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ON SENE SONRA 
Birkaç &Un evci Vcnıay muabcd~

ainin onuncu yıl dönümü muhtelıf 
memleketlerde, muhtelif suretleri~ 
hatırlandı. Almanya' da 28 Hazı
ran, şüphesiz bir mJ.tcm g~.nüdür. 
Fransa'da vt diğer galip zuınreye 
mensup memleketlerde ise aynı güı;ı 
neşe ve zafer tarihidir. İnsanlar ı
çin vakıaların kıymeti nispidir. Bi
rinin hakikat telikki ettiğini diğeri 
hata saymakta tereddüt etm~z. Fa
kat kıymetlerin nisbiyet teki.• de de 
ğişebilir. Hadiselerin baz.an oy·l·e ~
rip bir teselsülü vardır kı, bugun bı
rini güldüren bir amillin, bir çok se
neler sonra onu ağlatması imldnsız 
değildir. Acaba on sene evel V cr
say muahcdcainin her iki z~reye 
verdiği neşe ve elem taşkınlıgından 
bugün baki kalan mılrtar nedir~ İh
tiyar Clemenceau on sene evelkı za
fer ve hakimiyetin gururlu heyecanı
nı ııaıa aynı şiddetle hisse~ekte 
devam ediyor mu? Muabedenın ~
bulü zamanında da gene Alınan hü
kumetine riyaaet eden He~ 
Müller o vakit duyduğu elem ve ıs
tirabı bugün de tamamen yaşıyor 
mu? Yoksa zamanla o neşe ve bu e
lemin doğurtucu sebepleri de hayli 
değişti mi? 

Devlet parasını gaspedenler cezalarını göreceklerdi 
Adliye vekilinin mevkuflar hakkındaki mühim beyanat 

Avrupa1nin son on senelik siyasi 
hayatını büyük bir vukuf ve dik
katle tetkik etmiş olan Amerika mu
harrirlerinden Frank H. Cimonds 
.. harpten sonraki Avrupa'nrn tarih
i"· adlı eserinde Vcrsay muabede
a~in iflilından bahsetmektedir. Bu 
muharrire göre 1815 Viyana kongre
ai daha realist bir görüşle daha sağ
lam bir nizamı siyasi tesis ctmlıtir ;. 
1910 Pariı konferansı ise fula ihti
rasa kapılmıı ve milletler hayatının 
csaah kanunlarını ihmal ederek iıtik 
bali dlitUnmedon, az çok keyfi bir 
nizam koymağa çalı911ıııtır. Viyana 
kongresi mibakerccilcrl beynelmi
lel hayatın bütün inceliklerine va
kıf, kuvvetli ve sa!ihi:yctli diplomat 
!ardır. 1919 müzakerccılerinin batın
da bulunan Clcmenccau,Lloyt Gcorg 
c gibi phsiyetlerse daha ziyade par
lamento manavrelerinde mahir, ve 
fakat beynelmilel hayat şartlarına 
biııbe politikacılardı. Lloyd Gcorg 
u.n Avrupa cojtrafiyasmdaki cehale
tı da~~ı mesel haline girmiştir. Bu· 
nun ıçın Veraay muahedeainin teais 
ettiği nizamın Viyana kongresinin 
eseri kadar paydar olmasına intizar 
etmek beyhudedir. 

Daiına karşı karşıya duran iki 
kuvvet arasındaki münasebeti yalnız 
muayyen bir an için mütalaa edip 
ona göre hüktirnler vermek ve tedbir 
ler almak doğru değildir. Milletler 
yaşryan ve daima tahavville maruz 
blan kuvvetlerdir. 1919 da bitkin gi
bi görünen Alman milletinin 1929 
da, 1939 da nasıl bir kuvvet arzede
ccği meselesi de o zaman göz önün
de tutulmak lazımgelirdl. 1815 Vi
yana kongresi Napoleon'un sahneden 
çekilmesi üzerine Fransa'yı hırpala
mağı muvafık görmemiş ve onu 
eski hudutlarında ipka etmiıti. 1919 
l>arlı konferansı ise Almanya'nın 
muvakkat teılimiyetinden azami is
tifade etmek emelile onun taham
mül kabiliyetini ve Alınan milleti
tıin hayat kudretini nazarı itibara 
almamıı ve bu suretle istikbali ih
mal etmiştir. Siyasi hata ve ihmalle
rin lntildnıı çabuk ahnrr. Bugün, 
Versay muahedesi mucip olduğu 
umumi ahenksizlik ve buhran dolayı 
aile galip memleketlerde bile bir 
bezginlik ve memnuniyetsizlik hu
IUle getirmcğe başlamııtır. 

Wi!aon"da bilmiyerek, lflAsa mab· 
lı:Om bir Veraay muahedesinin vü
cuda gelmesine yardım etmiştir. 
Avrupa Aınerika'ya çok bel bağla
ııııştı. Fakat Amerika kendi reisi 
cumhurunu takip etmeyince kuvvet
ler muvazenesinde Almanya lehine 
mühim bir tahavvül husule geldi. 
~!manya seneler geçtikçe bu tahav
vllIU daha fazlalaştırdı. Bugün .Fran 
lll Clcmenseau'nun hatalarmr ;slah 
etmekle meşguldür. Veraay s~yase
tl lfliı etmiştir. Aiın";"ya ye~~ mu
'ruencde eıki mevkiinı almak uzerc
'clir. On aenc sonraki Avrupa'nm hu 
'fııanwarasında milletler için alınacak 
tıelıadar çok dersler vardır. 

ZEKİ MESUT 

Mektepliler 
nıiJsabakası 

10 uncu hafta 
10 uncu haftanın en mOhlm 

lıabert nedir ? mOıabaka11 
rAı temmuzdan itibaren 
l..:?J bAflamıştır. 
Gelecek lii!Temmuz Salı 
cevaplan l!!I gilnO akşamı

na kadar kabul edecetlz . 
10 uncu haftanın en mOblm 

haberi için alınacak netice 
li'ii1 Temmuz Per,embe rfl· 
~ nO llAn edilecektir. 

Cevaplarınızı Milliyet nıO
&ab•ka memurlutuna ırlln
derınız. 
Not: MUsabakamıza haftanın 

en mDhlm haberinin ne 
oldutunu bildirmek ve niçin o 

hllbertn tercih edildiğini izah 
•tıııellle ltdrak edllmelldlr. 

Dün gece yarısına 
kadar tahkikat yapıldı 
Adliye vekili 
B.in beyanatı 
İrtişa hadisesinin iç 
yüzü bütün çıplak-

lığıyle meydana 
çıkarılmıştır. 

Müddei umumilik dün 
isticvabatına devam 

etmiş, birçok kimselerin 
malumatına müracaat 
etmiştir. Tahkikatın 

btüün safahatını 
neşrediyoruz ıfahmut Esat Bty 

Ankara, 7 (Telefonla} - Adliye Vekili Mehmut Elet Bey, 
lstanbulda yapılan tevkifat münıısebetile tu beyanatta bulundu: 

- CiJrOm irtişadır. MOddel umumilik lstanbul Defterdar
lıtının ihbarı ilıerine işe vazı yet etmiş de/ildir. Hadise dol
rudan dolfruya takip edilmiş ve maznunlar Cumhurlvet kanu~
lanna göre tevkif edilmiştir. 

iki elimiz Türk Cumhuriyetinin şerefile oynayanların yaka
/4rındadır. Hesapları temiz olanların neticeden korkmaması 
ldzımdır. 

• 
lstanbul Adliyesi irtişa cürmü 

Uo maznun bulunanlann tahkikatı 

He dün sabahtar gece geç vakıa 
kadar meşgul oh ışıur. 

Adliye, bu Dt' s'ele eırıfııida ıııa· 
lOıııatına ıııüracaııı: için bazı zevatlar 
celbetmi" bunlar evvel! Müddei 
umnml Kenan Bey tarafından istic
vap olunmuş ve nüteakıben 7 inci 
l<tlnıak dalresine ı ·vkedllmlşılr. 

Kimlerin mal( nalı alındı ? 

Bu suretle ;ticvaıı edilenler 
arasında Avukaı 

Şekip ve Arif 
Mustafa Beyleı 

de vardır. Bu 
iki avukat, gös• 
terilen bir tıkım 
fuzuli masraflar 
üzerine şerikler 

arasında lhtiltl 
çıkınca teşkil olu 

nan Hakem hey

etinde Nesim Mı 
zllyahla berabeı 

çalışmışlardır. Di· 

ger taraftan avu

kat ~farko . 'aum 

Remzi bey 
Efendinin de 

isticvabına lüzum görülmüştür. 

Hcsaban ve muamelın kanşık 
görünen ve Meclisi idare azası 
mevkuf bulunan eski şirketin def· 
terlerinin Maum Efendinin elinde 
olduğu haber verilmiştir. 

Naum Efendi bunlan kaybettiğini 
iddia etmektedir. 

Heyecanlı vt şaşkın/ 
Mevkuflar ve aralanndx billıana 

Lutfi fazla heyecanlı ve fışkın gl!
rünmcktedlr. Mevkuflar yaıaklannı 

evlerinden getlrtmlşlerdlr. Yemek· 
!erini de her gün aileleri getirmek· 
tedtr. 

lhtlllnan memnu bulunan mev
kuflar gazete okumak arzusu IJlıar 

eıoıltlene de buna müuade adll
~dr. Y alrus Tevkifhane MildürUI· 
ıunce tetkik edilmek fsrtile roman 
okumaların• Müddei umuınUlkçe mtl 

11ac!e veriloılştir. 
Bu müıaade üzerine Lutli bir iki 

roman getirtmiştir. 
]ak Basat için bir müracaat 
Mevkuf bulunan Jık Bısann avu

kan müddei umumlllğe müracaatla 
mövekklllnin ıahllyesini talep etmifı.i:' 

Bu talebe esbabı mucibe olmak 
ttzere Basadın muhbir ve m~teki 
vaziyetinde olduğu zikredilmektedir. 

Basadın vekili. imtiyaz işini ~·res
kolarla Lutfinin takip ettiğini bu 
esnada Basa<lın Avrupada olduğunu 
kendiıine l 50 bin liralık bir masraf 
gösterdiklerini, hatta 25 bin lirasının 
Babanzadcye, öO bin llrasının da bir 
mtiess.,eye verilmiş oldu!l;unu ilAve 
eııilderini, Basa<lın bu masrafı tanıma-

mak istediğin~ itiraz ettiğini, işin hakem 
hey'etine havale olunduğunu, fakat 

• • 
kabul etmediğini. Hülrömete ve Ba
roya milracaatta bulunduğunu söyle
mektedir. 

Hem vık//, hem damat Bey 

Basılın o zamanki iddiasını na
zaran fükcm hey'eıl tarafglrane ka
rar vermiştir. Zira Nesim Mullyah 
Freskolann hem vekil~ bom de da
madıdır. Bu iş için de l 00 bin Ura 
alm~br. Mm. LOıftnln velrlU olan 

cklp Adukun da 60 bin lira aldığı 
dedi kodusu varılır. 

Saroya da bunlann Barodan ihracı 
için müracaattı bulunulmuştur, 

Baro karar verdi mi? 

Baro bu hususta tetkikatta bulun-
muş hına hazırlanan rapor da meclisi 
inzabıta verilmiştir. Fakat meclis 
işimi geçen Avukatlar hakkında henüz 
bir karar vermiş değildir. 

Maliye vektıleti nerden Otrendl ? 

Mes'elenin Maliye vek&letlne ne 
suretle aksettlği hakkında aldığımız 
maltımat ta şu şekildedir: 

Sabık lstanbul Defterdar velcili 
şimdiki Sinop mebusu ) Remzi Be
yin zamanında Lutfl Beyle isimleri 

Mwkuflardan fan Basat 

malam 7 musevl feriki tarahndan 
eald fıaruı, Rovelver, Av ve Mevadı 
lnflllliye tlrketleri teşekkW ctaıiftir. 

Hııkametin 11rmıyesl 7SO bin vı 
flıketlerin 11rmıyeai de 1so bin 
lira idi. 

Müessisler içtimaında Mallyı ve
lılletinl temsilen sabık lstanbul Def
uırdm Remzi Bey bulunmuftur. 
REMZi BEYiN BiR SÜALI~ 
Rem3i bey Bilançonun tetkiki ~s-

na11nda killliyetli bir meblağın mas
raf iÖ•terildiğlni, falrat nereye ııar
folunduğunun mektum tutulduğunu 
görmüştür. 

Remzi Bey bu paranın nereye har
candığını sormuştur. 

Mücssisler kaçamaklı ve muphem 
cevaplar vermişlerdir. Remzi bey 
ısrar etmiş: 

•- Ben böyle bir masrafı hüku
met namına kabul edemem, sar/olun 
duğu yerleri gösterir evrak ve ve
saik isterimi» - - -
demiş, tutulan zabıt verekasını da 
kaydı ihtirazi ile imzalamıştır. 
Bilançoyu Vekalete gönderen Rem

zi bey bu meseleden de bahsetmiş ve 
naaarr dikkati cclbetmiştir. Fakat 

Mesele nedir? 
Tahkikat Maliye 

müfettişlerine geçti 
Yapılan ihbar ve 

meselenin mahiyeti 
nedir? .• 

Ankara, 7 Telefonla (Milliyet)
Dcvlet matbaasında klğıt münaka• 
sına fesat karış
ması hakkındaki 

ihbar bir klğıtçı 
tarafından Maarif 
ve Maliye ·ek&• 
Jetlerine yapılmış
tır. 

Evvel! Maa
rif hey'eti teftiş· 
iye reisi Rıdı·an 
Nafiz Bey ma
fından yapılan tah 
itikat üzerine mes· 
elenin Maliyeyi 
ıllkadar •tmesi 
cihetlle 11hkiht1 
ınal!ye ıpUfeııtş. 
!erine terk etmiş
tir. .?11Jııan Nafiz 

Tahkikıııa devam olunmaktadır. 
Haber aldıtımıu göre btanbuldı 

Devlet matbaa· 

Faik Sabri B 

sına, Tütün in
lılsanna ve pi
yasaya kAğıt ve-

ıen memlektler 
sveç, Çekosla
vakyı ve , iman
yadır. 

1s \CÇten ge· 
lecek kiğıtlann 

yolun uıaklıl';t 

haseblle uzun za-
• man beklenmesi 
lazım ılır. 

Çekoslıvüyı ıabr.kalan da 11pa· 
rif olmadan lrsalAr yapmadıklarından 
blı şeklide kAğıt alınamamaktadır. 

Almanyada bir çok fabıikalar 
namına hareket eden bir Müsevi 
daha seri olarak piyasaya ve muna· 

kasaları iştirak etmekte ve kazanmaktadır 
Alelckser münaka<alarda mu>af

fak olan mu.evinin bu vaziyeti 
kAğıtçıların bu şekildeki lhbırfonns 
mevzu olmuştur. 

Mukaddema gene devkt matba
asında makina mühayıasında sui is
timal olduğu iddiasının bu mesele 
ile alakası yoktur. 

Tahkikat yann bitecektir. Rıdvan 
Nafiz B. teftiş için yarın Trakyayı 
gldccekur. 

Talebe kongresi 
Balkan talebe murah 
hasları dün geldiler 

Kongre bu gUn DarUI 
tununda açılıyor mera 

sim nasıl olacak 7 

Dün şehrimize Balkan mllletleri

ne mensup 12 talebe gelmiştir. Ko
nvansiyonel treni lle üç Bulgar ilci 

Macar talebe murahhası gelmiş ve 
talebe birliğimizin murahhasları ta

rafından istlkbal edilmlftir, Öğleden 

sonrada vıpırla beş Romen ve 2 
ltalyan murahhası gelmiştir. Romen 
talebe murlhlıulan ırasında bir dok
tor bulunmaktadır. Romanyıda tah· 
ıtlde bulunan Salahaddin Rıza Bey 
de gelmiştir. lkı ltalyan mur1bbuın
dan birili hulıulı: dolı:tomdor. 

Selırimize gelen murahhulır 
Briltol otelinde talebe blrlili tara
fınclaıı misafir edilmiştir. Murahhu
lar Türk talebe murahhaslannın 
iftirakile bugün sut l 5 te Dariil· 
tunun merasim salonunda bir ictlmı 
akı edllecelttlr. Celseyi Neşet Ömer B. 
küşat edecek ve bir nutuk söyle
yecektir. 

Türle talebe birliği reisi bir nutuk 
iru edecek ve muıahhaslan yekdJ
ğerıne takdim edilecektir, Bunu 
müteakıp encümenler tefrik edile
cektir. 

Asıl mühim içtimalar bugünden 
itibaren aktedl!ecektir. 

Kongrede Balkan milletleıl talebe 
birliklerinin umumi ihtiyaçtan tc.pit 
edilecok ve besnelmil~I kongrelerde 
hep birlikte hareket etmek için mu• 
karrerat ittihaz edilecektir. Kongreye 
Türk talebe birliği namına Tahsin 
Bekir, Halit ve Nqit Beyler iştirak 

lu ~a nerden ~ıth 1 Ne 01~.'!!!_k? MilliJetin ~ü~t ant 
M 

lı'dd' B . ili M.Mihalakopulosun 
UuluulD • IS a beyanatı.. Gazinin en büyü 

efDtftlflİ,Iİf Yeni nazır Türkiye eseri nedir? 

