her gün baıfka oir şey oi~yo~du.I - Şi_mdi_,ne yapacagız? . Beyo~lund.an bın kat tem'.z, fa-
yaz. Hatta şnlorkla koltuguıı l!akat c.;ı.un aklına esıverırse -. Bır gun ~::ıyl~şırız, bı_r~r kat ıssız .. .. 
gömlekleri bile beyaz. Hatta kar rl:alkar bir tara'.a giderdi. O z<ı-j taraıı gezenz,. r ~un lıııleşırız .. işte s~nııı guınuş a•ndan de-

hane, meyhane olacağına ... Bu 
radan da ötesi hep yangın yen, 
yangın viraneleri 

yoLnm önünde duran u tü pus man ne yapaı:a).{tı? başım ~arafa gıden<-. uıgın Sı. a Ahmet! Avlusu ve - Niçin yanını· bL ralan? 
- Virane olsun içın yakmış· küliü, yüksek ökçeli atlas terl:k- Bir aralı;,: izi ı alrlığına da pış- - Olur. Bu gıin ııe yapaca-[çev.csi Tepel.ı..ısı kadar bakrl-

IJ 
;ı !er de beyaz. . . Ontlan sonra man olmağa başlamıştı. gız? l ına . Konsola cleğil, ~opluge 

Yazan. AJ( ıt li VuZ büyük bir pencere .• Onr:lan son _ Keski kışın alsaydım. - Di.ın kla ık usule e t• urr.. c ım• , dtı llu, gümüş ata 
lar. 

-Kim yakını? 

-- Şu :.oca çivıyi gordün mu? 
- Ne olac.aK ou? 

Ut ::ı ktırdım. Sazını, 
l asnaı için .•• 

l 'larr -:ı;ı ıtiııa ile asu-

• ı: " ı ı, u ahun' 
1 

A 

e 

ı i olsun.Şimr!, soyun dökün, yı- ra masmavi bir cihan v bu ci- Diye hayiflannkcn Meıımet'le bir gri.ı~ yaptık. Btı bıraz baya- ~a.ndaııı _ . .. 
kan, bir iki saat ıızanıp yol yor-lhanın ortasında real!, ışık v ha- Sevıl'in gelişi !iyi birdenbire ğıda11 k•la olt.• <>r. Ke · ınem- 1 tek Y :rtı Sagda bııy-uk 
,;unluguım dinlendir. Hadi, ög· var.ın rüya vadisi... değiştirCi. Yepyeni yüzler bam leketiınizdc Amarik. lı v.rıak ı kapıyı ı•ordı.."'l mu' Daha dun o 
.eier hayrolsu.ı Mehmet ağa! - Yatakı- ı. kah;.madan bü- başka ını.anlc.r \C ruhlar arasın- bi tuhaf hır ..• Se yahl,:.ıa- n;da a an as.:ırıaroı, ugim o 

- Ögleler hayrol~.ın Paşa- tun sabahı ve Bogazı seyreder- da ye ı bır lıayı<t at.-ak'riyonu rmı, misafirli' lcrini hissetme- rada ol uyarlar-. 
ık' sin. • . bulduguna çc't sevindi. Btınu cen tabF bit ı-eı zun yapalın1. Bı•ra51 Laleli! Ne gü:ı ve rsu'1? 

Cr an y daı;:İ odaya geç il K GEZiNTiLER Çapkm kıza da söyLdi. Çapkın T",ugi:n dordı.. , ·· A ,sıraya gi- L.ık 1 ı /.)artım<''1 ar P mı? 
.ı r. j İ-<lerinde en keyıfli3i Cicım A- kahkahayı savurdu: derız, orada ı U d: a a geçet . - Hayırı Ar-rtın;..,ı Jr!l' k -

" , odav ... girer g•nnez hır li idi. - İyi anıa Sevıl 1 ır güzcılı, Orac! r. otomc ı, bi•i nereye ka fc,lcrinet 
vınc dc.ydu. Alc1ıgı bira !ıh izin rrıiddetin en ş hır çirkin.; o seni begen- dar goti.ıriir ava k<ıdar gide l:T 1 ı 

, Jır od 'eya.< ta de , ı: yap-« ı. ı dü ur.~ü tü. ;nez ki . . nz, oradllll va ur, " • c1-ı ru'1 v 
~l pembe, ep a}'nı yful~r, hem ay- - Denim ovl:ın b g ımcm hı e ıe döneriz .... n c 'ey me i B 
.. ,~ du ni go ... k•, ayn c ler vc avnı ya- bana kifi dcgi' mi? ni Ak :ırayda viy g.m·zı Miı- v ı; 

tıı \C a~,_ v t.:!CZI .:ye <lU~ilnmüstii. - Ne iyi~in 'e cicim. Alil rıevv< hamrr e' fon "1:. Pen dül 
.>" .ırnııa, 1 t'unların i<;ınde b1r Ç::ı lan kız SC'ıin kt..d.:ır değil ';tvili kaldırma l gidi yon m. c::; ' <-

' ·de b - \ar~ 'ıayatı kendine mahsus - Dalkavuklu yok! Sen de - EM K EVi - Ne k:ıc' r cok. 
Pe e er be atraksiyonlarla dolu oldugu için iyisin ben de 1 - İşte burası Divanyolu .•. 

'1 

l 

la 'ı 1 

c l 

- Deml"k sil u ı u r 

- Biz yak!l1ışız. 
-Al Niçin? 

- Yapmamak için. 
İ•te ş..ı sokak taslagı '9. Sofu 

ıar caddPSJ derler. Kar<:ı'ci bo -
tanın ötesindekı büyü' tahta 
ve gid'yonız. 