Şehremini ve Vali vekili Muhid
din beyin Sehromanetinden istifa ct
tiiti bal<kında dün bazı şayialar cık
mıgtı. İcra ettiğimiz tahkikata na
zaran bunun aslı yoktur. Filhakika 
nuhhiddin bey geçen Salı günü ak
amı otomobil ile Emanete gitmiş 
e içeri girmeyerek kapıda muhase

>eci Nuri beyle görüştükten sonra 
ıyrılmış ve o günden beri de Ema· 
ıettc devamlı mesaide bulunmamış· 

ile itilafa taraftar Ruşen Eşre 
olduğunu s1Jgtet1ı B.ln cevabı 
Atina 7 (Apo) - Yeni Yu- r-;-:-~------...J 

nan hariciye nazrn M. Mihala- l•t M t 
v e us a/a Kemali 

kopulos gazetecilere Türk-Yu- şimdiye kadar en bilgü 
nan müzakeratı hakkında atide 
ki beyanatta bulunmuştur. eseri: Ateşli ve milletçi bl 

- Türk - Yunan müzakeratı bak- halk fOCUIJunun kendi luJ 
kında hariciye encümeni tarafından rlkalı ıah8l ile milletine 
çizilmiş olan hattı harekete harfi- milleti ile de cihana ver 
yen ittiba edeceğim. Hiç bir fert mtı oldugu bu der•tl~ .. 
bu hattı hareketten inhiraf cdilece· --:-"".:""'.'""""'."------~";.:.:._J 
ğını hatır ve hayalinden geçiremez. On iki yıl sonra bir ak•am .. 
Bunun da iki sebebi vardır. Evvela · ·ı b' · • uz sıvı ır zıyaretc;:i gibi tekrar 
hariciye encümeninin kararı kat'idir. '" ç k K 1 gez 

ır. Saniyen a}'lli başvekil mevkii ikti- gı_ an:ı.. a c, Devleri geri P 
Lakin bu, Muhiddin beyin Vila- dardadır. Oteden beri ademi tccavtıe kurttugu yer; 

Yı:::s~i!~~~':i{~~~·i,7c~~e~ai;,k!'. ve hakem[lik misakları aktı siyase- ru~r;l~e3,.~~İ~~fe':u~~!~av':n!: 
ha b.1 d b 1 da tini terv ç ettim. Türkiye itilafının keM bır müıde gibi g·n· "'iti d' 

" se ı e ora a u unmasın n vı "t d b · har r b' t .. v • r ı 
hariçteki i•lcrinin çokllıg"tından ile 0 c en erı aret 1 ır m rcvvıcı- MUf ve İlitliı, o uman lran a"la 
. • . • - yiın. Bu noktai nuarımı böyle lı ıı " 

rı C'lm•lrt_e ?lup yo.ksa lr~nd.111 E- bir ltilifm iki tarafın ilrtlaadi men- ~r v Ayetlerinde yeğine muzaf 
~ttcn 11tı~a etmıı dejıldır •. Mu- faatlarma hadım olaca"ı kanaatına ny41t; 
hlddin bey Dun de Emanete eıtmc- I . . " . Büttln. ordular dajı!dıiı "!l.. k 

• 1 ki be be V"• tt Ema ltınat cttırıyorum. Ankaranın aynı dlnlnklnı, IOnradan _ı'lbam c •ee 
mıı o ma a ra r ı ... yc c - t yülü · h .ı • .. • 

t 't L~- k u h . • f oma ız ar etme nı arau ve u- milli Misakın cani bl b .... n.e e. aı """'' ~vra ı ,.c remını 11 a- mit ederim. ı r uw,.t par 
tıle ımza etmııtlr Türk-Yunan itilıifı csa tı aleyhin 

.ı1uhidqin Bey 
.MUHİDDİN B.İN MEK~UBU 
Muhiddin bey dün gazefemize a

tideki mektubu göndermiştir: 
Milliyet yazı işleri müdürü beye

fendiye: 

deki netriyatilc maruf oi:n Badya 
gazetesi yazdığı bir ınalralede Miba
lalı:opuloıun takip edeceği siyaset 
hakkında buı Türk guetelotrl tara
fından izhar edilen 6ndi .. lcrin va
rit olmadıgını beyan ediyor. 

VSK\.JDAR-BEYKOZ 
şos~:sı BU SENE iKMAL 

EDILJ!CEK 

Uıküdar-Aeykoz to-inin Boy
l ıerlıoyint:len Kaıılttaya ldd'ılr bl&n 
kıçı yııpılmııtı. BeylerlıeyTnden Oı 
küduıl &dar olen lııııaun ik f61ı 
bozuk ve tehlll.ıll o'lup buradan a
raba ve otomobiller geçcmedillndcn 
Şehremaneti burada istimlikc ve da
ha sonra da inşaata baılayacalrtır. 
Kanlıcadan Beykoza kadar olan kıs· 
mın inşaatı da Vililyct tarafından 

Ruşen Eşref Bey 
gibi önünde toplu ve aağlam tutt 
ğu yer ... 

• Bucün intifa.r eden buı ıaıetelcrde 
bir fabrika lnpsı me&eleıinde noktai na
zanm.ın kabul edilmemft olmaaındao do
layı Şebreminliiinden iıtifa eyJediiim 1 
bildirilmekde ve Perteıı.be, Cumarteıi 
ııünlea-i Emanete a:itmtmelı:lilim ve Ke
malettin Sami pa,a hazretlerini .ziyare
tim buna delil tutulmaktadır. 

deruhte olunmuş ve burası için 90 
bin liralık taş alınmıştır. Şoscyi Vi
layet yapacak iscde bu kısımdaki 
istimlaki de gene Emanet yapacak
tır. Yol bu sene tamamile ikmal edil 
miş o1acaktrr. 

-~--..--~-~ 

Yavru bır aslanın ilk ıaldırıı 
ncmelerinı andıran Hareket ordu 
Garp Tarabulusu. Balkan uğraıma 
rından sonra her biri bir lrumanda 
ömrüne şan vermeğc kafi gelecek 
şeyler onda yalnız bir .. kelAma aıtu 
kalır, ne '!efis bir sözün başlangrcı 1 

1
1 Yenılmıyen Adamın yenilmiş 
hi_r~~ d!-'yduğu acıdan doğan kar 
buyuk ızzetı nefsin kendine vcrdri Ne bir fabrika meselesi ne de bunun 

inşasına tcalluk eden bir ihtillf asla mev
zu bahs olmadııiı ve zaten bu gibi itler 
takriri olmayıp kanunen halJcdilen buıu
ıat olduğu için istifa da bittabi mevzu 
bahsolamaz ve asla olmamıştır keyfiye
tin bu suretle tashih buyunılm.asını rica 
ederim efendim.ı 