- Orası ne' 
Görürser. anl~r<ın 

Otorıo ıi a• ı .ı iı il • 
r<b. 
O ta • <ıl• -;··ı Ice, 
' ' , 

: l f 

1 rh 1 

T 
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Ell.onoml 
-

giltere için mısırın ehem- Tlnumı Hıtn ımı.iJni ~11 111111_ BllR ELBIH FlBB~lSI İ t< t..E Fl- , G AZ L ER. 1 
iyeli ilıtısadlml, de(/il mi? ıli lllüialn ızıenıda c::~~:ı~~;tıö~ı~~!ı~~~ı~i:,11~01 1 \şt(\tlLEl<ŞİLiKv~YAN!'\AIAR.IHDA 
elalcamllar 10fralanada O.Ilı Uldıru ve payltaııtlan• open Mfllllllll knrllfhrdı (ı-Lıındc ~ ( SOD O. QAS'T'RI N) 
•nada krallvet•re ooıırtolM .. aı ... ıOyl•Y•• Mı11r kralı Hanım efendilere: u __ stabzarıp l:'K TIE 1 ô-ı L>l /"D I ~ , baltalardan Mft devam Mea Avrupa Hyabatl veall..Oe, •Milliyet. ıenls turnuvasının l'lll ~ l Tl. T' 
na l.asllter•y• sore .ıı....ıyetı lıatkıada bir mlWıua ..,. üçUncU senoısl • Geçen sene ter- Pardesuler kaş•) 
•lı laterla : tip ettiğimiz tenis turnuvasıİlın ~o her renkte son muda 

• ••taaa aec11r 1 bu sene de tekrarını. bu çok ne- 14 U lD U L 1 ile T Rl l H ve H 1 U Pl 
0~ b:!::.r!! ~:ıu::: .. :!'r~:11:.:.::;:..: zih ve müfit spora son seneıerde ~ ııradan ititı~ren IE n 11 H u l L 1 fi T 
, NU deltullı Nll bo)'llllda ucıalı kırlı bla lıllomıtre marelt• ~&terilen ı-..tka ve merbutiyet Her buausıa sizi memnun edec 

11kı,..•fbr. Oaaıı "'adlr tı, MsllftD alfaı otu yırlerlade dolayısiyla çok lôizumlu bulduk. yogtne yazı makinesidir. 
ıt, lıllometrı aaratıltaı beri•• '50 ye, yut dlayaaıa •• 11lı Bunun içlndirkl aMllllyeı. tur-

eri olu Satauııya ve Delçllı:adu MI• fazluıaa 911lıyor. nuvw tertip he··etinl davet ede-
una latllı..U aedln rek müsabakaların umumi hatlı 

Mısma • ü••lyetll fllıardıtı maddolerd• batday, _,, rını tespit etlik. 
ç ve ,.1ıer, •eml•lıt llıtlyaeuıa lı:Aft ,.ımeyea ınelerd• ltlıal Diğer seneler olduğu gibi 
uyor, lılft P• ••Hl•rd• malıdat mılı:tarda lhrat ıdlllyor. 
a&1a civara lld•• ltıı llıracıa lnııtıtınye fayduı 11fıra yatıadır. Milliyet turnuvası tertip hey,eti-
slltereye ltbal aolı:ta11Ddaa üemııılyetll yalaıa pamalı var- nln Birinci reisi B:ışmu!ıarriri~iz 
, o de, hem dlıaa pemııtııaa alıltodı çolı: lı:Dçlllı bir rat• Siirt meb'usu Mahmut Bt v, ikinci 
la ifade edilebiliyor ; reis lngiltere sefiri Sör Corç 

Bir memurumuzun nezdlnize 
ıt•lerek lhım olan tafsl!la vcrmes· 
için telefon etmekllğinlz ktfldlr. 

TDrklye umum mllmessiU 

BORLA BiRADERLER ve 

ŞÜREl(4.SI 

Galatada "'Y >da caddesi No 
36-42 Te!elon: IJeyoğlu 

3a~4. J355 
923 d• Mı11r puıutu clbu pamutaııııa ylzd• 6,8 1 Ilı:• Klark cenaplarıdır. 

1924 de Mwr pamııtıı dlıaıı pamatıı•ua yazdı S,ll ldlr. Komita: Umum kttibi Mösyö ZA \' : endiıne alt olan nii-
Ve hnıde, lallltenaı. mıuacat · NDa .. Hadelıf üım-1vet1a fus ve askerlik tezke.elerlml 

ıu -ı Benls. Veznedar Zeki Riza. · 
t pamııtıı lelıla• olarak lraydedl)'or. Azalır: Mister Kotun., Mister zayı etti~: _Yenisini çıkaracagım-
1913 dı logllterenla lrallaadıtı Mal.ır paaıujıl 100 llın dan eskısının hükmü yoktur. 
1924 ,. ., ., ,, 120 dlr. Benet, Harti, Sürur, TevOk, Salt Kırklar Eli askerlik şubesin-

albuld, SaWıattin, jtazetemlz namını Bür- den _3'l 1 tevelllıtlu Şaban ojtlu 
1913 de lncttterınla lrullaadıtı Hlad pamutıı 100 Ilı•• baneddin, Erınineç beylerden Ramız. 
1924 ,, ,, ,, ,, 375 dlr. mürekkaptlr ---;B:-1:-:L~'"'::S~T-------!ıalde Mısınn, ne yllzd• doluıaa meelrb otmayaa bom ltOf . * * * ~ I! 1 ., DELEN .. 

üsa a alar Dunlııp toplartl~ isi ne dıı yedtdrdltf bııtday, -r, plrfact, t•lı:erl lnglltereye M b k i ' il • 
mlyelll değildir. Mısına o mOf(nır pamuğu da Mancheııter ve yapılacak.ır. içmek için ~~elcrin (izcrinde i 

kahire sanayilnde ctttı çe rağbetten dOşOyor, ingllterep 110· G B 
ehemmiyette ıı;llrllnmOyor. Spor muharririmlz de gazeıe- '· .. · nıark 1>ına dikkat 
etlce: mlz r. ımına ve veznedar sıfatıle edınız. 

Diyebiliriz' Mısırın fııg;Uterıı için ehemmiyeti lktısadl detfldlr, heyete dahil bulunmaktadır. Hey- Adrc,; (;alıp Hey. Kadıkôy 
olsa slyasl ve askeri ole'>lllr, et dun Ahmet ·ukrtı lıe)in riya- •••~MH~~ 

Dr: Nlzamettin s,.ti alunda ve matlıaamızde Kulak, Botaz, Burun 

* * * 
GÜNÜN ıKTJSADl HABEl~LERI 

!'İ _kıbritler çıkıyor. Çakmak! 
ıbrıt inhisar idaresinin küçük 
t kutuları Ağustos iptidasında 

ya çıkac'lktır. 
fter seklindeki kıbrit rnahfaza
hakkında İngilter~den getirilen 
uneler tetkık edilmektedir. 
) çopu muhtevi olan bu kibrit 
rl rını 2 kuruta aatılma11 mııh 
ldir. Çakmak beyannameleri 
ndaki müddet Salı ırünll bite

ve artık çakmak ithaline mu •• 
dilmiyecektir. 

eni hayat pahalılıgı istatıstik/c
Ticıtrct Odası tarafından geçen 
iran arı zarf:ndaki hayat paha
ı hakkında hazırlanan gra!ıkler 
. neşredilecektir. 
~aret Odası intihabatı İstan
t~ca~et odıosıııdaki münhal azalı· 
ıntıhabatı Perşembe gilnü yapı· 

lr. 
purcu/ar top/anıyor Ticaret 
nt1ak· · 1 vapurcular komisyonu, 
t top.lanarak yeni ücret tarifele
espıt edecektir. 

Y•! sigorta/arı. Şehrimizdeki 
. •ıgorta şirketlerinin bir luıımı 
n azaldığından 111rAyet etmek
. Bunlann abonelerinin elned· 
aıtlerini verememiıtir. 

Ü/ı:e.rrer ıigort•. .Mükerrer ai· 
tırketinin hazırlrkları bltmit-

. ketin faaliyete ~çmesi için 
lerde nizamnamealnin Anlıa
geı._ai beldenmektedir. 

~tin kcımi.lcrliiine müdt rri• 
ı:ıeyin tayini muhtemeldir. 
Mavuaaıar boflıyor- Rusu

ldaresi, antrepo ıemio edlllnceye 
r •nanın Sanvbnmu nhamıııa 
!arak muhafız~ altına alınmuma 

ade eıdll için bir lcıstm mavna
tıhllyeılne b&flanmıtnr. 

llamafl 1-u ihtivacı teminden çok 
uzak olaujttı nhtım şirketine bildi
rilmiştir. 

• lbrııhlm Fazıl Bey - Ma
arif Cemiyeti mümeşsill Cevdet Ke
rim Bey, Oarü1fünun müderrislerin
den lbrahlm Fazıl Beyin yurda ~ 
Ura teberruda bulunmığı vadettiğini 

gazetecilere söylemifıir. 
• Febrlkalana muamolı ver· 

glel - 9t9 senesi muamele ver
gisinin ıeşvUd sanayiden utifade 
eden fnbrikılardan nıkten t•hsiline 
başlanmıJtır. 

Vergi primler tenzil edilerek 
iııifa olunmaktadır. 

• Ekait illçll lı:allananıar -
Ekaü: ölçü Ue manifatura OfYUI 
satan bazı ılcareıbaneler ıı.1ıtuıc1a 
Ticaret oduına ş!Uyetler vukubol 
muttur, Bunun Uzerlne dün Tkaret 
odasında büyük manlfaıura tacirleri
nin lşdraklle bir komisyon ıopiın
mıfUf. 

Anadohıya göndmllkleri OfY•Y' 
fazla ııosıererı tacirlerin tecziyeti 
takarrör etmiştir. 

Bunlu ( 48) meıroiuk kuıaq ıop
lannı (SO) metre gösıerdllıleri ve 
namusklrane 1f gören !Uca.on mllf
kUI bir uziyere düfflnlülderi telplt 
olımmuşıur. 

Bu huıuaıa bir rapor hazırlana
rak lkııaat vek.tietlne gönder!locelı:dr. 

• laıı;lffz llra11 1007 ltuçıılr-
Dön borsada lnglllz Uruı (! 009) 
kurtıftan açılmış ve (1007) lcur114 
(20) parada l.apanm!far. Düyunu 
mllvahhede (! 8i,li0) dın. istikrazı 
dahW (611,li) den, alan 871) den 
muamele gOnııllftOr. 

• • • 
Kasıbto Bona•ı 5111919 

ISTll.RAZLAll 

~::.ıde l ı:! 
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11,00 
00 
90 

auı 
9S 
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79 
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TAHViLAT 

......... 1007,liO 09 
1'1111 ıt 30,00 coum t 49,1s 
llltnt 14 6'i,50 
..,.ı 3 46,SO 

'"' 16 ;!ll.110 
Viya&! 3 !Vlll 

_,~ .. 'L.; 

•ıı.-
41,-
49,-

NtwJOrt 
Adu 
Roaa 
A911terdaa ...,, . 

BerU• 

-• 

t,111,IO 
07,111 
il 75 

o.48 ıs.;o 

17 :ıı,oo 

9 19,50 
1 1(),50 

16 50,00 
:ı 01,ıS 

A u turva fabrlkalan hezarın sandailyelerl umumi satış depo ;15ıanbrldıuı 
cı ' ğıu hanında 46-4Z numaralı Joz. (il, Aclmaa telefon ı,ıanbul 2400 

11 • aynı dcp da envaı çeşit percfe ve döşemelik kadife hare ve fanıaz 
u n<wi ıatu , perde misıer. ıölı keteıı perde. ortüler; marokt.. 

Ç k rnış mu f pirinç vo laka karyolalar Ue çocuk karyolalan fabn 
a lm k utdı . ~ laı mllnıdar. Hand a anıor vardır. 

içtima ~derek ıtiJeki hu,usatı Mütchassı.ı Doktor 

kararlaştırmı~tır. MÜKERREM EMİN 
l - ;\litliyet tenis turıı:ıvası Her ·ün ı'ıtleden sonra. Kadıkö-

1~ Temmuz (;ı•ma g•inU ba~· yi\ndc Yo~mçu parkı kaışıaında 
ıayacaknr. 3 · Tel. 164. 

2 - lı&li!ll.bakalar geçen ser.e TJY ATRO 
olduğu gibi beş sınıf üzerine VE SiNEMALAR 
müretteptir. 

Slngl (Hanımlar) 
Slngl ( Erkekler) 
Dahi (Hanımlar) 
Dalı! ( Erkekler) 
Mlkst (Muhtelit) 

3 - l\Jiısabakaııır Taksimde 

( Tavn Tenis klük ) sahaların
da icra edilecektir. 

4 - Turnuvamıza 14tirak eda 
cek müsabıkların 9 Temmıu Çer
şaıııba gllnü saar on UÇ9 t.cı11 
kayıt yaptırmaları rlce olunur. 
Bu tarih ve saatte kayıt muame
lelerine nihayet verilmiş olacak-
nr. 

Kaydedilmek için qagıdaki 
adreslere müracaat edilmelr llzım
dır: 

k - lstanbulda Hımidlyı 
ceddesinde Zeki Reyin Milli spor 
ticarethanesi, 

B. - Beyoğlunda Galaıasa

rayda Mister Hartintn mağa1.ası. 

Mill!Yet ıurnuvasındu galip 
gelenler için beş nevi müsabaka
nın her birine hlr kupu. tahsis 
edilmi~tir. ~·inıiistlere de birer 
madalya verile.:cKtir. 
şimdiden bütün tenlsı,.ilerı: 

vaffakıy~t temenni eyleriz. 