İıtanbul Vali vekil ve Şehremini 
MUHİDDİN 

istifa yok .. 
Ankara (Telefonla) - $ehremini 

Muhlddin beyin istılasına dalr Dabl
Uye vekAletinde bir haber yoktur. 
istifaya sebep olarak gösterilen fab
rika mesele•lle Emanet ılllradar değil
dir. Bundan dolayı lltifa lhılmali 
yohtur. 
~~~--..... --~~-
Gen~lilin teessürü 

flllan kırıylru .. ·~• ılbalb llfl'İJll 
yı,ıllır '"'11111 nneat 

Türle vıtanperver ve giizldeierin
den bazı zevata karşı son günlerde 
adedi mahdut ve muıyycn bir llıi 
ldfl ıorafından "Putlan kınyoruz. ... 
diye hörmeıslzce yıpılan neşriyat 
münevver gençlik Uz~rinde hüyülr ! 
bir tai te•lr hasıl etmlftlr. 

Bu Hbeblc dün muhtelli gençlik zil
mrcleri matbaalan ve mubteUf mü
enHean, bu meyında ldarehaneml
zı ziyaretle teessürlerini büyUlı: bir 
heyecan ve hassasiyetle bildirmişler
dir. 

Bu gün de bu münasebetle Tür
kocağında bir içtima akdedilecektir. 

BUGÜN 
2 inci ııahlfemlzde : 

ı- Tarihi ıelrl~•mız; Tcpedrlenll Alı 
Paşa ,.e Va«ilikı 

2- Son haberler 
3 Uncll sahifemizde: 

ı-- !\tahk mc intibaları 

2- F.l no·rıi 

4 Uncu ııabifemizde: 
ı- Ha'a ıiporu 
~- F<le~ 
3- HiUyc, roman. 

Ragıp ve Hulusi beyler vapurda 

SEFİRLERİMİZ GELDİ 
HÜSEYİN RAGIP VE FUAT 

HULÜSİ B. LERlN 
BEYANATI 

Moskova sefirimiz Hüseyin Raglp 
ve Nankin sefirimiz Fuat HuHlsi 
Beyler dün Novrcaiski vapurlle Ruı 
yadan şehrimize gelmişlerdir. 

Hüseyin Ragıp ve Fuat Hulılai 
beyler vapurda polis müdürü Şerif 
Emanet muavinlerinden Şerif bey
ler tarafından karıılanmıtlardır. 

Hllacyin Rai•P bey kendiaile iÖ-
rİİ§<ln bir muharririnıi.zc dcmlıtir 
ki: 
-Yarın (bu6Ün Aııbr•ya 6jdece 

ğjm ve as6ari bir müddet zarlınd• 
lsıtanbula 6•lerelı: vuj/eme avdet e
dec11ğjm. 

Raıııp bey bundan IOnra gülettlr 
ilave etmittir: . 

- Avdetimde size çok IMvtHljsJer 
verebileceğim; ümit fldjyo,....,. 
F. HULUSİ BEYİN İZAHATI 
Nanlrin sefirimiz Fuat HulOsi bey 

de gu izahatı verrniıtir: 
- Nanlrind11n U 6inlülr bir tren 

ve bir hafta/ılı: vapur sayabatinden 
sonra lstanbula gelebildim. 

Çinde dahili harpler şimdilik bir 
sükun devresi geçirmektedir. Fa
kat vaziyetin ileride ne şekil alacağı 
malum değildir. 
. Çi~ halkı Türkiye balı:lrında çok 
ıyı hısler beslemektedirler. 

Ben yola çıkacağım esnada Çinde 
en mühim hadise Ceneral Fenkle 
cencral Çankay,ekin yaptıkları iti· 
laftır. 

Dahili harplerde mühim roller oy
n.aya.n bu iki .. ~mandanın birleşme
sı Çın vekayıının salaha doğru git
mekte olduğunu göstermektedir. 

Burada bir · · 

söz: Kurtaracağım sözü: 
Samauna çıktrğı gün: Sırtına 

milletin yükünü aldığı gün; 
Erzurum günü: Eski zaferlari 

libasından soyunup. kongre kapıs 
da.n bir ferd ~ibi girdiği, kahraman 
mıll.ct ma1?"dıne girdiği gün. 

Sıvaa günü: İçli dışlı baakılar a 
!ından çe.kip o tepeye topladığı mı 
ırade, o ıradenin sesi: Milli Misak 

Ankaraya geldiği gün: 
23 Nisan; 
Teşkilatı eaasiye kanunu 

. İ>a~ı~ı~ ve inzibatsız ku°vayı 
lıyeyı ıntızamlı bia ordu bir dev 
kuvvet ve ifadesi halin~ komalı 1 
zumunu se%diği gün; 

Afyon - Kütahya - Eski Şehird 
kuvvetlerimi~ geri alındıjı gün 
aqamı bot bır Vaionda kendi ajz 
dan duyduğum aea: bir aya lra 
behemeha! ttpeleyccefim !" deyi 
yılrılmu ınanrtı derinlilrlcriııden 
len b mana: 

Bq lrumandanlık: Büyük f8D 
eve! e büyük mes'uliyetln alcvd 
.. toj" unu ecydill gün; 

Cephede lraniil kırılınca Anka 
ya getirip yatatına koydukları 
.. yatmalı lhım" dedilrlcri ._ 
Böyle ölilm dirim gününde be 
lrcmilılerlmin ehemmiyeti mi olur 
Benim laemilimin kırıldığı 
Konıtantcnln ğururu ve ordt11u 
rılacaktır" deyip sartılar içinde hal'fl' 
meydanına döndügü gün: kabramılJ 
nın, kendi eseri ile bir arada yuğ 
luşunun en yüksek misali: 

Sakarya 1 22 gün süren Sakarya 
Ardı sıra Adanayı da gctırcn Sa 
rya; .. ~ 
Dumhı Pınar: Mustafa Kemalin 

tan, vı vatanın da M uıtafa Kemal 
duğu gün ... 

. Bütil.ıı vatanr, elinde bir hediye 
bı, Ankaraya getirip Millet Mecl 
ne takdim ctdj!i gihı; 

Hll&feti saltanattan ayırdığı 
Zirvesi Lozan ve iotiklil olan 

fasd burad<>J<a!u idi 'bile ne hagm 
lı bır ehram if!'.ıi yükselecekti ı 
Dağınık bir ordudan, ailihh 



• 

TEPtDELEHLI 

.ALI PASAti·VASILIKl 1 HARİÇTEN AL~IGIM.IZ HABERLER J 
O vaktınde gerekti 

Dinle! sonra efen dinle bera
ber saçını başını yolarsın! 

T;:lif 
Konferans mutlaka 

Londrada 
toplanacak lilliyeUı tılrituı: 51 AYHAN 

- O vaktinde gerekti.. . Hur- Cenup Arnavutluğunu değil 
Paria, 6 ( A.A ) - lngiltere 

sefiri Yong planının icrası mes'
elesini tetkik etmek üzre içtima 
edecek olan konferansın topla
lanacağı yer ve tarih ile takip 
edeceği usul hakkında M. Bri
Sfld'a şifabt bir takrir ver~tir. 
lngiltere hükQmeti konferansın 

Londrada toplanmasında lsrar 
etmekte, içtimaın ağustosun ilk 
günleri zarfında vukuu hususun
da Fransa hükl)metl ile ayni fi
kirde görünmektedir. Taklp edi
lecek usule gelince İngiltere kon
feransta müzakere edilecek mes · 
clelerin bir çok safhalara aynla
rak tetkiki hususunda Fransa 
tarafından vaki telkini kabul et
memektedir. 

şit Paşaya da böylece söylersin! Rum Patrikine tabi bütün rum
Aman aman aman ... Hurşit lan ayaklandırarak İstanbulu 

Paşaya böyle şeyler söylene bi- da alıp eski şark imperatorlu-
linir miydi hiç? ğunu kurmak istiyorlardı ..• 

Ali Paşa uzun çubuğunu çe- - Zehey hayalimullill Ze-
kiştirerek dedi: hey ... batıl tasavvur? 1 

İşte bu "Dürzü!" Yanyadan - Ya ya. •. sen git de bunu 
Aya Mavra adasına geçmiş ... devletlıl kerametlıl efendine 
Orada Farmason cemiyetine gir böylece anlat, onun efendisi 
miş.. . Hfiletin efendisi olan sultan 

- Çok şey? Mahmut bile bunları daha anlı-
- Çok şey ya ... sonra Ru- yamadı. 

syaya Hoca beye dönmüş. Bun- - Nasıl sultanını? Daha ge-
ca cer! Rum kaptanlarından bir çen yıl Patriki astılar! 
Eterya yapılırsa yunan istikla- - Astılar aına yine bilmez-
lini alacaklarım düşünmüş! ler. 

- Vay bire Habis melun vay! Senin neyine lazun, bak Ali 
- Hey Paşa, sen bunları e- ne anlatıyorsa sen ona kulak 

fendine anlat.. . ver. Gör herifler altı yıl içinde 
_ !.. . neler neler yapmışlar! 
- Ksanto tabii kendine ka- 1229 Zilkade ayının sonunda 

fadar bulmakta güçlük çekecek Ksantos İstanbula ayrıldı. Ya
değildi. Netekim öyle de oldu: nyalı Çakalof, Skofoyu alıp 

Onun asıl iki dostu vardı, ki: Moskovaya gitti ... 
bunlardan birinin adı Atanas - Moskof Diyarına ya! Mos
Çakalof idi Çakalof buralı, yani kovaya gidenler "Eterya" nm 
Yanyalıydı. Öteki de: Nardalı Nizamnamesini yaptılar, adına 
idi. Adına: Nikola İskofo derler- Muhipler cemiyeti, dediler. 
di. Moskovada Moralı Yorgi Şi-

Bunlar bir gün konuşup dert- keri adlı birini de buldular, o
leşiyorlardı. Arnavutluk, Akde- rada Filibeli Andon isimli bir 
niz adaları ve Morada hareke- rum bazirgan daha vardı. 
te geçilmek için bir "Eterya" Hemen anlaştılar, pek çok 
kurmayı düşündüler. Rumları içlerine aldılar yeni 

- Birreh ... Habisler! azalar "Eflak" içine yayıldılar. 
- Dinle Paşa, sonra efendinle "Eflak" ta r*l Eflak beyi 

beraber saçını başını yolarsın... Skirlit beyin yazıcısı Todoriyi 
Onlar devletin zayıf olduğunu de aldılar. Bir çok papasları da 
düşündüler.Benim Parğada Par kandırabildiler. 
galilarla oğraştığımı konuştu Skofo, Moskovadan Hoca beye 
!ar. Yalan değildi. Hatta Kaço- döndü, İstanbulda bulunan Ma
li adlı bir Rum Korsanıyla da nuel Ksanto ile mektuplaştı, 
oğraşıyordum. Hoca bey de Y orginin kardaşı 

İsyan çıkarmak için gizli bir Tanaşı ve Stopoloyu cemiyete 
birleşme yapmayı doğru buldu- soktu. 
ar Zaten adı. İlmi b. F'l Eterya azası gittikçe çoğalı-

. . ır ıomoz d ı Mühi. ·1. D l 
emiyeti de vardı, onlar siyasi yor u. P en erece ere 
teryayı onun yerine koymak ayırmara mecbur~1;1ıar. 

'stiyorlardı, Filomoz Rus Hari- Cemıy_et azası dort sınıfa.ay-
iye müsteşarı kont "Kapo rıl?r. _Reıslere Çoban dediler. 
istirya" yapmiştı. Bu adam İkincı derecede olanlara: Papaa 
orfoda doğmuştu. ~v~ını yaraşıklı bul~ul~. Ü
İşaretler yaptılar, yeminler çuncu kısma .. ~a:. T~~sıyelı adı

ertib ettiler, Rumları teşkilata nı taktılar. Dord.uncu dere~ede
okmak için asıl büyük reisin kilere Zararsız dıyeceklerdı. 
dını saklı tutmak lazım geldi- Hoca beyde şu dereceler ay
ini ima etm · kar 1 t d _ rılırken İstanbulda bulunan 

eyı ar aş ır ı K . Fed . d' . . ar: santo reıs ve: . aı ıye ıki 

Rumlar da o reisin "Rus Ça- a~keri rütpe yap~, dah~ s?nra 
ı!" olduğunu sanacaklar ce- hır mertebe daha ıcadedildı ya, 
iycte g· rme. t ak! neyse ... 

ı ge can a ac ar- A ıl . eli b . dinl . 
ı. s şım enı eyın ev-

ü k .. R P l lat: ç açı goz umun ı anları .. . . 
öyle idi: Herbiri bir tarafa da- - Can kulagıle dınliyoruz 
1 ·a k . k" 'kl . l sultanım! ı ıp gı ece tı: ıttı en yer er .. .. . 

en biribirlerine mektup yaza- -. ~terya buyuyordu, rumlar 
klardı. teşkilat.a akıyorlardı, Zararsız 
Fakat mektupların ele geçe- a~ venlen a~ğı derece harp i-

e -·n· d" .. d"l .. 1 çın asker yenne hazırlaniyor-
gı ı uşun u er, oy e ya, o d 

aman hepsi de yakalanaca- uBir taraftan b nl ili 
!ardı: . . . !1 ara e. şer 

t . b" .. .. deste fişek ıle sılfilı tedankine 
- mza yenne ırer rumuz 1 yduralım. Dediler. Çakalof: çalıştı ar. 

. ve B. harflerini kullanacaktı. ------
skofo · E A h rf1 · · k [•] Eflfilı:: Roınanyanın cMemle-

Bitmedi 

. . . a ennı en-
si için seçti. Kısantoya gelin- ket~yn> den_en büyük kısmıdır. Şi-

0 
malinde Bugdan . ve Transilvanya 

: · E D. harflerini aldı. Bak garbında: Macarıstan ve Sırbiya, 
aşa.. . Bunlar önce o kadar cenubunda Bulgaristan, şarkında: 
·yük hayale kapıldılar ki.. . Dobrice vardır. O zaman 3 milyon
idip duyanlar: Acayip?! Diye dan ziyade Rum mezhebinde ahali-
sarlar ! si vardı, cBükreş> Eflaktadır. 
"ü Tabii [Bir kısım okuyucular için 

c açık g-öz alnız Mora ve · ah d' ] ız e ıyoruz. 
rma_k, parça parça edilıl1fş-bir va

dan uç yılda müstakil bir devlet 
nnak eşsiz bir harika değil de ne· 
? Yalnız bunu yapabilen bir kah· 
nın ~eri, tarihin ölmezlere ayır

' en yuksek bir şan göğünde olur-
! -
u zirve onun sanıııa mukadder 
un bir konak yeri olarak kaldı. 
şka ruhları kamastıran bu netice
o, günlerinden bi"rinin müşbet bir 
ıası gibi bakıp yürüdü. 
emek ki başkalarınca gaye olan 
mL~vaf~akiyet onca ancak yeni 
lerın bcr başlangıcı idi. Zafer, o· 

idealinin ancak bir mühim saf
ı kaldı. Önünde her yol açıktı. O, 
diai için en mihnetli, fakat temsil 
ği millet için en lüzumlu ve en 
ru yola girmekten çekinmedi. 
tulan vatanı milletin bakimiyye
en başka bir kuvvete teslim et
i. büyük imtihan gününde mil

cn ziyade düşmanının işine yara
taç ve taht lüzumsuz kaldı. 
halde. zaferden sonra inkilap, 

k milletini. asrın ihtiyacına göre 
rlayıp sağlamlaştıracak inkilap; 
ümburiyeti kurd~ gün. 
onra ayrı bır ııchırde Cümhuri
zıt uir kuvvet gibi yaşayar.d< 

engel Ölaeak mahiyetteki makamın 
tabii olmıyan varlığına nihayet ver· 
mesi: 

Hilafeti ilga ettiği gün. 
. T'.111.t ve tacın tasavvuf! birer saça
gı gıbı sarkan tekke ve türbelerin ka· 
pandığı gün. 

Bu asrın türklerine uymıyan, onla· 
rın en zekalı erkeklerini bile garip 
ve gülünç gösteren fesin çıkarılma
sı: Şapka. 

Kadını alış veriş metaı halinde 
haktan uzak bir çok mahrumluklar'. 
da tutan eski usullerin kaldırılması: 
Medeni kanun. 

Ve eski teşkilatın son mahzurlu 
ve eksikli alışkınlığını islah: Yeni 
harfler ... 

• • • 
1.918 - 1928 ... B~tün bu şeyler, iç

lerınden yalnız bır on hanesindeki 
rakam değişecek kadar kısa bir tak
vim mesafesi içinde olup kökleşti, 
bu şeyler ki içlerinden her biri bir 
devre şeref kazandırmak için kafi
dir. bu seyler ki her biri bir devri 
ba~tan ba a sarsıntılarla dolduracak 
çetinliktedir. Bu kadar zamanda o
lan bu hakikat kadar ne Homirus 
İlyada'da Aşil için; ne de Virgilius 
encid'de Ene irin birer stani 

Komünist meb'us 
Paris, 6 (A.A) - l\leb'usan 

meclisi Püto intihap dairesinden 
seçilen komünist Marty nin inti
hap mazbata:;ını tasdik etmiştir. 

Mektep programları 
Fransada yeni bir mesele çık· 

mıştır. Bu mesele mektep prog
ramlarındaki ağır dersler yüzünden 
çocukların pek kiiçük yaşta yor
gun düştükleri, onun için derslerin 
azaltılmasıdır. Hekimler bunu 
istiyor. Analar, babalar da çocuk
larının yorulduklarından şikayet

çidir. 
Bir tarafta muallimler, kendi 

okuttukları derslerin katiyen 
indirilmesine razı olınıyan mual
limler, diğer tarafta da hekimler 
bulunuyor. 

Fransız matbuan bu mesele 
ile son günlerde çok me~guldür. 

Mesell Bundan yarım asır 

evelki mektep programlarile şim· 
dikiler mukayese ediliyor. Bir 
Paris gazetesi bundan bahseder
ken ezcümle diyor ki: Eskiden 
talebe şimdikiler gibi degil, daha 
çok sıkı bir usul altında çalışır

lardı. Spor namına yapılan şey 

kapalı bir yerde manası;ı; bir ta
kım jimnastik harekatından iba· 
retti. 

Ders saatları az, !akat tedrisat 
sıkı bir şekildeydi. Tencfflis za
manları ise hJrekctsiz geçerdi. 
Diğer taraitan teneffüsten ve 
pazar tatilinden mahrumiyet 
eczaları da vardı. Tal! tahsil her
kesin harcı de~ldi. 

Şimdi şu var ki liselerde her 
şey öğretilmek isteniyor. Eskiden 
bu iddia yoktlL Tali tahsilde 
matlub olan şey talebenin umu
mi malumat takip için öğrene

ceği ~C} leri anlamak imkanını 

elde etmesi idi. ~ 

Fransız gazetelerinin çok 
meşgul oldukları bu mesele hak
kında Fransa maarif nazareti 
esaslı tedbirlere girişecektir. 

ı63 SAAT HAVADA 
Cıeveland, 6 (A. A.) - Müddet reko

runu kırmağa teşebbüs eden tek aatıbh 
••city of Cleveland" tayyaresi 163 saat 
uçmuftur 

uzanan iradesi, kaç asrın varlığını 

yuğurup yeni bir tunç haline getire
cek kudretteki kollan, ve bu tunca 
en güzel manada bir şekil verecek 
sanatkar ve yaratıcı dimağı yaptı. 

uBütün bu eserlerinden en mühim. 
mi hangisidir?" diye soruyorsunuz 
Mahmut Bey. Hangisi mühim değil! 
Gök, deniz, toprak, güneş gibi tabia
tın en yaratıcı ve en hayret verici 
kuvvetlerini hatırlatan Büyük Ada
mın hangi eseri en mühim değil l O
nun eserleri harikulade bir dimağın 
ölçülü, uygun, düıgün bir muhakeme 
silsile~inden arzın bu köşesi üzerine 
canlı ve derin aksetmiş ve yekpare 
ışıktan çizilmiş muazzam grafikler r 
dir. Arzın bu köşesi ilk bayat günle
rinden beri harp meydanı olmuştu, 
eski saltanatların merkezi, dinlerin 
geçidi, istiliiların müstemlekesi ve 
türlü türlü tasavvufların diyarı ol
muştu. Fakat ona şimdiye kadar hiç 
bir kuvvet şu mefhumu vermiş de
ğildi: asri, laik, müştakil Türk Cüm
huriyeti. 

İşte Mustafa Kemalin şimdiye ka
dar en büyük eseri: ateşli ve milletti 
bir halk çocuğunun kendi harikalı 

hsı ile ınille ·n v milleti · 

IUıı eklı~ı 

Mnzakere i'i 
Yeni BariciJ& nazırı 

ne Japacakt 
Atiu, S (•illiyet) - Ywıan kabine

sinin Dahiliye nazırı istifa etti. Bu iati
fanın bi.F fayduı oldu ise o da fUdur ki 
BlfYekil il. V eniseloa budan bilistifa· 
de çoktan beri beslediği bir fibi tatbik 
etmek için fırsat bulm.Uf oldu. Hariciye 
nezaretini M. Mihalakopuloa'a ve.-di. 
Hariciye nuın M. Arairopulos Dahili
ye nezaretine nakledildi. Yeni Hariciye 
nazırı ve Cumhuriyetçi muhafazakir fır 

kası reiıi olan M. Mibalakopulos ta va
zifesine başladı. 

M. Mihalakopulos'a dost olan maha
filde ve gazetelerde k.cndisiniD bu vazi
fesine celmek için bir ta.lam ihtirazi 
kaytlar ileri ıürdüiü söyleniyor, yazılı
oyrdu. 

Bu ihtirazi kaytlar Türle - Yanan 
müzakeratına aittir. GB.ya kendisi An
kara müzakeratı hakbnda hükOmetin 
M. Papa'ya vermiş olduiu talimat bak
landa hükfunetle heınfiltir deii!miş. Fa
kat timdi ş,u anlaşllıyor ki kendisi bu ih
tirazi kaytlardan vaz geçmiştir. Kendisi 
aa.zetelere beyanatında orta.da mevcut 
olan manilerin kendi gayret ve faaliy~ 
tini arttıracajmı söylemi.Jtir. Yeni Ha
riciye nuınyle münasebeti olan Eıtia 

ııazetesi bu akfamki. nüshasında şöyle 

bir 'ey yazıyor: 
Ankara'da cereyan eden müzakeratın 

Türkler tarafmdan çıka.nlan müşkülit ü
zerine sekteye uğramış olması M. Miha
lakopulo. için iyi bir şeydir. Çünkü ken
disi şimdi müzakerata başka bir cereyan 
verebilecektir." 

Hakikaten bu gazetenin dediği &ibi 
müzakerata bafka bir istilraıı)et mi veri
lecek. ve bu istikamet ne olacak acaba l . 
Bize kalırsa bu az çok müşkül olacak
tır. Belki Hariciye nazm ke.ndi fikirle
rini tatbik ettirmek istiyecekt:ir, ve bu 
takdirde zaten ali.kadar eşha:an taz2ilo 
ile sıkışık bir vaziyette o1an M. Venize. 
los da iş,i büsbütün Hariciye nazınna 
bırakacaktır. 

Gazeteler M. V enizelos üzerinde te
sir icrası için mütemadiyen neş,riyatta 

bulunuyorlar. 
Bir kısım caz:eteler de müıakeratı ta

lik edip Cemiyeti Akvam'a müracaatı i
leri sürüyorlar. 

Sunu da söyliyehm ki il. Mihalako
putos'un mizacını bileiıler naa:ehzuhur 
bazı vaziyetler kar,ı•nitb bhnacaj:ını 
tahmin ederler 
. Bize öyle celiyor ki Yunan resmi ma
hafili Etabli meselesinde elde edilen ne
ticeden memnun kalmalıdır. ötrendikle
rimlz doğru ise bu meselede Yunan nok
tai nazarı kabul edilmiştir. 

Bu noktai nuar ş,udllt': 

Iatanbul'da bulunan Türk tebaıı Rum
lar ile Garbi Trikyadaki Yunan tebası 
Türkler de Etabli addedilerek kendileri
ne vesika verilecektit. 

Su mektuba nihayet vcr~r.lr:cn ilive et
meliyiz ki buradaki siya.si mahafil mü
zakerenin hak.kında fv:la nikbin değil
dir. 

TAMiRAT MESELESİ VE 
AMERiKA 

Washington, 6 (A.A)-lloover hükil
metinin mali mütehaısıalar tarafından 
teklif edilen beynelmilel tamirat banka
sına "Federal reserv" müessesesi vasıta
siyle iştirakine en az tlıtimal mevcut ol 
duğu tasrih edilmelctedir. 

Amanullah Han !tlarsllyada 
Marı;ilya, 6 {A.A) - Sabık 

Afgan kralı Amanullah han Mar
silyaya A'clmi~tir. Kral yolculuğun 
pek iyi ~erait dahilinde geçtiğini 
. \farsilyada iki üç gün kadar is
tirahat ettikten sonra Romaya 
gideceğini söylemiştir. 

iLAN 
Beyazıtta Koskada tatlı kuyu 

Tali sokağında numaralı hanede 
mukim iken elye\•m ikametgilhı 

meçhul bulunan Hacer hanıma. 
lstanbul icra dairesinden. 
Ahmet Şükrii beyin ikinci 

hukuk mahlcemesinden aldığı 4f 3 
928 tarih ve 28· 1191 numaralı 

i!A.n ile sizden alacağı bulunan 
üçyüz otuz bir lira otuz kuru
şun maA. masarifi mahkeme ve 

icraiyye tahsili için mezkur i!Amı 
dairemize tevdi cdüp namınıza 

taStir kılınan ve tesviyeyi deyne 
dııveti muıazamnıın bulunan 
ihbarname ikametgaJunızın meç

hulıyeti hasebile tebliğ edilemediğin 
den ilı!nen tebliğat icrasına karar 

verilmiştir. Tarihi llAndan itibaren 
nihayet bir ay zarfında 929- 9049 

hukuk numarasile dairei icraya 
müracaatla tesviyei deyn etme
diğiniz veya tehiri icrayı mucip 
bir deyeceğiniz olduğu caktirde 
dermeyan eylemediğiniz taktirde 
icraya devam olunacağı malumu

nuz olmak üzere ve birincl ihbar-

Iııagll~red.e 

Vaziyet ne? 
Sovigetler lngiltere

nin ~terine 
karıştırılmıgacak 

Londra: 6 (A.A) - Avam 
kamarasında harici messleler hak
kında cereyan eden bir mtiza
kere esnasında söz alan sör 
Chamberlain Macdonald kabine
sinin ecnebl hükOmetlere karşı 

hörmet ve hayırhahlık esaslarına 
müstenit bir siyaset takibine de
vam edeceğini ümit ettiğini, yal
nız bu politikanın sulhu muha· 
faza ve idame eyleyebilecegini 
söylemiş, Amerika ile cereyan 
eden müzakerelnin muvaffaki
yetle neticelenmesini temenni 
etmiştir. Hariciye nazını M. Hen
derson selefinin milletler arasında 
sıkı bir mesai ortaklığı lüzumu 
hakkındaki sözlerine iştirak etti
gini kaydeylemiş, Ren erazisinin, 
işgal eden bütün devletler tara
fından mümkün oldugu kadar 
çabuk talıliye edilmesine raraitar 
oldugunu söylemi~tir. 

M. 1 lenderson sovyet Rusya
sile munasebatın iadesi hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur: 

l lükilmet dominyonların fikir 
ve mütalaasını öğrenmeden evet 
hiç bir karar ittihaz et mi yecek
tir. Hükumet sovyetlerin her 
hangi bir propaganda hareketine, 
yahut ingiltercnin dahilt işlerine 

karışmalarına müsaade eylcmiye
cektir ,, 

Evetli borçlar itilafı 
Londra, 6 ( A.A) - Dayly 

Telegraph gazetesi Fransaya bazı 
menafi temin eden Young pla
nının meriyet mevküne ·girmesi 
için borçlara müteallık itilAnarın 
tasdiki elzem olduğunu yazıyor. 

ERKEKLERİN KIYAFETİ 
Bı\HSI 

Erkeklerin kıyafetlerini deği,timıck i
çin lnııilterede deO'atn eden propapnda
lar hakkında Londn. gazeteJerinin bu hu
austa V'trdikleri malOmata göre erkek el 
bisesini değiştirmek için muhtelif mü· 
nakaşalar olmaktadır. Buna bir çok kim 
seter gülmekte, fakat erkek kıyafetini de 
iittirmek için ciddi tefebbü.satta bulu
nanlar da layık olduğu kadar ehemmiyet
le karşdanmadıiuıdan ş,ildyet ediyorlar, 
Elbise şeklinin değiştirilmesini isteyen
ler tarafından geçen gün Londrada bir 
içtima yapılmıştır. 

Bu içtimada ~öz alan biri demiştir ki; 
0

- Pantalonları kısaltmak istemiyo~ 

ruz. Bizim maksadımlz tahrif ediliyo!". 
Erkeklerin bacak.L:rını örtülü tutmaları 

daha iyidir. Yeni yaptırılacak elbise şek
li sıcaklarda iyi giyilebileceği gibi ayni 
zamanda zarif olmasını istiyoruz." 

+·-
BULGARİSTANDA SUİKAST 

Solya, 6 (A.A)- Bir haydut gecele
yin Baş.vekile taarruz etmiştir. Başveki

le bir zarar gelmemiştir. 

iLAN 
.. ,11!11 .... ~ ........ mııı 

I
Belsoğukluğn freu ğ! 

olanlann nazan dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kat'i 

olaralı: eski ve y~ni belso&ukluğu, 

frengi. idrar darlığı, bel gevşekliği 
ve mesane ve bilcümle icadın ra-

hıtsızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 

Tokatlıyan yanında mektep sokak 
No 35 Tel: B. O. 3152 

• DOKTOR,.. 

IZZETKAMIL 
Yeni ve eski belsoğukluğu, em

razı cildiye ve frengi elektrik ve s•ir 
en son vesaiti fenniye ile tedavi eder. 
Bahçekıpı şekerci Hacı Bekir 
karşısındaki apartmanda 1-1 /2 dan 
61 /2 ya kadar· 

Fabrikator, erbabı sanay~ 

ve miiteşcbbislere 
tüccar 

MOtılM iLAN 
Istanbulun ticaret merkezinde ve 

denize yıkın bir mahalde bulunan 
1700 metro morabbında vasi bir arsa 
tamamen veya kısmen 

KiRALIKTIR 
Tütün deposu antrepo ve saire 

olarak istimal edilebilir. Taliplerin 
lstanbulda Emin Önünde Valde Ha
nında S. Al\1AR ve şilrekAsına müra
caat eylemelerl 

Bankalar aleminde 

so .. berter 

Esaslar~a te~e~~ül v~k 
"' 

Meseleye bitmiş 
naza~~~~ ~~~~~~~B~B 

Mübadele komisyonu Ha 
ciye vekaletinde toplanı 

gece ~aat 10 a kadar 
müzakerede bulundu 

Anlı:ara, 7 ( Tefafonla) Hariciye vekaletinde mObadele ko 
yonu bitaraf azalan ile Tllrk ve Yunan heyeti nlılerl, Yunan 
rahba~lan ve Yunan sefiri M. Papa Hariciye veklll nezdlndı 
rtın saat yedide toplandılar. MOzakere gece saat 10 a lı: 

devam etti. 
Meselenin esası tarafeynce kabul edllmlf olan ltllafname 

fındıki bazı teferruat ve tatbikata alt mllzakereler bltaranı 

huzurlle nihayet bulmuştur. Öğrendiğime gOre bOkQmetl Cum 
rlye bu hususta bu gllne kadar husna niyetin lzamt hudutta 
termlştlr. Karşı tarafın da bOyle harekıt ettiği ve edeceği 
suretle ilan olunmuştur. 

Bu meselenin neticelenip netlcelenmcmcsl yeni Yunan bari 
nazınnın battı hareketine kalmıııtır. Binaenaleyh, Yunan bari 
nazaretl tcbeddlllllnllu bu işte ne tesir yapacağı yakında gO 

celrtir. M.Mlbalokopulosun son beyanatına bakılırsa itilaf e~asla 
bir tebeddOI olmıyacağı gllrOIOyor. Bu takdirde meseley bl 
nazarlle bakılabilir. 

Baş vekil Pş. yarın geliyorl 
Ankara, 7 (A.A) - Be~veldl ismet Paşa hazretleri yann 

şamk.I trenle l•tanbula mlltevecclhen şehrimizden hareket buyu 
caklardır. 

Ankaranın imarı Rapor lehimlz 
M. jansen dünden Rusyadan çevrile 

itibaren tatbikatına deriler Türk 
başlamıştır malıdır .. 

Ankara, (Telefonla) - Pro- Ankara, (Telefonla) 
fesıır janseo şehri, Gazi çiftli- ııat Vekaleti ticareti barlc 
ğlnl dolaştı. Çiftlik ağaç ve ne- madOrll Avni bey Rusyaya 
batlarının muvaffaklyetl profe- racat hakkında lıtanbnlda y 
sör Ozerlnde derin tesir bıraktı. tığı raporu vekalete takdim 
Profesör Halk fırkası salonunda mlştlr. Ögrendlğlme göre ra 
çalışıyor. Planın teferrllatını al· da sevkedllen mallann 

dılr.ça değlftirmeğe karar vertnlftlr matı olduğu tasrih edlUyor. 
Yarın ilk lf olarak Yenişehir hususta mahkeme karan te 
ve Gazl bulvarını tashih ede· ediliyor. 
cektlr. Profesor Ankarada ke- BUÔDAY SU! fSTİı.'1ALl 
ndl yaptığı planın umumi butu· Ankara, 7 [ Milliyet ] GO 
tu meydana gelmesi için bu ıDkteld bujt4ay aut !atim 
gflne kadar sarflllunan parad"1! tahkikat raporu Matfye ve.kal 
daha az para tazım olduğu 
fllr.rlndedlr. ProfesörOn planında tine gelmlttlr. 
ve her nevi inşaatta esas ittihaz Fundalıklar tutuştu 
ettiği ihtisas v• estetiktir. Geç vakıt Heklmba, 

Yavuzun manevreleri 
Ankara _ 7 (Milliyet) Milli Mü- fundahkları yanıyord~ 

d;ıfaa vekili Abdülhalik B.in Anka- Anadolu Hlsannın Datllndeİ 
raya dönerken Gölcüğ'e ıığramasr ve Heklmbllfl çlftlltf civarında 
Yavuz'un tamirini yakından görme- fundalıklardan dUn aktaın Uz 
si muhtemeldir. Yavuz manavralara yangın çıkmıttır. Yangını 'ö 
başlarken merasim yapılması varit· dllrmek tızre Oaklldar Janda 
tir. Mamafi şimdilik merasim mev-
zuu bahis değildir. masından muavenet gltmlftl 

Ağır ceza Reisliği A teşln köylUlerden biri tarafı 
Ankara - 7 (Telefonla) İstanbul dan atılan bir slğaradan. çıktı 

Ağır ceza mahkemesi reisliğine Ha- zannolunmaktadır. Tablı.lkat y 
san Lfıtfu bey tayin edilmiştir. pılmaktadır. _ __:._-o ___ _ 

Dün ~ece Jarısına ka~ar ta~kikat ya~ıl~ı 
[ birinci sahifeden mabad J 

hükumet diğer suretlerle de haber- - Ankarada ikamet, oto 
dar olduğu bu sui istimali ait tetki- bil ve saire için ayda 800 er li 
katını, o zamandan yapmakta bulu-
nuyordu. kabul etıniştik, bu 150 bin li 

Bilahıre eski şirket, şimdiki şirke- nereden çıktı? 
te imtiyazı devrederken, imtiyazın sualini sormuştur • 
alındığı sırada 300 bin lira sadetti· Şayanı hayrettir ki Jan Basat k 
ğini söylemiş ve bu parayı da al;"';'ş- di lehine addolunma11 lazım gel 
tır. Eski şirket kısa bir zaman ıçın- bu riheti de iaticvabında gizlemit v 
de bir milyon lira kadar kazanç ta c- Ben bir şey bilmiyorum l• 
elde etmiştir. deme• kte israr etmi§tir. 

ORTAKLAR ARASINDA VALi MUAVlNt DiYOR Ki 
iHTiLAF Hükiimete de ~österilen fuzuU 

Dün de kaydettiğimiz gibi ortak- raflar nıünasebetile Vali muavini F 

}ar arasında ihtilif bundan sonra çik .. Bey dün muharririmize demiş,tir iti: 
s;nış, evvela Marko Naum efendi - Vesikaya iştin•t etmiyen bu m 
Hakem intihap olunmuştur. Bu Ha- rallac bnnçtan dü,ülmezdi. Kazançt 
kemden sonra de Arif Mustafa, Ne .. tarhcdilnıesi 1.1.zım a:elen masrafları k 
sim Mazliyah ve Şekip Aduk efen .. nuo usrih ediyor. itirazlar bu sebep 
dilerden müteşekkil bir Hakem he- reddedildi ve De.lterdarhkça tespit ed 
yetine de müracaat zarureti hasıl len verginin tahsili tudik olundu. 
olmuştur. Barut ve fiş.ek inhisar ş,irketi müdi 

Mesele gene tamamen halledileme M. °Kalamari" dün bir muharririmi 
miş, şerikler ma.hkemelererı düşmüş, demi,tirki: 
içlerinden Basattan madası (Fresko- - Bislm inbis•r idaresinin e~lc.i şi 
!ar Lutfi ve Nasi kardeşler) iflas ketle biç bir alaka., yoktur. Eski şırk 
ka:arı almışlardır. Halbuki bu iflas .. ten işler müessesemize devredilirke 
tarın vergiden kaçınmak için hileli verilen Dara da müessesemize ait b 
olduğu hakkrndada müracaatler va.. muamele olmad.ığı için ne .l11dar p 
kı olmuş ve tahkikata başlanmıştır. verilmeditinden resmen haberdar de 

Eski şirketin temettüünden Def- Ur. 
terdarlığın asli ve ceza olmak üz- Bu, hissedarl11r arasında olan bir i 
re 432 bin lira alacağı vardır. tir. Biz işe bafladığımız. zaman eski ş; 

Lutfi beyle şerikleri bu parayı ver ket lıiç mevzuu bahsolmamıştır. 

ememişlerdir. Jan Basadın kardeşi Simdiki iabisar idaresinin müessi ... te 
Sal!mon Basadın da bu sırada Ru- ri. esii şirket sahip/erile teşriki me5.t 
syaya kaçtığı işidilmiştir. Mamafi etmeli bbul ed•memi1lerdir. 
lstanbulda saklandığı da söylenmek- Çünk.i bunların fena ve karışık bir ,.11 
tedir. ziyette oldutlarını ve kendilerine id:tt 

HİÇ BİR VESİKA 
GÖSTERMEDEN 

Ortaklar kendilerine tarhedilen 
vergiye itiraz etmiş olduklarından 
itirazları tetkik olunmuştur. Ortak
ların itirazlarını tetkik edenkomisyo 
na da gösterdikleri masrafların bir 
çoğu vesikaya istinat etmiyordu. 

Me&ela, Paris masrafı, Ankara 

meclisinde mevki vermek düriist bir fo. 
relc.et olmadıiım biliyorlardı. 

inhisar idaresi, eski şirketin ne bor~·· 
lacı, ne' de matluplarile biç allcadardeit'I· 
dir.'' 

Esli şirkette hukuk müşaviri o/ati 
Ma-z/İyah E. şimdiki inlıisar idaresinde 

katibi umumi vazifesinde olup vaziyetı· 

nin tavazzubu içht hailındab tabk.iia· 
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Ekonomi 
Dördüncü rationalisation 

kongresi 
iktisat lf•aaı zenginleşiyor. Mevcut tablrlere ~· mefhumlara 

Yeniıcrı ilave olunuyor. Bunlardan biri ( ratlonalısatlon ) ~urkl, 
her nıillette aynı şekilde yazılmak üzere kabul edilmlftir.Blzım de 
i'ttttat c•'eblyatıı:ııza aynen girmesi mümkündür. 

R•i!onııllsLtloa, az emek ve az sermaye ile çok randman 
'"'llllk u•ulüdUr. Ziraatta, sanayide, ticare:te, nakliyede, ban
'.!.ıı. .. 1,ı.;;11, r.ııııı8 1\ beşeri faallyetlt>ln ekserisin c ratl '•ı.I', ıatlon 
0 sulıt rl t~ :blk edl'me,ğ~ baflJ1nmış':ır. 

!'~ 'c tın f Ai'ııdakl tecr~belerl, tetkikleri toplamak ve fikir mtl
lı.ıcıeıcı.rını mümtr!lıı kılmak içi" hazl•aauı sonı;nd• Parlat~ bir 
lnte••111•fooııl kongre akt odlidl. 

l'u ••nt;uy~ fil mem!el<•tlu iftiralı: etttıer: Türkiye, Almaayıı, 
loglli:~rc, ••:ı•~o. Danlmar:Ca. Avusturya, lsvlçre, Roman}&, lsveç. 
~"'i• ;< ;._0 '" v .. ıcya, Mac.ırlstan, Hollanda, Belçika, Bulgaristan. 
• Oht.t1-.ic1.t:, 

l\oogrcnın :.e~ıtıarı ":11Uz netr edilecek kada~ zaman geçmedi. 
F'ııkat, lktlaadı h•!hlıaretıan anhyorıızkl, kongre, son derece ehem
ınlyeıu ınüzakorel.:rde buJuamuttıır. oıı:ıassa, mUzakert mevzu
larından birini t•fkll eden (Ratıonallsatlon) ıın hudutları, nereden 
başfadıtı ve nereden blttltf movzııu bıı yeni ( usul ) Un nazarl
Yesıaı ilk ancı teaı11 nolı:taaından bayii teılr bırakacaktır, 

~eza lstlh~all (akar ıurıtte temadi ettirmek) UAullerl, ve bu 
US.ilerden sabit istihsal d•tfl dalma piyasaya intibak eden 
(•l•ıtııd) l•ttt .. aı • trııvall coulaııt llexlble - uzıın uzadiyı tetkik 
edllıtılfllr. 

lıtor 1:raıt~ ısıer.J ıan;>yl olıun, istihsal sahalarınıu hepsinde 
tıtbl• edlloıı: • ll?~rt! kavvetll bir cıreyauın sevklle, r!ttlkçe 
lnk!,ai c:den ' raıfo 11 aı:~atl<>n cereyanının lnk!şı..f sırrını maııyet 
1

111.1 hcapıa, !nıı nı:d•fu darbede aramalıdır. 
Bir ~lf'll'< •ıaııyet he•.;:;bını,modern ratlonalisatlon mutili< ten!tlt 

eder, t-ı~ I• ~rllıa ıııı'lyet lfa'J, modern ratlonallsatlon metııtlıırına 
gı~re nı•ıtıu: ula.ıa :n~htactı • 

Zamıuı :.:arıtan garp ıtı.tıaat hayatında gördUgümilz çlftllklerln 
tan 'iri, yULlerce labrlkanın hadiseleri, cUzi mıktarda iflaslara, 
•koerly~!lc otıona:fsation cereyanını atf etmek IAzımdır. 

A;ırl!e1 t•ı:.r ziraatımızııı flddetle teksifi, ve aktüel olan sana
~ ·inı:.r•ı i::~i~afı, rıtlonallsatlon fikir ve tecrUhe slstemlle daha 
ly; ıytıı·ııa:ıır: 

bu •t;barla silr,.tle dünyaya yayılacak olan Parls kongresinin 
.. ,, o • oler'ndon blzd~ haberdar olmalı, blzd~ istifade etmeliyiz. 

Dr. Nlzanıellin 
* • • 

GÜNÜN !K'l1SADI HABERLJ!:Rl 