* * * il. B. talıımı 

ııiz 

Dakik Ziya 
MOteha~ ıs doktorlar; muh· 

torem ailelerce seı:elerclen beri 
tecrübe ve m lkemmell eti tas-

' m edevatı mubayaası .. -~-ıdı_:"_u_en_ )e ti ç c k gı .. a 

0°ıı~uıııakta adcn mulaendl mekı• ı ıçın muktezi \1 

m do a milba aa d OK~IMENTOJ.. 

bır mah m d ı:ı &ku.a a ko ul 

Pardesüler <ırench coaı> 
bej ve ltcivert renklerde 

2 2 ~ liradan itibaren 

Muşambalar iııckıı) 

her 131 liradan 
renkte •) iılbaren 

w 

Beyefendilere : 
Meşhur Manderberg markalı 

(trcnch - coaı) tan bej ve licivert 

Pardesüler 

24 ~ liradan itibaren 

Şpor kostümleri 

ı 6 ~ liradan itibaren 

lngıliı. k t" l 
biçiminde os um er 

14 ~ liradan ltllıaren 
çocuk içın lng!ilz biçimi ve spor 

k t •· l • ve kısa os um enpantalonlar 

6 i · lltadan itibaren 

Pantalonlar (kafa) 

her 6 ! liradan 
renkte 2 itibaren 

Caketler 
8111 rua ve gri 

12 i lirada~ itibarın 
Caketler· 

IJJllı, ltcıivert ve gri alpü:ldaa 

6 ~ llrldan ldbaren 

ıımariııa ·toı~IDlır 
3 O llredan itibaren 

taksitle de muamele 
a ılır. 

.\nadıılunun her tarafından •e. memleketimizin bıııün sahillerinde 

muntuam ıeşkıllıa malik olan milessesemialn bu kere yeni irtfa 
ettirdlğı Sirkeci ~lmendifer istasj onu kurbUndcki aepolanndan Trakya 

\e Avrupaya nalllyaıa başladıltnı muhterem miltterilerina ilin eder. 

Telefon lsıanbul 1469 ve 3284. 

... Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi 

Darülfünun Emanetinden: 
Hukuk fakültesinin tatil devresine mahsus 

umun1i açık konferansları 
!12,23,!19 Tamııuız saat 

Miiderris Ali Kemal Bey l ,5,8, l ~ ı S Agusto1 S-6 Y 1111 deals 
929 Paır.arteli VI dcaret UallllU 

Perşembe gUnltrl 
• Muslibittln dil • 16,20, Temmuz Salı 11-G Yeni ~1ll}'9t ka· 

ve Cumartesi günleri maa tlttlk1erl 
,. Cevdet Ferit • 12,17,i0,24, if,31 11-1!1 Yeol Ola 11111• 

Temmuz vı 8, P' habme umllorl 
Aıtustos 929Cumar-

tes1Çarfaınba gttııleri 

• Mu~tafa Re~lt • 17, 19, 24, 26, JI ll·lll lcı.. kanunu 
Ağustoıo ve i, l', O, 
Eylül 929Cumarte-
I Pazartesi günleri 

Yukarıda isimleri yazılı Muderris Beyler tarafındu 11aılan p 
terılcn günlerde hlularında muharrer mıı ·sulara delr Pıktlıııdetl 

bir numaralı dersanede birer seri umuma açık konferans vırllecell 
ilAn oinnur. 

ALTINCI BÜYOK 

TAllARE Pil!NGOSD 
6 inci keflde l l Temmuzdadır 

BQyQk ikramiye: 
2()(),()()() liradır 

11nea 60,000 40,000 10,000 10,000 11, 
t 0,()(J(J ltnlıJı l/lra111Jgt1lt1r H 100,()(J(J L. mlllllfa 

Bu keşldede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Nizam 

No 
it 

eedd• 911 
9i11ildllÇOf8le 107 
ICuakollıane l ı 
Balat c.oddetl ı S9 

7..eyllnUk • i5 8 
Nlr.am iO 

lwıe 

• 
• • • Y anaroıı 3 ahır 
, • Metrud7et <.:altoaıi 57 hane 

ııot-lçl •Boyacıköf Koru caddeli 3 iqdı ma 
Burpzada Karalı: ol 1 1/17 hanı 
Btyotln Hüaeylıı aga Amavuı 39 • IWI • 

• Klmerlıaınn Bilezik 67 • i40 • 
Kwlıada narlıyan 31 • s..ıır 

Bostancı Bafdat cııddui496 Dttkkaıı 4 • 
Ballda .. ..ıı muharrer emllklrı lı:are rapıtdllmek flJı'e 10/7 9j9 tarihine 

mıisadlf Salı gllnil sut ı S hl milzayedelerl mukarrerdir tallplerln emvali 
meınıke ·- knml•:ronaaa milncaaılan. 

PARLOFON 

Memleketimizin m8cları lftıhan olan hanendel ,.ısır 

İBRA. H{l\I efendinin eni k m114 olduğu Göz J&Şımla 
,yeni şen özlerine, rma l<ih )anm.•ıyl•da bir sabah, yıllara 

ha a ~ar! fil ,ınk•r, F.lı avım alma beni 

PA.RLOFO PilAkları gelmiştir. 

ondakı oıoııı.obll malıem-,& lll}OO 

h ve tıcaretgihınııı haklan a mltlı 
~ olmaıudan dolayı ktyftfedı 

mecinııriyıet 1 ohn nır 

ürlü o§rılerı ._,.,, 
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hta11bulda Fincancılar 
yoJ.cuşunda Z1 numaralı 

. :Mlt.IJY Mt'Ir ~ • 

ASRI MoBlt YE 
--- - -~-- --- ~-- --· --- - - - - ·· - -· 

Mğazamızda her keseye uygun yatak, salon, yemek \'e yazıhane 

talwnlarile karyolalannıız rekabet kabul etmez dÔrecede- ehvendir' 

Bir ziyaret iddiamızı ispata kH!dir. Telefon: 1stanbul 3407 
AHMET 

FLİDA 

St. yr. ef:ıı ı , G __ırabai ınusııın ı ııa~ cı.ııe:.ı , 
Hilaliahn1er mektebi ve sair müessesatı sıhhi
ye<.:e tercihan istimal edilınektc olan FLlDA 
sinek, sivrisinek, tahtakurusu, pire, güve ve 
bütün haşaratı ) umurtalarile kat'iyen in1ha ve 
ifna eder. Leke yapnıaz, tesiri kafi ve kokusu 
sıhhi ve latiftir.FLİDA haşaratı öldüren bütün 
nıayiat arasında birinciliği kazanmış ve Fransa 
hariciye nazareti ve Türkiye şehbenderliğince 
resn1en tasdik edilmiştir. Sanat ve rekabet 
aleminde dahi en yüksek mevkii şahadetname
Jerle ihraz etmiştir. Çünkü yarı yarıya daha 
ucuz ve tesiri yüzde yüzdür. Şişesi 50, tenekesi 
75 ve pompası 75 kuruştur. 