iitiln ihtRcat ve istihsalatımız şimdi ne halde 

'Jilı1yotte 'ıUyUk bir aal6h vardır, geçen senelere 
ııt;i~aran bu seneki alım, satım ... 

r•.ıcun ihracatımı..: hakkında sında yeni meclisi idare intihabatı 
h;,t t)met tarafından yapılan bta· ağtısto; iptidasında l.cra edilecektir 
ı~ıilı.kre göıe üitün ihracatımız ~ Oümrük tarifesi Teş-
ve d·

1 
ili dı;:ıra sarfiyatı artmak- rlnlevelde tatbike başlana-

., h. cak - Yeni tı'lımruk tarifesinin 

~\ / El. .\ V~: Si\IDİ teşrin! evel lptidı~ında tatbik 

r ~2 !) se.ıe,in:lc (34,:-6\!,604) edUeceğinl nazarı dikkata alan 

kilo olan yaprak nıtun ihracatı- ithalat tacirleri, vukubulaıı külli

nu/. geçen . ene ( 35,\!'l\!,4 l 5 ) yetli sipari~lerini Ağostos nlha-
iloya lıallğ ıılmu~tur. Tütün inhi- yetine kadar limanımıza teslimi 
>ar idaresinin tütün ve dgara için ecnebi fabrikalara muracaat 
· arfiyatını giistercn istatistiklere etmişlerdir. 
nazaran, idarenin labrikalırında Bu tilccar vaktındı teslim edil 

(fl~ö) da (5,07 1,51 n kilo tütün, miyec~k e~yayı kabul etmemeğe 
2,llfl'.!,!'iOS) kilo cl~ara, (927) karar vermi~lerdir. 

de (ti, 1 15,-!9 I ) kilo tütün, Gelecek Cffanın mühim bir 
(J,70.\S64) kilo ci.L:ar:ı, (928)de kısmını ipekli eşya teşkil edl · 
( 4,ııı:ıh,7,l 1 ) kilo tütün ,.e yor. Saray burnu gümrük rıhtım
(-ı,ıı 12,70-ı.) kilo cigara i~lenmhtir. lan son gunlerde gelen otomobil 

11
27) de (tı•ı mllvon kiloyu anbalajlarıle dolmu~tur. 

nıtirc~avi1. ılan istih,alatımız * Odanın yanlışhtı 
('l2f!) de < .14. 10,Q 11) kiloya Ticaret Odası hayat pahalılıp;ı 
ınllli~tir. cetveli hakkında ve ttakkallar 

lluna ınuldıil inhisar idaresi 
(Q \!:;) de (8,214-.~60) kilo olan 
fnllhayaattn IJ~(ı da 1 f. I ( J,-ı48 
milyona, ıı~; de 21,160,990 
ıtıilyona ı;ıkarılını,tır C:cçen se
nek! nıulıa' a ıt ı r.,;ı-ı-ı.. r Q l kilo
dur. 

li~zı T \ClRU:R Dİ\'oRı .. \.R Ki ... 

cemiyeti umumi kıltihi Fethi tt. 
deml)tir ki: 

- rı1e,elA r <il 4 tcnımuzıında 

şekerin okkası .l kuru~ j\Östrri
liyor. l lallıu ki cemivetımızın 

perakende olmak uzre fQl4 tem
muzu için İ'1utistiki ııo paradır. 

90 para ile ,l kuru? "ra,ıııtl:t 

100 ele 'i5 fark \:trchr ki huyllk 
bir farktır. 

Diftcr lıir lht: Oda nıııkarııa-

ı t . \:•' 
~111 !.ı\"l·:<ı· " . ~ Ti:\ 1 '"ll ·.z. Hı~ 

_,..._...,. ... """..,.,,r>o .................. ~~------~~ .............. ~~------------......................... ~~ 

·~r:.::::=::::=::;:::::=::=::;::: Mahkemelerde il MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 
l:-

.... m:=t:mm::ı:!ım ........ 

Haysiyetsiz hayat! 
Limanda ~M_~ 

Antrepo meselesi ~~I 
......... .._ - hZU 

Rıhhm şirketi yer N' • t q 
bulnıağa mecbu•: oldu . 1~10f3(J1 ! 

1 --- . keci~~,~~:.
3

~ı;~.' :~:~;: ı~z~cr:;~~11 ~1·1ı~:~ ff ilnıi B. ~eyrıine ~Uf~UO 
şirketi m iıdıır c ı ,\1. Koı'!mJ, l la- ~ lı , , 

11
. 

llçtc :-;cyri>d:ıinc ait bir dep .. ile sı~ara1 ıolı~ar e 1 
1 la ,kiıyde lıo~ olar hir \'e ri an-

trc:pıı haline ifrag etkrqtıni ve 
bu sur~tlc a,:ıkta kalan tuı:car 

t~Yil" mııhal'aza altıl' . ı alırntrak 

antrepo buhranı linuııı: gcı;ilc

ceğiııi gllnıriık ba~ miidiiriycrine 
hilclirmi~tir. 

Rıhtım ~irktti, rıhtımlara yıp;
ılığı e~yaları lıt ! t{İincleıı itibaren 
yeni aııtrcpolua nal..k ba~laya
caktır. 

Liman ~irkctinin protestosuna 
heniiz ceYap Ycrilmcdlği için 

Rıhtim ~irkcti aleyhine dava açı
lacağı anla~ılmı~tır. 

Vapurlar111 ücret tarifeleri 
Tarife komisyonu d iiıı ilk içti

mamı Til:arcti bahrirc miidiırl-
yetirde yapmı~ttr 

Komisyon Deniz ticaret mii

durü 7.eki beyin riyas~tinde top
lar ıııak tachr. 

l\oıııisyon <luıı l laliı; ~irkcti 
mlldllrli Cemil beyi \'C Şirketi 
hayrl\'C i~ktnıe nıııdtirli Sadi 
beyi dinlemi}tir. 

l~·tima nctıcc,iııde ~irketleriıı 
mecli ;! idarelerinden birer ki~i· 
nin komisyona gelmesine kurar 
verilnıi~tir. 

Per~cmhe günü iı;tima edile
cektir. 

Bir Amerika yatı 
Ştandaks isminde hususi bir 

yatla bir ka.; Amerikalı milyoner 
llmaıumıza gelm~lerdir. · 

Maarifte 

Konferanslar 
Herkes Darülfünunda 
bunları dinliyebilecek 

lstanbul Darulfiinunu ~:debiyat 

lakiilte,iııde bııgiiııden itibaren 

umuma nıah<tıs konferanslar ve
rllmejtc başlanacaktır. Konferatı'
lara Köpriiliı 1.ade Fuat H. neza

ret edecektir. Konferan•lar 8cya· 
zınakl Dariilfünun biııa,mın cn~
ralya dartılmcsai,inde ve konfe
ran:>a ak~amları >ıtat he~ buçukta 
ba~latiacaktır. 

Bugun nıiıderrıs Ninıct he,· 
~ Demokrası zihniyeti ~ hakkın
daki ilk konferansını ı en·ccktir. 
ı ı Temmuz Pcr~embe f(Lıııti '"!'ürk 
inkilahı ~ hakkında ilrinci lrnnfe
ran' verilecektir. 

Dün sabah Saraçhanede Şekerci 
sokağında biı hanede oturan 52 yaş· 
larında Hilmi B. namında bir tacir 
bundan bir kaç hafta evvel Sarıyer· 
de Avni beyin kerimesi ile nisanları· 
mış ve düğün hazırlıklarına başlamış 
ken kulağına bazı müfterilerin isal 
ettikleri dedikodulardan nevmit ola
rak .beynine bir kurşun sıkıp intihar 
etmıştır. Sirkecide Alaiye hanında 
ya:z:ıt-anesi bulunan Hilmi beyin va
ziyeti ticarıyesi yerinde idi -BARDA BİR HADİSE 

Divanyolunda Nermin barında 
Kazım ile üç arkadaşı kendilerile 
dans etmiyen Ltltfiye hanımı fena 
halde dövdüklerinden derdest olun
muslardır. 

BABASINI DÖVMÜŞ 
. Kadıköyünde Rasim paıa mahalle

sındo duran manav Hasanı oğlu Ah
met dövdüğünden hakkında tahki
kata ba9lanmıştır. 

ÜÇ GÜNLÜK ÇOCUK 
Fındıklıda Cihangir camiinin av

lusuna üç günlük bir çocuk bırakıl
mış Darüliceyeye teslim olunmuş
tur. 

OTOMOBİL KAZALARI 
1.- Şehremaneti cenaze otomobili 

Galatada yanıkkapı caddesinden 
geçerken tanzifat amelcsinden Faz
lıya çarparak basından yaralamıştır. 

2.- Etyemezde 1267 numaralı oto
mobil Zehra hanımın oğlu 3 yaşın
daki Salime çarparak basını yarmış
tır. Şoför kaçmıştır. 

BİR AMELE ÖLDÜ 
Aksarayda tamir edilmekte olan 

üç katlı bir bınadan düşen 19 yaşın
daki amele Nevzat müvazeneıini kay 
bederek başı parçalanmış, biraz son· 
ra vefat etmiştir. 

KUYUDA BOOULDU 
Kasım paşada karanlık Çeşmede 

oturan Hatice hanımın bir buçuk 
yaşındaki kızı Neriman dün bahçede 
oynarken kuyuyı düşerek boğulmuş
tur. 

Maarif cemiyeti 
Piyasaya defter 

çıkardı 
Türk \lıarif cemiyeti hu sene mektep 
dıfterlori çıkırmııtır. Gayet nefü 
ktt;•ttın yıprak· 
fırı olan bu def· 
terleı piyı,ıda 
sanlan diler def

teri erden hem 
daha çok ) ıprak 
lı hem de dah• 
ucuzdur. Hem u-

cıı' defter almak, 
hem de memleke· , 
tin değerli bir 

Emanette 
Tahriri nüfus 
--~--

Enıanel tecrübe için ' 

Kocası ( ... ) hanımın hagtıi
yelsiz yaşadığını iddia 

ediyor ama ... 
hazırlık yapıyor 

~ehremanetl ünUınti1.tlcki <130 

tah ;·' r'. nıııu,undln cı d yapı~a

cek olan tenuhc tahri.-i iı,:i.ı hH
:t.ırl!gıı ba~latlıftı gibi '130 ~cne'i 

tahririnin de ~eı;cıı t:thrinkn 
dah,ı iyi olm:M için ~imdid<'n 

hazırlık yııpılınaktadır. \tııncrıı 

ve la\ hal ar bL. -der ı:ın:t) ..: >!:ı

rak yapılacaktır 

Kömür deııoları Jçiıı Ema
nete tebligat yapılmadı 
l\uruçeşmc \ - ~ \rnavucki>y cihec

lerinıleki könrnr depoları hakkınd. 
Emanete bir tebl i ~ yopılmamışur. Toh· 
kikatımızı nazaran bu depolar hakkın 
d• yeni hir muamele ~apılmıya<ıktır. 
~:vvelce verilen lıir karar mucibince hu 
sahada veniden de açılmasını mü· 
ssade edÜmcmcktcdir. ilerde bu de· 
polar tamomllc flo)!;17.içinin münasip 
bir verine nnklcdilecc·ktır. Bunun için 
de en muval'ık yer Kanltcadan 
Hevkrııa bd:ır olan saha gorüf· 
mektedir Iı.lamafi hcnıiz l•••pit edil · 
mi~ 1)İf şekil )· oktur. 

Gazi höprüsii için 
paralar 

aluıan 

Vesaiti nakliıedcn (,azi koprü•U 
için alının 10 para hı~•c Iı;r senede 
250 hm lira ya balip;olmui ve bu 

. pırı bankaya vıurılmı;tır. 

/Jsküdar tramı•aylarına bu 
sene ragbet fazladır 

ÜskOdar tramvaylarını bu sene 
rıgber ziyıdele~miştlr. Geçen sene 
bu mevsimde bu hat üzerinrle ı 2· 14 
araba J~lerken şimdi 24 a a işleme· 
~e b~lamıştır. Hamn Kadıköy kısmını 
ait olan malzeme Ağusıosıı şehri· 
mize gelecek ve inşaatı başlana

caktır. flaydarp0>• köpriısil de ancak 
gelecek sene yıpılıl>ilecekıir. 

Vilayette 

ihtilas! .. 
Dün de bir tahsildara 

işten el çektirildi 
Deftardarlık idaresi memurlar ıra

sında sıkı bir mürıbbe yapmaktadır. 
lhtllıl11 görUlen ltrtnci daJre tab

slldın Nuri eltndiye de işten el 
çektirilmiş ve memuriyetten de ihraç 
olunmuştur. 

HCKÜME1i'~;.\ .\LA< :AKI .11 •. \.R 
ılük~mctten ılıcıklt olanlar bak

landa dun Defmdarlıt• şu ttblrf 
golmi~tlr. 

ı 9't7 mali senui nihayetine lca 
dar mili! hUkömet bUtçesine müte
aJlılc: borçlarla bntçe emanetleri vı 
edl emanet hesaplınndı keyıtlı borç· 
farın alacıklılın şubat 19il0 nihaye
tine kadar mıhnll! en bilyilk mı! 
mcmurlınna arzuhal ile milrıcaat 
bınıeğe mecburdurlar. Bu mOddeı 
içinde ınürıcaaı etmlyenlerin ılıcak· 
len hazine lehine sıkıt olur· 

- Efendim, şlkı\yelimlz şu: Haysl~·etslz ! o)'at •Uröyorfar. 
Müvekkilimin bunun hıtkkında kuvveıll delillerı V!lrdır. Ezcümh:ı 
tnh~lkltt hllkhnligince istlma edilen şahitler, hıınımın yabancı 
erkeklerle deniz hunıamlarında teklilslzce banyo )'aptıklanoı 
gayri kabilf ret bir surette lsbat etmeğe k!fl §!izler söylediler. 
Bundan maada hanını evden sık sık gaybubet etnıel<teııir. Bu 
gayb..,betler, son aylar zarfında bllh&saa nazarı dil<l<ati calip 
bir ~ekil almıştır. 

Blnaeoalcyıı .. 
- Arzeıtiğlm gibi aramızdaki evliliğin feshini istiyoruz. 
- Fakat Hanım da "Ben hiç te haysiyetsiz hayat yaşamıyo-

rum. Onu söyleyenler öğretllmlş şahltlerdlr. Hem ben aynca 
nafaka davası açmıştım, onu çUrUtmek için yapıyorlar. diyor. 

Şahitlerin ifadelerini bir le.ere daha gözden geçlr~llm •• 
!iadeler okunurken bazı tenakuzlar sımllerln bile nazarı dik

katini celp etti Mos~ıa bir şahit: 
- Filanca yerden gelirken ( .... )hanımı( .••• ) efendi ita dudak du. 

duğa konuşurken g!lrdllm .. diyor. Bir başka şahit ise : 
- Erkek yatakta yatıyordu, hanım da gellp koynuna ıtirdl. 

iddiasında bulunuyor. 

Sonra tarihler ve saatler birbirini tutmuyor. iki şahit a)'nı Ründe 
beraberce kadını yabancı erkekle bir arada görmU~ler, !allat biri 
f ıbatta öteki ağustosta görmüş. Bunların hangisi do~ru? Heye•f 

hakime de bunu nazuı itibara alarak şahltlerln bir kcrı::le heyeti 
mllctemeada istlcvabını ve muhakemenin ondan soııra devamım 
karar altına aldı. 

• • • 
GÜNLıN AllLlYE HABERLERI 

Ally~ Hanım : Evrak hazırlandı, kendisi 
Ağır cezaya verilecek 

l\lm. '.\lanniği tabanca Ilı: hanımı aLı hi ıdig i lçın iildıır-
ı.:erhctmekle maznun ~akir pa~a mekle maınuıı olan Galatıharay 
nm kızı Allyı: hanım hakkındaki lisesı talebcsind~n l\ıırhanettln ef 

tahkikıı.t bitmi~tir. ;\lüddel umu· hakkındaki m uddei umumilik 
mt mutalaasını yazarak C\ rakı tahkikatı bitnıi~ ve evrak ı\gıı 
istintak hakimine iade etmi~ ve ceza mahkemesine verllmi~tir 
istintak hakimi de kararnamesini i\luhakemeye bugunlerdc b~la 
yazmı~tır. Aliye hanımın hareketi nacaktır. 

ce7.a kanununun 62 ıncı madde- AVUKATLARIN YAZ 
sine tevafuk ettiğinden kendisi TATiLi 

h Avukatların yaz tatili Tem-Ağırceıa mahkemesinde mu a- . . · d b 
1 

cak 
· dd b ınuzun yınnısın e aş rya ve 

keme edllecektır. Bu ma e eş • · .. ·· d b'ı k A rup . . . yınnı uçun e r ısmı v a 
sene ağır hapsi ıstılzam etmektedır. seyahatine çıkacaklardır. 

lstintank kararnamesi bugun Triyeste tarikile Viyana ve 
Csküdar müddei umumiliğinden Berline gidilecek, dönil§te Pa
Istanbul müddei umumillğine riııe ufranılacak, Marsilya tari
gönderilecektlr. Evrak Agırce:ıa Jdle dönUlecektir. Gezilen mom
mabkemeslne havalt: edllecektlr. leketlerde bunlardan bqka belli 
Aliye hanım be~ on !{Ün sonra 
muhakeme edilecektir. 

* Halasını vuran tenç -
Kasımpa~ada balası Miıeyyt:t 

YEN1 F ABRIKALAR 
BARUT şlıtKE'H MUDttRtlNtlN 

'İZAHATI 

baılı bazı şehirlere de utraruJ.a
caktır. 

Utrarulan yerlerdeki Barolar 
da ziyaret edilip, Baromusla a
rada tanışma temin edilecektir. 

İhtiyat zabitleri 
Fatih Aakerllk dair01indeaı 

10711 No. kanunun oıunkkat mad-
Ba.rut ve fitek inhİNf' ,irketi madü.rü · C · 1 

Jı( K 1 · · 1 lı: f b 'L 1 detinın • • fıkrouna tabı htiyat H· . a amarı. yenı açı aca a rı .. a ar . • . 
hakkında dün ,u nıalimatı vermi,tir: bıt namzetlerınden ıundlyo k•dac 

- Eyiple Silahtar a&• ar ... ndı saçma atajlarınr yapmımıt olanlar 4.r 8/t21 
ve ditcr av levaı:ımı imaH için inp edi- tarihinde sevk edileceklerdir. 
len fabrika. on .Pne kad~r.açılacı~~r. ıs gün zarfında menıup oldukları 
Rovelver fı,ejı ve av muhımrnatı ıçın aıkerlik şubelerine milrae.atla k -
Silahtarda inşasına batlanan fabrika da . . . • 
lı: 1 h 1• lı:t yıtlarını tcapıt ettırmelerı vı 31112t ıştan eve acır nacı ır. . . 

Bunu nıiıtcakip her Pazartc;i 
n: Per~~mhe giınü aynı saatta 

muhtelif me\'l.lılar etrafında kon
feranslar verilecek H konferan>

lar 9 eylül pa7.ıırtcsi guniine 
k:ıdu deHın edecektir. Bundan 
sonra ,·erilecek konferansların 

mev1.ulıın ~unlardır: Hu giinkü 
n1l'dl'nİ\'ct ve dcınokrao..:i~ ı'i&.nlık . ~ 

hayır müessi"ieıine 

hizme[ etmek is· 
tiyeııler bu def. 
terleri kullanma . 
lıdırlar. Defterler 
Fincancılar ynkıı 

DEVLETLE Al.'.KAS! KESIL~:\U:R 

Bütün fabrikaların in,utı bir sene da da sevk edilmek üzre ıapatı Ylt
zufında bitecek ve sonra ithalita k:almr- cut etmeleri akıi takdirde haklann
yıcak. yaJn.ız bun1ırrn imılltına mıhsut da cezai muame1c tatpik cdi.lcCf'ti. 
iptidai maddeler a:ctirilccektir.'' tt-bliğ olunur, 

l\cnı:ıl. Ziva pa~a, ilahi! .\sur 

şunda ~ark hanının 
18 numarasında 

satılmaktadır. l\luhtelif fütlard. satılan 
bu nefi< defterler od-e•lnı vukanva 
yızdığımız deposundan p~rak<nde 
ve toptan tedarik tdilebilirler. 

Devletle allkuı ke§i!en bllılmum 
askeri \'e mUlki memurlarla zabitan 
ve eytam ve eramillne tekıilt aidat 
lırının iadesi kanunu Villyet• 
bildirilmiştir 

YIRTll\ l'\RAl .. \lt 
Yırcık paraların ne ~urerte d~~i"

ıirilece~i hakkındaki kanun dun \ i 
13\'cte gelmi~tir. Uunu ~ene d~n;
ı!diyoru7.: 

. \ <, er~e> < dı~ınıhki ek>ik · 

Sırp - Bulcar hududunda ccçenlcrde 
vukubulan hadiseleri tclcraf haberi o1ı· 

rak dercetmithk. Son celen Belarıt lil· 
,ıetclerine cörc hudut hadiseleri hıklnn
da $U izahatı veriyorlar-

"'Son &:"ünlerde Bulsır sızeteleri tara
fındın bahıedilen haberlere &ört cılya 
Sırp hududunda bazı Yuıoslav memur
ları tarahndan bir takım Bulg-arlar kıt
lettirilmiştir. 

ANKARA BAHÇE 
ECLENCESI 

Hilaiiahmer Ankara merkezi 

Temmuzun yinni üçünde y<t 
Marmara, yahut da büyük mil
let meclisi parkında mükellef 

bir garden parti verecektir. 

\taruf ba z ı t .. :iiıı t:ıı.:irlcri in
h; ar idarr . • in -cncdc .ı milyon. 

kiı., J..ud:ıı tut l' r ihrn~ etmesi 

~ "'lind~ıı ta•·ırlcrin ihrno.::ıtı azal

-"ıtını, µ;cı;c~ ,ene Tiirk tacirlerin 
ıhrıeatı 20 1111 ıon kilo oldıı 
•uıı ' hun 11 h:ıric ıdı~ avrıca 

1
\ 111

L'r'ka r.tl'r ı l.a ları tar:ıfı~dan 
·ı 1 

O il)'" kilo :dındıgını, 
cçcn 

cneder kalan 'tokun 5 
lllilı 1111 k 1 illan >arcı ııldul(t,nu ,,,. k 

ıııc tl'dt 

l\ı · h Reıi 7Jnrnn ın da huku-
nı c t, t . 
1 <nıın <"le!' \:ıridat ancak 
Le• hLı;uJ.. m h on lira oldujtıı 

yı .ı kuru~ kaydetnıi~. lli/.im ;, 
tari,tıklcriıııiz '2 kuru~ , azanı/ 'Hl 

para ~ihtcri~· ıır. Ytizde :;!;; tc 
burada fark ur 

Beyaz pcrnir Odanın tctkıka· 

tında 8 kunı~. llizlm i'tatisıiki
mizdc .ı, azıt mi S kurıı 1tur. ile 

mek ki IOO tk 50 de hurada 

[;ırk , ar Patates Odaca lıir kıı. 

r ş ~· •-tcrilmi~. 1 lallıuki .ıo para 

illi. 

\lbalkr daha tcadd ııt ettirilc-

edebiyatı. Osmanlı imparatorlu

ğunun ilk devirleri hakkındaki 
tarih kitaplarım11.da me' cut tena