Flida istediğiniz halde (tesiri yoktur) diye 
sizi aldatn1ak isteyenlere inanmayınız. Flida 
haşaratı öldüren bütünınayiattan daha, daha 
nıliessir ~re yarı yarıya daha ucuzdur. 
Flida yerli dimağı, yerli amelesi ve 

yerli sermaye ile yapılmıştır. 
Flidayı tercih ediniz . Flidanın müstahzırı 

H[lsan Ecza deposu sahibi ~leşhur Hasan ko-
lonyası ve Hasan kuvvet şurubu n1Üstahzırı 
Hasan Beydir. Flida bir şaheserdir. Markasına 
dikkat Hasan ecza deposu 

Istanbul Tramvay Şirketi 
Evkat tarifesi 

1929 senesi Haziranın 21 inci gününden itibaren 
i!Anı ahire kadar muteberdir 

No Hutut 

10 Şişli-Tünel 

Hareket 

{ 
Şişliden-Tünele 
Tünelden-Şişliye 

11 Kurtuluş-Tünel { J\urıuluşıan-Tünele 
_ Tünelden-Kurtuluşa 

• F h { Harbiyeden-Fatihe 
_: l 2 Harbiye- ·ati Fatihten-Ilarbiyeye 
Gl { !\laçkadan-Tünele .Z 14 M.aı;ka-Tfinel Tünelden-Maçkıya 
ti- 15 Taksim-Sirkeci { "]"aksimden-Sirkeciye 
_ Sirkeciden-Taksime 
';.. 6 •• k B { Maçkadaıı-Beyazıtı ii).. 1 maç a- cyazıt Beya .. ·ıttan-MaçkPfı 

18 l aksim-Fatih { Taksimden-Fatihe 
rıtihten-T•ksime 

19 K 1 B ( 
lkvaııtton·Kurıuluşa 

urtu uş- eyazıt Kıİr•uhı."an-BCYazıda . , 

Birinci Son 
hsıla hareket 1 areket 

3' 61 6,00 24,12 
9' 6,26 24,35 

30' 23.00 23,30 
23.30 24,-

5' ı o· 6,09 ı,ıo 

30 
5' 8' 

ıo· 

6,08 1,10 
2-1,00 23,30 
23.30 24,00 
6,45 21,35 
7,09 22,00 

7' 9' 6,25 22,33 
14' 7,12 23,20 

7,35' 19,40 
8,21 20,26 

15' 

6' 6, 15 22,36 
13' 17' 7,05 ~3,26 

~~~~--~--~~~-
JS c. trl,;- • .ı..ı· i ıı.:ucğe 5,3 I -, 

; Be~iktaştan-f:ıninönüne 7' 5,40 -, 
Gl 22 Bebek-Eminönü Bebckten-f:minönüne 15" 6,00 24,30 
Jıı:: Eminönünden-Bebeğe 22· 6,00 23,44 
,8 Eminönündcn·Beşiktaşa -,- 01,14 

il> {Ortakoyden·J::minönüne 1 J' 
• r .. Eminönünden Ortaköye 15' 

.'!! AL>ard\dan-Ortaköye 

5,05 
5,~3 
5,40 
5,44 

-,-
22,50 
22,55 

•ı .:3 Ortakoy-Aksaray Ortak.öydtn-Aksaraya 22' 
~ . 
- { Beşikı14tan-Eminönüne 8' 7'00 19,45 
41 I ~ · Dekşltaş-Fatlh Em!ndnilnde~-Beşiktnşa ıs· 7,22 20,07 
.l 1 

i Beşıktaştan-l·ıtıhe 6,05 22,00 
F.ıilıtcn lkşikt•!• ı~· 6,51 28,00 

_ ıAk,,.raıdaıı - ·ı opkapıya 6' 5,13 -,-
~ı ?~ Topkapıdan-Sirk:cciıe 10' 18' 05,34 22.49 

.d Topkapı-Strkecl Sırkeciden- Topkapıyı 20' 06,10 23,25 
~ , Topkapıdan-Aksarayı -,- 24,03 
Q \ {Ak'1raydın-Yedikuleye 6' 5,10 -,-
. . Yedıkuledcn · Sırkeciye 10' 13' 5,13 22,49 

r. .J.~ \ ;:dlkule-Slrkecl Sırkecid•n Yedikuleve 20' 6,13 23,55 
~' / Yedıkuled<n-Aksara'ı -,- 24,20 
~ r Aksarıydın-[d'rn<kapıyı 7' 5,20 00,00 
~ Edirnekapıdan-Sirkeciye 11' 5,50 23,10 
~ Z7edlrnekapı sirkeci' Sirkeciden-Edirnekapıya 14' c.,23 23,44 
~ Edirnekapıd.ın-ı\baraı a 24,19 
---:::----

~ r a c a~ay n~rası ınü~triyetin~en: 
J 1., J nıcr;..vJndc in~a edtlecek 9647 lira bedeli ke~ifli hastane 

b• ı ı l'laıı za•f usulile 3-7-1969 tarihinden itibaren yirmi glin 
r Jt tk ~unaka.:ı~u konulnıu;tur. 'ı!J 7-929 tarihinde ihale 
c, _c· ,•:ı ııl ;ı ol nların ~er aiti ı;0rmekıı.: .. rc ter gun hara merke
z r 'l Jlt.r a 1 ) t.ır r. iıt'ıriyct: ' mtı"Hcaatları ve ihale gıınLi >aat 
• m /• Iııoa ı .r~cıindc l.>ulm'r"alarL 

l - .. 

Otomobil L!Jstiklerinln Şahıdır 
.. . ,, .. 

Merkez Deposu: lstanbul, Suttan Hamam.,Mesadet Han 

~~~~~~~-:--:~~~~~--:::=:---~~~~~~~~~~~~~~ 

Darülfünun Emanetinden: 
Edebiyat Fakültesi müderrisleri tarafından umuma mahsus olmak 

_ üzere verilecek konferanslar: 
Temmaz MUderrlı lalmleri Mevznlar 

8 Pazanesl Müderris Nimet Bey Demokrul zihniyeti 
1 1 Perşembe • Ali Muzaffer Bey Törk lnkıl!bı 
15 Pazartesi • • • • • • 
18 Perşembe • izzet Bey 

Ali Ekrem Bey 
Bugünkü medeniyet ve domokraıl 

22 Pazartesi 
25 Perşembe 
29 Pazartesi 

Ağustos 
J Per~embe 

5 
8 

12 
15 
19 
22 
26 
29 

Pazartesi 
Perşembe 
Pazartesi 
Perşembe 
P1.Z.1rtesl 
Per~embe 
Pazartesi 
Perşembe 

• 
• • • • 
• Galanti Bey 

Namık Kemal 
Ziya P&fa 
Babll ve Asur edebiyatı 

• 

• 
• 

Ahmet Refik Bey 

lzmlrli 1 lalckı Boy 
lsmall Hakkı Bey 

Osmanlı lmparaıorluRunun ilk devirler! 
tarih ldtaplanmmla mevcut tenakuzlar 
Şark Feylesoflanna göre kadının mevkU 
Demokrasi mefkUresine göre terbiye . " ,. . . 

• Ferit Bey Sadi 
• Şeklp Bey Fel!efe karşısında demokrasi 

• • • 

• • ,. Ruhiyat ,, • 
• muavini Dr. Orhan Sadettin B. Feyleaofiara göre demokrasi 
• • • • • • • • Eylill 

2 P•zartesl • Fazıl Nazmi Bey Adalar denizi medeniyeti 
5 Perşembe • Şerif Bey Edebiyatta demokraal 
9 Pazartesi Muallim Hamlı Bey TUrklyede ıslahat harelıeılerl 

12 Perşembe Milderris Ali Maclt bey Son yarım asırda Cotraflya telelılılsl 

hakkında 

YELKENCi 
VAPURLARl 

lz11ir sDr'nl µ~sıası 
"~.~r ve İsmetpaşa vapurc 

7 Pazar günU saa 
mmuz tam ı .s te 

Galata a:~~~;ulzmir 
hareket edecektir. 
. Tef ıl.it için Sirkecide yelken
ci hanında kAin acenıasına mli
racaat Tel. lötanbuJ 1515 
\·e Galatada Merkez nhtım 

hanında CellpldJ ve Stafllopatl 
acantalığına müracaat telefon 
Beyoğlu 854 ........................ 

KEFELIZADE HAM.Dl 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postası 
HiLAL 

8 ~;:!r:z Pazartesi 
günü akşamı Sirkeci nhaınından 
hareketle ( Zonguldak, lnebolu, 

Gerze , Samsun, Ordu, Glreson, 
Tirebolu , Gurele, Yakhkeblr , 
Trabzon, Rize iskeleterlne azimet 
ve Fat'a ve Ünyeye o~ayarak 
avdet edecektir. Yük ve yolcu 
için Sirkecide yeni handa ı 
numrolu acentesine müracaat. 
Telefon : lstanbul 3105 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Seri, luks karadenlz postası 

Millet v.;:r:uz 
7 

P ~no akşamı azar saat 18 de 
Sirkeci nhtımından hareketle 
[ Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun. Ünye, Ordu, Glreson, 
Trablzon, Rize J ye azimet ve 
(Surmene, Vakhkeblr, Görele) 

iskelelerine de Ograyarak avdet 
edecektir. 

Muracaat mahali: Istaubl 
Meymenet hanı eltındak:i yazı

•hane. Telefon lstanbul 1154 I 
Bartın lüks ve ıUrat postası 

l\ltrkez Arcntas~ G•la•ı ı 
<ıaşında. Bernğlu 'i.16] 
ıcentesı: l\!ahınudi\"e !fanı l· ıd 

J ;ta!ıhul e · 1 · 

TR!BZO, t 11...,....~ _,,_,Pilc=U~Sl-ı 
( Resitpa<3 ) vapuru ~ 

emmuz Pazartesi 12 de Gal• 
nhtımından hareketle lncbol 
Samsun, Glreson, Trabzon, RI 
Hopa ya gidecek ve dön J: 
Pazar iskelesiyle Rize, Sıirmcn 
Trabzon , Tirebolu, C:ir~s·>n 
Ordu, Ünye, Samsun, lnc\ıol 
Zonguldağa uğrayarak gelecek 
tir. Hareket gtinü yük kar 
olunmaz. 

lyvall sür'al posla~ 
(Mersin) vapuru 9 Tcmm 

Salı 1 7 de Sirkeci nhtımınd 
hareketle Gelibolu, Çıınak' "1 
Küçükkuyu, Edremit Rurh 
niye, Ayvalığa gldcc~k 
dönüşte mezkQr iskelelerle bl 
ilkte Altunoluğa uğrayacakt 

Gelibolu için yalnız yol 
alınır, yük alınmaz. _;l 

ızınir - Mersin sür'al poııası 
(MAH. IUTŞEVKETPAŞA )\ 

puru 9 Tcmmu:r. Salı l 2de Gal 
rıhtımından kalkarak çnr~an 
sabahı lzınire varacak H 

günün ak~amı lzmirden kalks 
ntıılya, AIA!ye, Mersine gide 
Taşucu, Anamor, Alıllye, Ant~ 
ya, lzmlre u)trayarak gelecek_!!,, 

Seyrisefain idaresine bilııı 
sabaka daktiloya vakıf do 
memur Hanım alınacaktır 'f' 
lip olanların ilk mektep ~ 

millet mekteplerinden ba~ab 
detname mezun olma~ı sinJIJ 
ı 8 den aşağı 2 5 den yuka~ 
bulunmaması me~ruttur. Ll 
ezunu olanlarla yabancı lisaııl 

vakıf olanların hakkı rüçhs 
vardu. Milsabaka 25 Temııı 
929 Perşembe günü saat ti 
buçuktadır. Bu şeraiti h 
bulunanların evrak ve vesıİ 
JAzimelerini birer kıt'a fotoı 
raflarile Temmuzun yirmin 
günü ~kşamına kadar levaıı 
mUdürlü ilnc elmeleri. 