kuzlar. ~ark fcylesoflarına göre 

kadının mevkıl. Demokrası nıd 
kılre-ine ı:örc terbiye, Sadi, fel. 

:-ek karobıııda demol..ra,i, ruhi yat, 
,\dal:ırdeni1.i medeniyeti, edebiyatta 

demokrasi, Tiirkiye ıslahat hare
ketleri. 

Memlelıette -
Feci cinayet 

Bir rüsumat kolcusunu 
uyurken kazma ile 

öldürdüler 

Jer itibara ahnnıaz. 

ij (,'crçe\'c ı\inucki ımçalttı 
iki ı\·nı nun1ar:1yı \eya irnr.ıt il" hir 
nıımuavı hal'i ııluukçı kabul cuilir. 

\n~ak bu t<tktirde ufki c·e şakuli 
yüı; rrıüsıvl h11nc:vc tak.;iın edilmi~ 
bir kahariıe tatbik olunarak yrnd•n 
fazla ek.-ilen hanelerin hcrhiri iı·in 
kı\ metten vü1:Je hir indirilir. 

· ( · - İ\aian parçR lıir \'.ar:ıkai 
nakci\enin yüz·te onu \ e bundan 
ışığı. olursa. imz~ ve nun13ralı bu-

Adanadalı:: üçük Karata' karyesinin lun:-tı. dahi kabul edilmez. 
Dalyan bocazrnda nObet beklemekte ~- ----------------
Jan rüsumat kolcusu Halil, ayni karye m~mı muavenetleriylc her şeyden biha. 

21 Ha.tiran g-ecesi vultubulan hadiı.e 
Sırp - Bulgar hududu ı.i1erinde olmu~
tur. Bul1rar gazeteleri bu hususta bey· 
nelmilel tahkikat yapıJmasııu İ!ttediler. 

Vali Nevzat beyin tahtı riya
setine olan heyeti tertibiyt bu 

eğlencelerin çok mutena olması 
nı temin için tertibat almışur. 
Ankaranın yerli ve ecnebi ır 
çok aileleri bu müsamere;·e ıla
vet olunmuşlardır. 

ŞİŞLİ-SARIYER YOLU 
Şişliden Sarıyere kadar ııza. 

' 1 ~ de 11 1 ,~ 1 
•
1 1 ~• 'c ı .~ milyon. 

•ı )~ 1 
• ~· < c '.?'.! ınilvıın lira \'H · 

bilir" 
···-~--

ehalisinden Halil tarafından kafııı kaı- ber uyumalı.ta olan rüı.umat kolcu!iunuıı 
ma sapı ile ezilmek ıı;uretiyJe öldürUI- başına vurarak beynini parçalıyor. 

ı,fat "11 ı·ı . . 
l:';ı . '' c cı · nıı~tır. 

lls \({ ııı llU:sı K.\RISIYOR \il' 
lıılı i>ar ida ., i. dogrı,'dan doğ-

KIZ KAÇIRANLAR 
Karaisalı Kazasının Topçu kar

yesinden Osman kızı Ümmügül,"Ü· 
mü kaçırmağa tesebbüs maddesın
den maznunun Bayram, Abdullah, 
Tahsin Tevfik, Şükrü Tahsin Tmf 
Tahsin Tevfik. Hasan, Şükrü Adana 
ağır ceza mahkemesinde mu~a
keme neticesinde bunlardan Şuk
rünün kız kaçırmak filini kolayla~
tırmak maksadile Durmuşu cerh 
ve katlettii'i indelmuhakeme sabit 
olduğundan idamına ve Aptullahın 
kız kaçırmak filinden tenzilen 5 ay 
10 gün. Bayram ve Tahıinin dör
der ay on üçer gün, Tevfikin tcnzi
len iki ay müddetle hapislerine ve 
Hasanın beraetine Adına mahkeme
ıinde mii•tcfilran karar verilmiştir. 

llu konferanslara yüksek tah
sil talebesi ı c her auu eden 
i~tirak edelıileccktir. 

Bundan lıaska 1 l:ırüll'uııun il:I· 
hlyat fakultcsi;ıde de koııfcrnn,ıar 

muftür. Halil bu menfur ve vahtiyane cina.ye 
Yapılın bu vahşiyane cinayet hakkın- ti irtiklp ettikten sonra. köye cc-lerck 

da aldı&ımız mılılmatı berveçhi ati der· evlerinde &İ7.leniyorlır. Ertesi a:un cina
cediyoruz: yettcn haberdar edilen zabıta bunları 

20 21 Haziran a:eceıi üç ki!:'i gi;dicc 
Sırp hududundan ıirmek istemİJlerdir. 

Tiudut muhafızları bunun üzerine evcili 
bunları durdunn.ak istemi,ler. bunlar i
taat etmeyin1.::e iizcrlerine ateş edilmi. • 
tir Sonradan anlaşıldı&ına l'Öre bu ıi..; 
ki ·i aldıkları yaradan Olmu•lcrdir. Simi
noviç isminde biri ile onun kııı Katini. 
ka İliminde iki maktulun hUvİyetleri .an
laşılmış. üçüncü maktule celince bunun 
da Bo$ilİçkln i~minde biri oldua:u anla· 
tılmıştır Bu adam her vakit ci:ılice hu
duda g'İrip çıkan bir kaçakçıdır. Bunlat 
Yugo~lav topraaı üzerinde öldükleri i. 
çin tahkikat ta Sırp memurları tarafın· 
dan yapılmaktadxr. 

ARlll 1.11.\1.11\ llr:Y :;>1·:11111.\llZllF 

nan katranlı şosanın bazı yerle
ri bozulmuştur. Emanet, ileride 
daha büyük mesarif yapmamak 
için bu bozuklukları derhal t 
mir ettirmeye karar vermiş ve 

tamirata başlanmıştır. 
ııı·:ı t 'h .. 

oı •ıtur ı rac;ıtı ıle nıc~11ul 

1 ."
1 adı:ı;1 ı~fo t:ıdrlcrin ıhracatını 

' ~ ctıııediJ!'i k.uıa:ıtındadır 
lnhi,aı· iare i dalıiH 'Mrfiyat 

ı~ın .ı 'l:tıclik ihtı\'aCa k:lfi ,tok 
lıhı ı•d 1 ' • . • • 

ırınaKtadır. l".henınııyec!ı 
'ttıkt rd · ı· 
.. " ıırk tııtıııııı mubayaası ~ırı «h . • 

111 rınıızc µ;den ecnchl grup 
~ ; 0

--i lcri tetkıkat y~pmaktadtr. 
Ticaret ve zahire bor

l'ic.ı~<'c ı·~ ır.ahırc brır"ı· 

, e•ileccktir. ttu konferanslar her 
pcr~embc l{iİnu saat diirtte veri· 
lecek ve 24 ağust<» pcr~cmbe 
gunünc kadar devem edecektir. 

l\onferanslarııı mevzularını ahlak 

şark felsefe:;İ, islim aleminde 

fikri hareketkr, tea\lm ve infak, 
,ı\nadoluda .\le, iler telkil ede· 

cektir. 

700 seyyah gelecek 
Tcmmımm '.,'() 'Jndc ıe ~r inde 

şehrimir.e :ıııı snr•lı t•lccektir. 

Küçük Kar,ta!J nahiyesinde mukim derdest etmeic muvaffak oluyor. 
Halil ile rüsumat kolcusu Hılil'in bir Halil ve a.rkadaşlan Hacı ve Hakkı 
müddetten beri bir kadın mcseleıi. YÜ· cürümlerini hıni isticvaplarında. tam.t · 
zünden araları açık bulunmakta ve Halil miyle ltir.af ctmı~lerdir. 

\lüdafaai '.llilliıe l'rkili :\lu.ıafa 
Abdülhalik Rcı· dünkü \nk.r<ı lrt'· 

nilc ,.e aile.;iJe hirlikte ~C'hrimi1.t• 
!(tlıni~ıir; .Wüdalaayl .\lilliıe \tkıli 
Pcrap:ıl:t !; otelinde ikamet c..·tmekrc:dır. 
\'ekil tteı ~·hrimil<k bir muddeı 
kılacak 'e bu müddcı zulındı lıllı 

mumailcyhten intikamını almak için mu - Sui İstimalciler tevkif 
naıip bir fırsat 7uhurunu beklemektedir. olundular 

Kolcu Halil'in ahval ve barekitını ta
rusuda memur edilen ameleden Kay!lie· 
ri'li Hacı ile akralNı:sındın Hakkı cvel
k:i l"CCe köye celcrek Halile kolcu Ha
lilin nöbet bekledici mi.halde uzanmalı: 
ta olducunu vcı: İntikam ıatının artık 
hulill cttij'ini soyJiyerck beraberce Dal· 
yan boiaıı mevk-iiııe ciderler. 

Halit. elinde tutmakta olduM;u kahn 
k:-öl.t.tna -.~pou ikt dent atk:•d•tnttn inı:!· 

tcfti~atta hulunıcaktır 
Ceyhanda sabık Kaymakam Ata bey 

zamanında baa •Ui i•t>mallcrdcn dolayı .fahri Begirı tetkik seyahati 
Ceyhan tapu memuru Sabri , muavini Ö J>o:0cı vr telgraf müdurü unıumi~ı 
mer ve verC"İ memurlarından Mahmu! Fahri heyin hıı ~Un ~Ark \il~' etlr 
efendilerle bazı koy heyeti ihtiy.,,riy~leri rlnc hareket (de\:ek[ir. 

de dahil olduCu halde on dört kişıni'l Fahri ht\ln s..:yahati ~H .. ktı 1 lı · 
Cebelibereket idare hcyc'tıncc mcvku- kAri vilt.\'ct1n katl•r lıntidıuJ edc<..'C'k 
fen JUzumu muhıketnclerinc karar ve 'I! -.onnı l'enurı \ihtyctler4 pa.;tı nto· ritmı. •c bu ethıı• k*"'tf~n tevlıttf edil 

t-Mf"tittnt tıtc<ü.. H., (•fl~ =-elcl·ektir mitterfftr . 

Şişliden başlayan \'e yeni ya
pıldığı için kapalı bulunan «5 • 

kilometrelik yolda seyrli sefere 
küşat edilmiştır. -DAMGA TALiMATNAMESi 
Sigortaların damga resmi hak 

kında verilen he~inci talinıatn;ı
me mucibe iktiran etmiştir 

Talimatname yeniden ha111:i

mak üaedir. Şirketler için h<I 
tün hususa ta <lair al tmcı bi .. tar 

linıatn'<me lı.uırlannıakt•ılu-. 
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=~--~· '.:~>:!. tı:Al''i'::r~::~e~::ZA:;::~C:::~~:~:·~;:;4'c;r1,~ .J M;j &;;:_~':::. li!.l;ı Lı::ıt1i=k::mll!llll .. c::ı:aı::y-=ı=e::mmı:::::mızfrm_J1I yok! Hayır diyordu, artık İşte 732 inci günün sabahında, aş· 
kımız böyle nihayete erdi. 

Karailer aslen Türk olup vakti le huylarından biri: Beni, her sabah Nakleden 

.ı.n~ı .ı 

c 'J 

BlJG( 

1 •-'•ILLIYH;fll\ 
mıız 1929 

l t'' HAVA 
l)dn en çok har:ın.: t tJ'l, en 11ız 

J 9 du Bu ı;jn rü7.gilr hııfif 'e mU· 
ıcba;-.ıl esecektir. 1 lava açıkıır. 

FELEK 
ELBiSE ACIRLICI 

Karadenizin ş imal aahillerinde otur aaat onda telefon başına çağırmak. SELAMİ İZZET 
muşlar ve Musevi dinini kabul eyle- Aşkımızın devam ettiği iki sene I --------------
mi~lerdir. Bunları iki kısma aytr· zarfında, Pamela üç kere hastalan
mak mümkündür: 1 - Kırımdaki dı, anası babası öldü, evinde yangın 
şari.: karaileri; 2 - Garptaki Polo· çıktı, hayatını, kendisini pencere· 
nya karaileri. Profesör Kovalskinin den çıkararak kurtaran bir etfaiye 
tetkik eylediği karailer ikinci gru· neferinin kahramanlığı sayesinde 
pa dahil olanlardır. Bunların adedi kurtardı. Herşeyden fazla sevdiği 
az olup 800, 900 nüfus tahmin edil- kendiai kaçtı, otomobil kazası ge
mekte ve Lebistanın Troki, Haliç, çirdi, rahibe olmak sevdasına düş· 
Vilno ve Luçk şehirlerinde sakin tü, fakat bir gün bile, sabah onda 
bulunmaktadırlar. Lehistan karaile· beni telefona çağınnamazhk etmedi. 
ri 500 seneden beri Türk kitlesinden İşte bu surette, 24 ay zarfında 731 
ayrıldıkları ve Islavlar arasına ka· kere telefonla konuıtulı:. 
rıştıkları halde Türk dillerinin esiri Bir gün bana telefon etıİı.iyecek 
,eklini muhafaza etmi,lerdir. Bun- olsa, muhakkak ölilrdü. Buna kana-

Spor 

MilliJet tenis turnuvası 
• Mllllyet • tenis turnuvasının 

ilçüncil senesı • Geçen sene tertip 
ettiğimiz tenis turnuvasının bu ıene 
de tekrınru, bu çot nezih ve müfit 
spora son senelerde göaıerllen ılalı:ı 
ve merbutiyet dolıyııUe çok lüzum· 
lu bulduk. 

Bu gOnlı:ft yeni 

bllmeceml:ı 

DftnkO bllmecemlzln 
halledilmiş şekli 

Şehremanetinden: Fııı 
lar yokuşu caddesinde icı:' m 

mekte olan kanalizasyo ı t. ks.a 
yatı dolayisilc caddei ıı-.ez1'ini 
nin uzun çarşı ile Mahmut panı 
caddeleri arasında! · kıs!ll yal 
Temmu.l 929 tarihinden ı~ Pa 
ren bilcümle vasaiti nakli.trans 
kapalı bulunacağı ilan oluıı\nya 

* * * vele 
Şehremanetinden: Ayasf t 

y akası açık gömlek ve paça- dan maada ecdadının bazı adetlerini at getirmiştim. Bunun için, ben de, 
<.;ız pantalon modasının erkek- ve tarzı maişetlerini de unutmanuf- her ne oluna olsun, bir kere bile, 
!erce kabulüne dair Londrada !ardır. Dillerinde cüzi Arapça ve onu telefonda cevapıız blrakmadım. 

Diğer ıeneler olduğu gibi :\!illiyet 
turnuvası terılp hey'ednln birinci 
reisi baş mubarrlrlmiz Siirt meb 'usu 
Mahmut Bey, llıınci reis luglltere 
sefiri Sör Corç Klırk cenıplındır. 

Soldan sağa: 

yangın yerinde 25,41 metr.lıne 
rabbaındaki 2 N. arsanın 111' 
murabbarna 6 mezkur ma~ 
38,52 metro murabbaındakİ; . t J 
arsanın metromurabbama ıı lıus 

Yukardan &f8 i1 : ra kıymet takair olunarak rıf 

Acemce, bazı de İbranice, Lehçe ve Her gün, aynı cevapları verirdim; 
başlayan cereyan bize kadar ge Ruııça kelimeler müstameldir. Ka- - Evet yavrucuğum, benimi 
lir diye telaş edenler yok değil, railcrin dini de calibi dikkattir: - Evet, bonjur! 

1 - Havılınn hali (5) Cet (3) 

2 - lluy (5) 

1 - Mütehammil (7) 

1 

mak için ayn ayn 28 Tet4ıdde 
2 - Dumanın birakıığı iz (2) 929 tarihinde açık müzay iinc · 

Çevik (4) konmuştur. Taliplerin ş~eti 
Bunlar arasında yakası açılma- Bunlarla diğer Yahudiler arasında - Tabii, iyi ettin! Komita; Umum kltibi Mr. Bina 

Veznedar Zeki Rlu Bey. 

3 - Mınısız (6) 
f - 1 aramazın aksi (4) Sı&lım 

(4) 

3 - Kelloelerin bir araya meyi anlamak için her güııfeoin 
gelmi:si (5) zayedeye ginnek için mezl<fye c mış küfür taraftarJST'..ndan ve fark barizdir. Evvelkiler kitabı mu- - Evet, erkenden. 

uzun ve geniş paça gı'yenlerden kaddesi ve Tevratın ilk be• ııeferlni - Elbet aevindlm. 
cami kısmını tanımakta ve fakat - Her günkü gibi, ikide. ' 

Azalar; Mr. Coll1ns, Beneı, Hart!, 
Suver, M. Kibar. Tevfik, Salı 
SaltlıaltİJI, gazcıtml& namını BUrhı· 
neddin, Rıtyınl Armitaç tı.ylerdeıı 

mürekkeptir. 

5 - Et lıtrıfıll •. (4) 
4 - Furbulun kale dıtını çıt- rihte levazım müdiriyetine 1 

mısı (8) Bir nehir (3) meleri. tanıdıklarım var· Bunlardan bi- Ta im udu reddetmektedir. Karaile· - Hiç bir tehlike yok. 
rine dedim ki: rin difer Yahudilerle mlinaaebetle· • * * 6 - Nota ( 2 ) Sallandır 

Nida (2) 

5 - Oımudan akan (3) Gece· • * * Ce 
(I) !eri yıkılın (5) Şeb L:. 

- Gazeteler diyorlar ki er- ri. ?Jmayıp kendilerine ~us teş~ İki ııene zarfında, neden bir ıece· 
k.eklerin şimdiye kadar ıiydikle kı~t~~ Tar~. Polonyadaki Kani- yi olsan, Pamelanın evinde neden re 
rl elbisenin ağırlığı lO lira ka- lerın ıaimlerı Ialav adlarına bcınzer. çirmedlfimi eöylmıek yalrıfık al· 

6 - yerle baraber etmek(7) remanetinden: Mül1'Y 
7 - Kırmw (2) Ence! (8) sına lüzum görülen 500J 

• • • 8 - Nida (3) Yazılı: nidı11 (3) iıstübep açık münakasaya.- ısı 
8 - Numune (S) Uzalr nidan (2) muııtur. T&liplerin şartndCom . . . . . Kırımdalrilerin iııe Tilrktlir. Karai- mas. 

7 - Hicap duymak (7) 

Clmla_r~ kı ısc 1 buçuk lıra ınuş, !er on dördüncü asırda Polonyaya 7Jl inci günün akJ&lllında, nasır 
şımdi biz de dekolte olunca ha- gelml9ler ,..., Lehistan Krallannın olupda Pamelanm evinde eababla· 
fif giyeceğiz 1 bimayeeine mubar olmu9lardır. mafı dlltündütümü de izah edecek 

Miisabakılar Dunlop ıoplArlle yı-
pılıe&ttır. 9 - Akıl ıulayan (5) lı:emer(3) 9 - Akla mütaalllk(4) Zaman(2) gönnek için her giln mün3' . L 

1111111111111111111111111111111111111tıı. ..ı1111111111111111111111111111111111111. ya ginnek için ihale günü lud 
-Kardeş! Ben bizim elbise- 1"!'41 eencsinde Kral lıuimir, Tr~ def ilim. 

l - Milliyet tenis turnuvası 1 i 
temmuz cuma ıtınü saat onda baf
lıyıcatıır. 

111111111111 11111111111111111111111
,. ~1111111111111111111111" 1111"11111 

•• 29 T 929 P . i' 
i~ ANADOLU 55 lev.a=~tdürlüf~~es~eJ= terin a - ırlı- ına razıyım,kadın 0 kıde Maıdeb~rg adlı ka~unu Ka.rai: 731 inci günün akşamı, karanlık 

1 lb~ d g dah - bal ta lere bahıem,ı~ - .> vakitten berı gökte ilk ylldız parlamafa baf)adı-
up e ıse en a agır ve Polonyada bir taknn imtiyazlardan fı zaman, Pamelanın erine girdim. 2- Müsabakalar geçen sene ol

dutu gibi bet l1lllf Uzerine müret· 
tepılr. 

= ==~. ıya 
SS İİ * • • tifa 

Sinıl erkek ve dıbl döml final 
i:i: SiGORTA ŞiRKETi i Şebremanetinden: Mübaırı:e 
SS i sına lüzum görülen 90616 1 n 

iS TOrklye it Bankası tarafından te9kll edllmlftlr. : gaz kapalı zarfla münaka 

~ımaktansa ! Bu arkadaşıın ka- iıtifade eylemi9lerdir. Geçen aera _ Bonıuvar Pamelı. 
dm yüzünden pek bedbaht ol- ~dar ~railerin edebi liaanı İ~ra- Uzun uzun konu9tuk. Birinci do-
muştur. nıce ~dı. F~kıt yava§. yavaı bu haan fan yıldızı, ikinci, üçüncü yıldır 

BEN VE S1NEK.LER e~cmıye~ k~ybe~''" buna muka· takip etti; gökyilztinlln çukuru lr.1-
H .. b. di _. . tas bıt karaı edebıyatı ınkitafa başla· lllilen ,.ı1c1aı1ı; •kfam 1ıara1tıaı ae· 

er gun . ın gımtraınvay. 11 mııtır. ce ne zifiri karanlık oldu, daha son· 

ve ıib&lle S Ki Uııerlne OJ111nıcalmr. 
S!ngl (Hanımlar) 
Sin&! (Erkekler) 
Dabl (Hanımlar) 
Dıbl (Erkekler) 
M!Ut (MııbteUı) 

ii konulmuıtur. Taliplerin h 
H Yaap • Hayat • Nakliye • l{ua • O._ollll • -·.ıı,e- • meyi almak için her gün fılıyc yonuna gıderken uzunca bır tar Menwfi laalb mahaua Jtaraie debiya ra karanlıklar earardı 10ldu aydın· 

la yolundan geçmekteyim. Bu t~ Leh Ye Ruı edebiyatının teılrle- laftı, daha 10nn, tıon' yıldı•; birinci 
tada yolundan her geçişimde rmden nwsun lıalamamııtır. Bu te· ır!bi, U%UD mllddet pfatm boynun
yinni otuz ufak sinek üzerime ~rler bilhuaa Türkülerde, maM:1 lıa .Lı takılı kaldı. Be hiıt P-lanm 

H •lllye Slrortalardl lı.alnıl eder. E znn müdürlilğilne ge lad 
:: Adne: • bel Vakıf lıu ı.taabnl : teklif mektuplannı da ihal t 

. . . bıllnden olan manzumelerde hilti- odaıındaydım. Şafak söktü, ufukta 
ko~uyor ve ısrar ile ko~ yelerde Ye facia eeerlerinde daha ,Uneı doğdu, ubah oldu. 3-Mtlnbakalar Takllmde (Tıvn 

Tenis ltlübtl) sahalarında icra edile
cektir; 

•• 1 .: ü 1 2 T P'ref 55 Telafoa: lataabul &31- Telgrafı mdyu rii n .o an 9 emmuz 929 
•111111111ııı111111111111111111111111tıı. ..ı11111llllll'111111111111111ll"lllll tesı günü saat on beşe k ın 

ragmen suratımda tramvay ıa- fazla görülüyor. o uman dedim iri: 
111111111 1111 1111 111111 uunı,:- ;!111 

n .... 0

1111111 11111111 11 
mezkftr müdürlü- e venneıet"1 'u 