Elektrikle mUcehhez muntazam O orgtlOt 
kamaraları ve gUverte yolcularına Sovget rteart vapur/aff 

mahsus muhafazalı Aypın ( NOVOROSlSK ) vapur~ 
mahalleri haiz Temm ız Pazarteil gtlnU de "I 
pvauru Pazartesı· sınıı yolcu ue emteaı tücc•rlf 

8 Temmuz alarak doğru SelAnik; lzmir, pır 
saat 18 de Sirkeciden hareketle Y afa, lskenderlyeye ve Port·~ 
(Ersğll, Zonguldak, Bartın, Amasra, hareket edecektir . Tafsil&t (J 
Kuruca tile. Ode ) iskelelerine Galaıada Çinili Rıhtım hanı 
azimet ve avdot edecektir. acentalığına müracaat .J 

Telefon Beyoğlu 2358, 2501 ~ ~ 
Fazlı tafsll&t için EmlnönU "' 

Rıhtım han 2 numarayı müracaat Romanyada müva•elet rıİ 
Telefon : 2684 nrun himaye•i altında 

"'!!'~----111111!.~'!'I'"--~ Radyo ve elekrik 
Şehremanetı ilanatı 1 ev itlerine tatbikab birinci ıı' 

nelmilel .ergiıi: 
Şehremanetinden: 300 top Bükreıte Radyo ve elektri1'.~ 

95 X 63 boyunda 14 kiloluk i- itlerine tatbikatı beynelmilel fP' 

~el hamur k!ğıt kapalı zarfla .ı birinci defa olarak bir h~ 
milnakasaya konulmuştur. hlmayei reamiyeai tahtmda Bii 

Talip olanların teklif mektu- te açılacak ve 1 11& 20 Eylül 929 
plarmı ihale giinü olan 25 Tem- vam edecektir. 1" 
muz perşembe gUnU aaat on Beynelmilel ve umumt bir • ~ 
beşe kadar Le:vaznn mildiirlü- yı mucip olan bu a.ıim teıe/ 
ğüne vermelen. Romen ehaliaini radyoya n tel 

tenvir, mutbak, yıkama bavalA I 

Konferanslar saat J 6,80 merkez binasında Coğrafya darUlmesalslnde verllecelıtlr. 

İlahiyat fakültesi müderrisleri tarafından umuma 
üzere verilecek konferanslar: 

İbrahim Ziyaettin B. Hadice ma so~utma gibi elektrlkin e"f _J 
Nesibe H.nin 17903 ikraz nu- yacatına tatbiki l§lerlne ali~ 
maralı deyn senedi mucibince teşvik ve tezyit maksadını iet• 

h 1 k Emniyet Sandığından istıkraz etmektedir. 
ma sus o ma eyledikleri mebliğ mukabilinde Sergide teşhir edilecek _ ... ~ 

Müderris isimleri 
Sandık namına merhun bulunan leva.ıımat nihayet 15 Tetrl~" 

Halil Halit Bey Emogrııfya nazarından Efganlatan, Hindistan ile allkası 
Hüseyin Avni Bey Hadiselere göre ablalı 

Konforllls günleri 
Cumanetl 6 T~mmuı 

ü sküdarda Salacak mahallesin- 1929 tekrar mahrecine ihraç t" J 
de Arka sokağında eski 3 mü- le bittabi gümrük resminden ~ 
kerrer ve yeni 11 numaralı ve tır. Sergiyi ziyaret edecek ze el 

lzmlrll lsmall Hakkı Bey Sark fllozoflınna göre fikir ve iradenin lsıikltllerl 
lsmail Hakkı Bey Kilbizm ve TUrk an'antsl 

• 
• 

13 
20 • 

• 210 ar§ın arsa üzerine mebni azim m:nafEI v~ sıilhuRlet teml:i 
ahşapüç kattan ibaret 9 oda 2 mektedır. zcum e omen # 
sofa bir mutfak 425 ar•m b~- nın harçtan muaf tutulacak v< 

Şeref ettin Bey islim aleminde ilk fikri hareketler ve keltmın tarzı teşeU:UIU 
Şe,·ket • Teavün ve infak bıkkındı 

ll7 • 
10 Ağııatos 

• 
• 

Yusuf Ziya Bey Anadoluda Alevller. Tahtacılar 
Konferanslar s111 16 da 1 No. 1 1 der;anede verilecektir. 

Fındıkhda ... 

ERMİS K~NSERiE FJBRIK4SI 
Bilcilmle sebze konserveleri sırasında, en alAsındıııı her nevi BE
ZELYE konservelerinde de klfl mikdarda imal ve ihzar ettiğini 

muhterem müşterilerine ve ebılJI lı:lrama llln ve beyan etmekle 
kesbi ~eref eyler. 

lstan~ul esnaf ~antasın~an: 
15 Temmuz 929 tarihinden itibaren Bankamız tarafından 928 

senc,i hissci tcmcttlıİ.lr ün te' ziine ba~lanacağından keyfi yet hi;;se
daranca maltlm olmak üzere ilan olunur . 

• 
• 

17 
24 

Davet 

• 
• 

1320 senesinde mektebi Tlbbiyei 
askeriyeden neş'eı eden arkadaşların 

yirmi beşinci senelerini tes'it için 
yapılacak merasime iştirak ttm~k 

üzre adreslerini bildirmelerini rica 
ederim. 

Sınıf çavuşu Fazlıpaşalı doktor 
Ihsan Sam~ Divan yolu numara 189 

' ' " Ü d""f il<" çe ve mü~temelitı saireyi h · men ş men u er ve vapur 
sahilhanenin tamamı vadest;J_ rinde yüzde 40 ili 45 tenzila1 

tamında borçun verilmemesin- edilecektir. . • • 
den dolayı satılığa çıkarılarak Daha fazla tafsılat almak ıı> 
251 O lira bedel ile müşterisi na- Romen umumt ~onsolatosuna 
ınına kat'i karan çekilmiş iken caat olunması rıca olunur. ~ 

bukere yüzde on zam ile başka - BAKTERiYOLOG I 
bir müşteri çıkarak müzayede Dr. IHSAN SAfif 
bedelini 2761 liraya ib!Ağ eyle-
miş olması cihetile mezkQr sa- akteriyoloji 1aboratu''' 
hilhane nin9/7 /929 tarihine mü Pelı: dakik lı:an tahJllAtı 

1 
sadif önümüzdeki Salı günü tek (Vıserman teamillil) kür<Y~ 
rar son müzayedesinin icrası ve tadad,ı tifo ve ımma hıstalık1 ~ 

D t muamelesinin ikmali mukarrer teşhis~ idrar, balgam, cera'ıat 11 

ok or A. kutiel bulunduğundan talip olanların lildtı, Ülıra mikroskopi llt ıreP 
EJekUrik 111Jidneierİyle belaoğıılduRıt. idrar mezlritr günde nihay~t saa.t o- ı taharrisi. sOtnine muayene>!· ı1' 
darlıRı, prostat, adenıllktidar" bel geYJCk- naltıya kadar Sandı~ ıdares!ı:de Di.vanyolunda .~ultan Msh Si 
ııgı dit ve firenglyl •Rr•sıı ."ledav! eder. hazır bulunmaları !uzumu ılan türbc•ı kar;ısında llelon h 9 
KarakOyde Börekçi tırıııı sıruında *'· olunur. 

·~· ·~=•· _;_..;;;;;==~....;;:..;:::--.ı.:z:ıı...-.... .-. ..... _.. ...... __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 
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KABRİYOLE O. 4 · 

BERLlN C. 6 
TORPEDO C. 4 

fi FAMİLYAL C. 6 
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I KABRİYOLE c. 6 

Ü kiye . itr'oen umum acantası: ~arıca ~ * 11 / 

Beyoğlu istiklal caddesi Anadolu Han l99Tei: 



liiv!ik \filet ~fedM Rel,i KAi.im Pa~a llazretleri dlin !\1aarif cemiyet! talehc yıı·dunu ziv.ırct ctnıi:tır. \lcc!·- tlei '111z yurtta 
ırördültii intızamdan çok memnun olmuslardır. Bu re,;im ziyaret in tihaına aıttir. 

lursada yapılacak olan ur1 kaplıcalar için mUessiller hey'eti diln içtima ettl. Bu resim kaplıcaların şimdiki haline gösteriyor, 

. net, Bdcdıı·e ~le~:;, azas mlan 1 'llin ,\Ji ve .. ıti nakliye ta•;kk l'lin tc\' li hak!..ında hir takrir vcrnıı~tir ve bir de 
1 n! ın '" • .._ C' ı r Jı;ı ı)c. ~ ~ı ı !ı ~- t.ırifelcn L•irleşti- ı·-. 

Eı clki a~~anı Tcpdıa~ında bir otomobil ~o!iir;ın dikkatsizliği yüzünden iki 

kalarak Şoför aıtır yaralıdır 

Bu resimde Ankara Orta Muallim mektebi pedagoji 'ubcsinden bu aene mezun olar talebe 

. ~ 

Sıhhıyc :\1iidtirlüğıınun yem verem di~pan,cr binası bitmiştir. Ku günlerde aı;ıl,ı-.Jktır 

:xxxDarüttalimi M usiki.n::: 
Hey'etl her cuma ve puar günleri 

ÇUBUKLU BAHÇESİNDE ıc:tı:::~~~~:. 
Osman efendi idaresinde 

Jandarma imalathanesinden: 
münakaı>a tarihi !'88t 

Yozp-at nıüdcei unıuıni 
iğ-inden: 

\' zgat hapisanc~inin ~O· 7 
929 tarihinden mayı, <no nihAVetin• 
kadar 10 ay 11 günlük ekmek ihti
yacı mevkii münaka<a\ a konulmuştur. 

2 - \lünaka<a kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

3 ŞarUlame sureti musaddakala 
10555 \lwc kaputluk kumaş I~ 7,929 (,'ar~amba 10 Hapisane mildürintinden alınacaktır. 
IOJ78 <.'ift kundura 17 7 929 • 14 Şerait temamcn bu surette yazılıdır. 
Saıııı alınacak iki kalem eşya kapalı zarfla münakasaya konuldu müna· 4 Teklifaı 21 7.92<) cumartesi 

ka,a ı u>.arda hizalannda yazıldığı gibi lsıanbulda gedikpa~ada Jandarma günü saat ı ~ tc m•ka ııı iddı>d• 
imaUthane>indc yapılacali.ıır. Şarıname imalathaneden ,·erilir. Teklifnamelcrin açılacaktır. 
ıa:·zı iml:\sı ıarmnmcde milndcriçıir. Talipler teminaılannı mal .andı~ına teslim 5- Teklifat '.'0·7-929 da saat 
\C mal.buzu ttklifnamelerine raptedecokıir aksi halde teklifname ret edilecekıir. 15 e kadar konıi;von rh·a,cıine 
- te\'di ediln1iş hulunac.aku -. · 

Devlet ~emir yolları ve liınanları uınuıni i~aresin~eu '""';1-ş::;İ~i1~rnı:~r.~~'~"ai::'~;~~~,~~t 
k h 

nen kahul \'C raahhür rdildiJ1;i ':ııı~ 
L'mumi idaıc namına lkrim·cyc •'clccc er nevi m.ılzcmc ile ~ " lacak kuıııt \C SllC'1U ınu,!L\k '«le' 

;,,.n,uk rin lıir .-ene mlıddctlc tahmil 'c tahliyc,i munaha:i.b' 1 .ı. fat lıila tcıkık redde luuur 
;- '.ifl pal.ar ı~· :ııı -:ı:ıt 1 fı da \ııkarada DcYlct denıiryo)Jarı umumi :' Ekmek yeli umınun lıır.ııci 

ne\ inden ohcaktıı lldtli ınuharn-
<: c h· ı:"' '< .ı yapılacaktır. '.\lunnh:ı>.ıy .. i~tinık cdccek\.rin ıchlif meni 12000 lir ,: 

,c' .t• ;!·rı L ıırlıktc "J h.'iO,, liralık teminatı muvakkatelcrini ye,·. ıı \hinakasa. ı i<tırnk edcu~ı,r 
ıııı ,ııczklırd:ı -aat 1 s,30 a kadar umumi idare kalemine 'crm~kri 900 lira ı inatı ,, ' • '" 
lazın•dır. l'alipkr mııııaka'a ~artnarnelcrini "2:i0,, kuruş mukahi lcri ldzımdır . 

9~ °lcminatı nıu,akKate niha\tt 
!inde Anknrada rn~lzcme ?~iresindcn, Haydarpaşada Haydarpaşa ıo gün zarfında )U7.<k I.5 ,, nınJl1 
ma~azasından ıcdank cdcbılırlcr. _ _ katiy3~bl•~ _olun~c ktır. . _. 

DOLCA nedır? DOLl'A, NE'SL1'E Şlrketiniiı 1 Ü.ılKlYE Fabrikasında imal ettiği geni SUTLU çikolatadır. DOLCA nm 

• 

i. < •• ~; a, • · r. B ı i gcılnız .~iitlil ( Turuncu etiketli) diğeri de sütlü ve fındıklı olup ( Mor etiketli) dir. Fevkalade 

lr-- ·'i re f'(' - ol· b ı <ih lllfa ile NESTLE Sirllelinin BUTÜN zenğin MÜSABAKALARINA iştirak edilir . 