~~~~!.,~~~!. !~!~!~~~D~n•~' ,,.. 1 v~~İ:!~. ~ ~ tasyonuna kadar bana binerek Polonyada .P1'P. ~~aileı;i ko~uş- . . . Saat kaç? 
geliyor. Her gün aldığım bu malarında Türk dıhnı eski şeklınde _ Bonjur Pmıela. 
ders bana gösteriyor ki yayan kulla~a~dırlar. Demek ol':'yor iri - Ona bet Tar. 

.. 
'd _. b' im dan Karaıler Turkçe konuşan mıllctler _ Her gün bu eaatta sana telefon 

gı ecegı .. ır ~ere YOl1:1 a arasında garba en ziyade yakın ola- ederdim. · 
varmak ıc;ın bır kara sınek ka- nı onlardır. Polonya Karailerile Kı- _ Bu ·· una hacet yok. 

4 - Turnuvamıza ittirık edecek 
mtlsabıklann 11 Temmuz Salı günü 
saat on dokuza kadar kayıt yapar· 
malın rica olunur. Bu tarih ve 

nından on sene müddetle 14270 metro mikAp gayn mamul karaçam -tKc 
eşcarı beher metro mikllbı gayrı mamulu 300 kuruş bedeli muham· Bllyilk ada Belediye gazino~ıı' 

dar sırnaşık olmak lazımdır. O rrm Karaileri dili •.r~sında fark var- - Ama gene etsem ne olur sanlri? 
da her kesin kan mı? d.ır: Kınmlılar~~ dı.lı .tatarcanın t.e: Telefona doğru yürüdü, açtı. Be
lOOOBEYGİR KUVVETİNDE "'~.ııe haylı degı~ıştır. Tatar dılı ni de yanına çağırdı: 

saattı kayıt muamelelerine nihayet 
verilmiş olacaknr. 

menle ve kapalı zart usullle 23 Haziran 929 tarihln<len itibaren bu ıkş.am : Komik Sevld bey T" 
temsil heyeti ( Kör ressam ) f • 

Y . . bili . mururu zamanla btr çok Arapça ve _ Numaranı isteyeceğim, baka-
cru bır yarış otomo ıcat Acemce kelime alan Osmanlı Türk ı 111 d · · ? Kaydedilmek için aşaP;Jdaki ad

reslere müracaat edilmek IAzımdır, 

A: - lsıanbulda llaıııidiye cad
desinde Zeki Beyin ;\lillJ spor ıica
rethanetıi. 

24 temmuz 929 tarihine kadar otuz gün müddtle müzayede 4 perde kant0 daetto varyete dA lı 
vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan 24 Temmuz 929 T" 

· • • ku · ı ev e mısın 
e mısıer, 1000 beygır vvetın- dilinin tesiri alımda inkişaf eylemiş _ Bakalım evde miyim. 
de imiş. Buna 1000 beygir yeri- tir. Reseptörün biri onun, biri de be-
ne bir suvari alay tavlası kuv- Polonya Karaileri bir müddetten nim kulağımdaydı. 
verinde de diyebiliriz. beri ilmt ve bilhassa lisani tetkikle- ~ Beni~. Pam~Ja, orda mısın? 

ODUN PAHALILAŞA- re mevzu tegkil etmiştir. Daha on- Bır sanıyelık.su*k*ılt. 
yedinci asırda Holandah ve İsveçli 

CAK MI? alimler Karaileri tetkik etrneğe baş
Dünki sıcak malfun. Bir mü- lamlflardır. Ciddi tetkiklerde bulu· 

nasebetsiz ahbaba rastgeldim. nan Radlovun, Foyun. Grzegorzews
Tramvayda imiş, beni yanına al kinin ve Munkasçinin yazmış olduk-

ları eserler şayanı tavsiyedir. M. 
dı. Gayet şışman bir adam olan Kovalskinin eseri Karai dilinin Leh 
bu zat sannısak yemiş. Bunu çeleri hakkında derin bir tah!ili ha· 
tatsız ve nabeca ağu: ifadelerile vi olup urf ve nahva ait malumat 
anlauyor, bir taraftan vücudu- vermektedir. M. Kovalski aavtiyat 

Birdenbire alnımın soğuk soğuk 
terlediğini hissettim, kalbim durur 
gibi oldu. Pamela sarard ı, gözlerinin 
altı çürüdü . .. Ağzım açı ldı, fakat 
sesim çıkmadı. Uzaktan, telin öbür 
ucundan, sesim geliyordu: 

- Evet yavrum, benim l 
Titreyerek, olduğum yerde mıh

lanmış gibi kaldım. Pamela, hüm-

B - Be ·oğlu Galaıa.arayda Mis
ter Haninin mağazas~ 

.\lilliycı turnuvasında galip ~e

Jenler için beş nevi milsıbakanın 
her birine bir kupa tahsi> cdilmi~tir. 

Finalistlere de birer madalya verile
cektir. 

imdiden bütün tenisçilere mu
vaffakiyet temenni eyleriz. 

noktaoından dahi tetkiklerini ileri 
nun ateşile beni yakıyor diğer götürmüştür. Fakat bence bu tetki- malı raşelerle sarsılıyordu: Bon... -------------
taraftan hanl hani yere tükürü itlerin en ziyade şayanı dikkat hu
yor. susiyeti Karai dilinin diğer Türk 

Laf olsun diye olacak, şöyle dillerinin eski §Clrillerile ve hass.a
dışan bakarken odun taşıyan ten miladi onbirinci ve onbeşinci a-
b . d di sırlardaki Kıpçak dili. onuncu asır· 
ır kamyon gönnüş e ki: daki Türk ve onaltıncı ve onyedinci 

Odun bu sene pahalı olacak asırlarda Polonyadalri Ermenilerin 
diyorlar ama baksanıza! Kam- kullandığı Türk-Kıpçak dillerile o
yonlarla taşıyorlar. . lan milfabehetlerine müteallik tet· 

Zanr.etmem k' pahalı ol kiklerdir. 
-, • ı __ • HALİL MİTHAT 

sun. Sade kamyonla degil tram r.-.::::-:-.:::::::::: .. -:·:::::-·-=:::::::=::· 

bonjur l dedi. 
Uzaktan, sesim cevap verdi: 
- Bonjur! 
Her saniye bir aur gibi uzundu. 
Birden içimde bir şimşek hi1&et

tim. İtiyadın lı:ISr, korkunç kudreti· 
yle, benllfimin natık kısmı, benden 
uzakla§riıı9, evime gitmit. Pamela· 
ya, bermutat c.ovap veriyordu. 

Pamela, ıeytana uymu§ gibi konu 
ıuyordu: 

- Telefon ettiğime iyi ettim mı? 
Seıim, her,Unki gibi cevap veri· 

VEFAT 
Klğıt ticarindan ve musevi mu

teberarundan llayım Fresko dendi 
mubtela olduğu hastalıktan kurtu
lamayarak dü ı vefat eylemişdr. 

Cenazesi bugün saat on dörtte 

biiyllk hendekte Kencm lsrail sina
gonunda merasimi dlnniye icrasın· 

dan ıonrı kaldınlacaktır. 
Ailesine beyanı taziyet olunur. 

tarihinde tekliinamelcrini saat on b~ten ı:vel Samsun orman mü

diriyetincje müteşekkil ihale komisyonu riyasetine vermeleri ve 
daha ziyade tafsıldt almak isteyenlerin Ankarada orman umum! 
müdürlültiinc lstanbul Sinop orman ba' müdiriyetlne ve Samsun 
orman müdiriyetinc müracaatları ilan olunur. 

Gazi Hz. nin yağlı boya resimleri 
T. Ta. ('. tarafından <urcıi mnhsusada celbedilcn Berlin Sanayii nefise 

akad< misi re ı;i ressan profesör Artör Kamp! tarafından yapılan, Gazi Hz.nln 
yaj!;lı boya resimleri Viyanada pek nefis bir surette bastınlmıştır. Bu resimler 
Jstanlıul VilAveı ,.e kı7l\ şubeleriyle maruf dcaretane ve ktitüpanelerde 
satışı çıkarılmıştır. 

Cinsi 
l\lüşür elbiseli 

• • 
• • 

Fraklı 

• 

flliyilldüğü 

120X7o 
ssx 5o 
ı4X9 
1()4)(81 
58X 45 
ı4X9 

.<1yed ( kuruş) 
1000 
300 
5 
1000 
200 
5 

Vilayet ~aiıni encüoıenio~en; 
Şehzade başında klln Ebülfazıl Mehmet efendi medrese arsası icua 

'Verilmek üzere 28/7 , 929 pazar günü saat on bire kadar müzayedeye ko
nulmuştur. Tallplerln encümene müracaatları. 

Siireyyı Sineması : Bu C 

saat 9,5 da ( Raspotinin ~foaşek b 
gelecek Porgram : Gece kız k•Iy lrk 
--------------- ) 9 

Balıkesir Vilayetinde Ha' 
Belediye Riyasetinden: ı 

Havran kasabasında in§a ve 
olunacak elektrik merkezi ve 
kesi 1929 Haziran onbeş tarihi 

te 
14 Temmuz 929 tarihine kadar eğ 
gün müddetle ve kapalı zarf u 
münakasaya konmuştur. Bu te~ill 
ait proje ile şartnamei fenniye Ç 

nakasa şartnamesini, görmek istdltib 
!erin İstanbulda Türbe civarfl la 
Sanayi ve mes.at müdüriyetine ' 
Havran Belediye Riyasetine ıııiJI n 
caat etmeleri ve taliplerin ihald ı 
nü olan 14/ 7 /929 Pazar taribl' A. 
saat 16 da teklif mektuplarile, 1 
de yedi buçuk teminatı muva ta 
banka mektubu ve ya Beledi~ ll. 
Vezne makbuzu ve bubaptaki Pi 

yeti fenniye vesikalarını HavraJll ı 

lediyeııine ita etmeleri ilan ol ~re 

Milli müdafaa vekaleti celilesidenizfalto_ 
vayla da taşıy?rlarmış! dedim! ft Kil,,.ilk hikllge iİ 

- Yal Dedi: Oh oh Allah U Y 1i 
versin! :::ı:::..-::::::::::::c:ı.:r.:.:::c:::=-.:::ı::::ı::: 

itiyadın kudreti 

yordu: = I~ı~ ~;ti~~f'diye haykırmak Evkaf umum müdürlüğünden : 
FELEK 

§c_neb_i n~ri11.at 
l\urailer kimlerdir? 
Profestir Kovalsklnin 

iatedim. Guraba hastanesine ltiıumu olan lld yüz kırk altı kalem ceza}, abbiyenln 
Fakat telin bu ucunda dilsizdim, kapalı zarf usullle icra edilen münakasasında .erilen Hatlar haddi llyık 

- Maııelno Bontempclll • den natıkam öbür ·ıaraftaydı. Pamela, ld 
rikaları umum müdürlüğünden: ' 

Deniz Iabrikalan ihtiyacı için zirde ebadı muharrer çam a ~9 

!arın paııarlıkla mübayaası l 1 ·7-929 Perşembe günü icra kı!ınodıt~<i 
ğından talip olanların yevmi mezktlrda saat sahahleyin l O da f, •oı 
rikalar levazım ve mübayaa korni,yonuna müracaatları liızumu i-

1 mUhlm bir eseri 

göriılmediğinden şeraiti münaka;a muclbince ispirto da dahil olduj!;u ha e Massino Bontempelli, ağzı açık, gözleri üstümde, kulağı 
İtalyada, 1916 da şöh- telefonda, duruyordu. Ses çıkara- pazarlık surerilc temmuzun on yedinci ('ar;amb3 günü sıat on beşte ihalesi 
ret bulmağa başlamış rnadan açıp kapanan ağzımı, kimbi· icra edilecetinden talip olanların şeraiti anlamak üzere her gün Levazım 
bir muharrirdir. Hep lir ne feci bir şekilde görüyordu. idaresıne ve ihale Jtiinil de idare Encümenine müracaaılan. 
olmayacak ~yleri ya· kolunu tuttum, çektim, yere yuvar- -------=------------------ olunur. 

Krakovi §"rk enstitüsü müderrisi 
maruf müsteşriklerden ve Türkiyat 
müteh•s•ıslarından M. Kovalski 
memleketimizin irfan muhitinde de 
tanınmı')ttr. Mumaileyh evvelki se· 
ne batı müdcrrislerimizle birlikte 
Anr.dolu dahilinde tetkik seyahati 
Y•P"ll!tı. M. Kovalski ahiren "Tro
l;i 1 hçcle:in.Je karai.metinleri" ün
v 1 ı ;-1,ında 311 sahifelik mühim 
t.ir e er yazmı~tır. Almanca ve Leh
fôC olan bu eser Polonya fünun ve 
edt biy~t akademisi tarafından bas
tırıl~.ış!rr. 

zar, fakat o kadar gü· landık, tel koptu... Birbirimizin Ankara Hapısane müdürlüğünden: 
zel yazar iri, insanın üstüne düştük. Damarlarımda hay- ak k 
inanacağı gelir. vani hararet cereyana başladı, sesim l 16 /929 tarihinde yirmi gün müddetle mjn asaya onup 

Cinsi 
Çam ağacı 

Tul. 1\1. 
6 

Arz. S;.M. 
25 

:ihan. S \1. 
25 

rlilli)EliB e(ebi lelritcsı:J! 

Kadının uluhlyeti bir itiyattır. gırtağıma girdj. Bağırdım: muamelci rcsmiycsi tekemmül etmemesinden ihale e<illmiycn Ankara 
(A§lı:taki o korkunç sadakatmın - Bitti Pamela ı J Japishanci umumisinin 20 7 929 tarihinden 3 l /5/930 tarihine ka-
menşeini bunda aramak lazımdır.) Pamcla bayılmıştı. Kucağıma al- dar ekmek ihtiyacı olan beheri 300 dirhem itibarile 188400 adet 
İtiyat, •ari bir hastalıktır; Pan::cla- dım, yatağına yatırdım. Ayıldı. d l · · d 1 ti 
yı 24 ay sevdim. Bu kadının üstüne, Glill.msedim: Bitti, dedim, işte ya- ikinci nevi ekme~in30i 6/929tarihin en iti )arcn yırmı gün ırü < e e 
itiyada esir olan kadın yoktur. nınd•yım ! ve kapalı zar[ usulile tcmdiden münakasıya vazcdilmi~tir. Taliplerin 

24 ay, iki sene eder. Bütün öm- Hazin hazin içini çekti: 236 ı liralık teminatı muvakkate mcktuhile 20, 7 929 cumartesi günü 
rümUz, hara ret ı:ibi, aynı saatlarda - Artık sabahları sana telefon e- >aat on dörtte müddei umumilik odasıncla mü~tcgil komisyona 
tekerrür eden bir iki evamiri dini- demeyeceğim! 

Eh · · miiracaaı:arı 'e ,ocraiti anlamak istc\.·cnlcrin de dairci mezkur de yenin etrafında dönemiyordu. Pa· - emmıyctı yok, artık birbiri- · 
melanın, vaktı saatı tlefişmeyen mizden ayrılmayacağız ki... . şartnamesini görmeleri ilAn olunur. 

" .. 
" .. 
" ,, 
,, 

1. ı 
2,3 

8 
1,3 

ı,ı 

ı. ı 

4,2 
1,4 

Koca tahta konağın tahtala- nır. filan paçalan sıvadık. Verdik kulağına bir şeyler söyledi. 
nm gıcırdatarak, gülüşerek yu- - Burası kimin? propagandayı, verdik dostlara Genç kız dizindeki kumaşa 
kanya çıktılar. Kapııan açık o- - Onlann. Bu eski konağın gürültüyü, birde yerli malı me- kapandı, kıp kırmızı oldu. 
daların içinde başlan eğilmiş aylığım otuz liraya tuttum, el- selesi çıkınca işler yoluna girdi. ôteki kızlar gülümsediler. 
bir takım genç kızlar ve kadın- li lira hizmetçilere veriyorum, Nasıl Münevver hanım, altı ay Bu güzel kız, sevgilisi ile ge-

PKIN z 
Yazan: AK 

4 
GIJN'DIJ.Z lar gülüyorlardı. seksen. Altmış Münevver hanı- sonra şapkacılığın yan işini a- çen hafta nişanlanmıştı. 

Basit döşeli bir odaya girdi- ma, kırk İffet hannna, yüz sek- labilecekmiyiz. Kızın çenesinden kaldırarak: 
-- I.lerhaba hanım efendi! - Yuk:ar<la efendim. Affe- ler. Çapkınkız misafirlerine sor sen, yirmi lirada elektirik, su fa - Alacağız hanım efendi. - Ona söyle! Dedi. Bana bu 
-- CJğle yemeğıne misafir ge dersiniz inemedi. Bu günlerde du: lan, tam iki yüz kağıt liraya iş- - Gezelim mi çocuklar? hafta bir çift iskarpin yapip se-

le~ej';ıınhi Ali bey telefon etti biraz fazla işler varda. - Bizim (Emek evi) ni be- ler. Çıktılar. Şapkacıların odası- ninle göndersin. Ayağımın ölçü 
mı' - Küçük hannnlar çalışıyor- ğendiniz mi? Çıkardıklan işin getirdiği pa na girdiler. Sekiz on genç kız sünü biliyor. 

- Evet efendim. lannı? - Ne olduğunu bilmiyoruz radan gündeliklerini alırlar, faz gülerek ba~lannı kaldırdı. Çap- Sonra hepsine yine askerce 
Cicim Ali şakadan homurdan - Şarkılı, kahl:ahalı birer ki. Iasmı derecelerine göre taksim km kız asker gibi sağ elini şap- selam verdi: 

dı: maltine gibi. - İşte gördünüz. Burada ederler. Ve yüzde onu hekim, kasının kenarına götürdü: - Hoşkalm hanımlar! 
- Bana inanmadınız mı? Ba - Yine ağlayanlar oluyor kimseli kimsesiz Türk kızlan, yardım masrafına ayrılır. - Merhaba hanımlar! - Hoşgidin efendim. 

bur.us bogaz işi, hiç ihmal eder mu? el işleri işlerler, şapka, suni çi- (Emek evi) ni sizrni kurdu- - Merhaba efendim. Beyaz işler odasında hafif sa-
m· ~ im? - Tek tük. çek, yasdık, her türlü broderi nuz? -Şimdiden hazırlanınız, son n benizli bir kızın omuzunu ok-

-Ark;;ıd~·lanmr size takdim - Niçin? yaparlar. Münevver hannn us- - Ben vasrta oldum, hayat bahara doğru kış için biı' şapka şayarak yavaşça: 
edeyim: Sev;ı h~Lım, b;raderi 1 - .... (Güliimsiyerek) genç- talan, İffet hanun kalfalandrr. bizzat kurdu. modasr çıkaracağım. Çapkınkız - Öğrendin mi? Dedi? İkiz 
Helın et bey... Bnda Miinev- lik için. Bir u~ak ve bir hi>metçileri var - Çok iş çıkarıyor mu? modası .. Modelini verecegım, mi imiş?! 
veı: hanım. Bizim (Emek e"".i) - Onsekiz yaşını bitinnisler dır. Öğrenmeğc gelenler elli ku -Dört aydır çalışıyor, ilk iki sizden de makine gibi gayret, Gözlerini iğnesinin ucuna dik 
l'lüdiri. Bir de nıuavipi var. lf- se zarar yok. Daha bitirmemiş- ruş yevmiye alır, öğrendikten ay biraz sıkıntı çektiler. Sonra satmasr benden. . . ti, kızardr. 
· :t h;,nım nerde? lerfe dikkat! sonra da yaptığı işe göre kaza- cicim Ali, Hayret bey, Halam Bir iıtçi lnzm yanına sokuldu, Bu kız, iki ay evel sevgilisi i-

kk:ıııs .vc..J/ J:lll..1.rlLlCVJli_!n:ıı•!!!mgııl!;e.!!"<!'ı.!J":!.!' r:_ ı "'' ~ vıı.."' ""'' .,..... .. • ........ - ... .. - ... _ .. 

25 25 

6 4 

25 25 
25 2.5 
25 25 
27 4 
(4 6 
14 6 

le evlenmişti. 
- Enişte efer.dimize so~ 

Dedi. Bizim gramofonların 
sine de bir şeyler oldu. Bu 1 
ma günü beraber gelinizde, 11 
mir ederken bizde laf aı.-ırı•· 

- Hoşkalın hanımlar l 

en 
ca 
t 

- Hoşgidin efendim! .ı lO 
Sofada köy çocuğu daf~ •ıi 

madı, çapkız kızın kolunu tıı 
sarstı: jııl 

- Paşacık! Dedi. Sen /; fi 
hım kızı mısın? ~ 

- Sus! Dedi. Ben Türkiİ1' B. 
zı:ynn. F 

- Nerden geldin? 
- Yanndan! 
- Nereye gidiyorsun? 
- Öbür güne! 
- Bizi de götür. 
- Ayni kervanm yotcııl 

yız. 

Biuneıli 



aı:en Türkiyedeki muamelitını 

. 1 ctmcğe karar vermi§ ve muhte
ıca:tf ınüşterilerinin menafiini temin 
ın "'tksadıyle Türkiyedeki sigorta iş
ne ini mezkur tarihten itibaren Av
nut anın en eski ve en kuvvetli kum 
,1n , yalarından biri olan 1819 scnesin
r i>ariste müesses "Kompanyi Da~ 
iıklİfı-ans Jeneral"' yangın sigorta kum
oluı1'nyasına devretmiş olduğunu mu-

vclcname hamillerine lıerayi ma
.ya at arzetmekle keıbı şeref ve bu
etl" .. ne kadar kendisine karJı ıöıter-
n ı°4' luğu emniyeti "Kompanyi 
ına~ ..nı J eneral" halı: kında dahi ib 
la · cJcrelı: ınalilmatı mütemmime ah 

aa ıl lıusuıuncla -zlı:ftr tirlı:etin müta 
ak !Jrrıf bulunduğu Galatada, Voyvoda 
.. e,.~desinde kiin ••Jeneral" hanının 
~yefilncü katında valı:i Türkiye Müdü
ş8'feti Hususiyeıine müracaat eyle
··~~ini muhterem müşterilerine tav-
z c eder. 

e Şirket namına 
ALFRED H. PİRSIN 

f_Ccneral Eksidint" Sigorta Şirketi 
M Şarkı Karip Müdürü 

J * * * 1' 1819 senesinde Pariste müesses 
.,..0 rnpanyi Dası.irans Jcneral" yan

Eigorta kLımpanyasının Türkiye 
Ü düriyeti hususiyesi, ezhercihet 
• llllıtbahş 1.ıir sureti~ tanınmış bu-

eJ•1 her iki şirket müdüriyetleri 
iyancaindc Pa.riste husule gelen 

fifak Üzerine '"Ceneral Eksidmt" 
ketini-ı Türkiycdeki yangın işle-

6 in rlcvamını kabul ederek l Tem
ıl"' 1929 tarihinden itibaren cari 

ha .araları tahtı temine almak ke-
iyetıni derühtc eylemiş olduğunu 
'•do nıezkur ilana atfen berayi ma 

t al.1kadarana arzctnıekle kesbı 
rcf ve bugüne kadar "Ceneral Ek
rnt .. şırketine karşı göstermiş ol

JPgu emniyeti kendi hakkında dahi 
raz etmesini muhterem mü teriJer
n rica ile mcnafilerinin her husus 

1 ve kemali dikkatla tahtı temine a-

. . .... ~ ..... 
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~ 
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, 

, . k 

• •• •• •• 

11.E ONLARıOllJ.URUNÜZ 
FLt.TOKS .. ., 

Ecnebi nıemleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~s Koınmerçiyala 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(ihtiyat akçe.si: 

540,000,000 J .ırct) 
Travellcrs {Seyyahın 

çekleri) salar 

Liri, fıaıık, İngiliz lira'ı 
veya <ıoıarı frank olaraı.: 
satılan lııı ~Pkler Fayesnrle 
nereye git.enir. paranızı ke
mali emniyetle taşır ve her 
e zaman i~trr~rniz diinvanıı 
her ıarafınıla, şehirde, otell
erde, vapurlarua, trenlerde 

bu çekleri en kiiçiik tediyal 
icin nakit makamında kola
;lıkla istimal cdclıilir,iniz. 
'rr:wı~llers çekleri hakiki 
ı:alıilıindcıı ha~ka kimsenin 
kıı!ııa:unaya··a~ı bir şekilde 
ıerlip vo ihta.; eılilıniştir. 

Pertevniyan Vakfından' 
' h:oprübaşında \'alide hanında 36-1 1 

• ve 12 nıımaralı odalarda sarraf ca
meklnı Pertevniyal vakıf akaretinden 

bal:ıda muharrer emlak 20 gün müd

detle müzayedeye konulmuştur. Yev
mi müzayede 24 Temmuz 929 ta
rihine müsadi! çarşamba günüdür. 
isticar etmek isteyenlerin yevmi mez-

BÜTÜN HAŞARATI ÖLDlJRiİR!) 

Sinek, sivrisinek, bit, 
pire, tahtakurusu, ha
mamböceği, karınca. 

KOKUSU GÜZEL VE SIHHİDIR! 
LEKE YAPMAZ 

kOrda saat on lıeşo kadar lstanbul 
Evkaf müdüriyetinde vakıf idaresine 
veya encümene muracıat eylemeleri. 

h:endi keendin traş olmak zevk
i idir. Fakat ter ve taze kal malı: 

için meşhur iskamhilli 
pnKER TRAŞ BIÇAÔI 

: :~~~~~i~:.~~::::::• İki adet deniz dizel motörü~f:~ 
1illi inşaatı Bahriye Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
Türk Anonim Şirketi tasfiye IJ.;i adet Takaya vuzcdılmek üzre 20-30 Beygir kuvvetinde iki ad.:t mazotla müteharrik Dizel 
c:murluğundan: !.- Hali tasfiye- deniz motörü pazarlık suretile alınacaktır. Bu cins motörleri mevcut olup itaya talip ulıınlann • 

0
7,5 

. bulunan milli inşaatı bahriye temınatı muvakkatclcrile l 3-7-929 cumartcsı ırünü ~aat l 0,30 da Galatada müba\.·aa komi.;,·onunda 

ile traş olmalıdır. T akli ti erinden 
sakınınız. 1 O adedi atmış kur~· 
tur. Umum! deposu lscanbulda 
Tahta kallde 10 numarada . 

rk Anonım şirketinin 30 Haziran " ı 
129 b~~m~m 

JAK DEKALO VE SERiK! 
tarihindeki içtimaa hissedaran ----------------

Jlcnıediklerinden bizzarure içti- .--J u B 0---L----:----Y-A_Z_T_A_T~İL--.,İ:_NE_-,_M_A_H_SU_S __ 
ın son olmak üzre 21, Temmuz 

29 
Pazar günG saat ondörtte tek- LJ"SAN DERSLERi r ın"ikat edeceği. 

2
·- liisabat ve muamelat intaç edi 
eğ; için şimdiye kadar müracaat
tevzi oluiıan yüzde otuz sekizi 

Y• ve adres ve ikametgahları 
Çhuı bulunan hissedaran 30/7/29 
',hine ınuracaatla hisselerini alma 

rı t;ıktirde namJarına eml.ik ve 
tanı bankasına devrolunacağı ilan 
nur. 

Rııznamei müzakerat: 

A. Tasfiye memurları rapor ve 
lançosunun icıraatiyle tasdik ve 
ra:L. 

ll .. Müddetleri hıtam bulan mura-
p "c tasfiye mrmurlarının muame· 
tr intaç için yeniden intihap ve 
rctlcrinin tayini. 

ozvat ıuüddei uınun1i
''rinden: 

- ,~zgat hapisanesinin 20?-
29 tarihınden m•yı> 9.JO nihavetine 
adar 10 aı· J 1 günlük ekmek lhti
•cı mevkii münoktsavı konulmuştur. 

2 ;\Jıinakasa kapalı 1..ırf usull!e 
•pılocaktır. 

3 Sartname sureli musaddakalan ap· 
'iane müdüriyetinden alıntctktır. 

•rait t 1 dı eınamcn bu surette yazı ı r. 
-1 T k . ti . c ·lifaı 20 -~·929 cumartesı 

Ç 
nl u saat 15 te mnkamı iddiada 

1 acaktır. 

5 ~ Teklifat 20 .;- 929 da sut 
e kadar ko ... 

evdi ct·ı . tnI>)On ıiyısetine 
. e 1 mı~ bulıınacaktn· 
G- T kl"f . 

c 1 namelerde şarrnamcde o.~ılı sera· - . 
en k b flın tarıfat dairesinde ay-
caı. ~u tıl ve toahhüt edildiJti yazı
t lıila yut. \'e şuruıa muatlilı: tekli-

' t~tkık reddolunur. 

Dalma sıhhat ü
zere olmak için 
her akşam bir 
komprime CJü
bol) alınız .• 
Paris hastaneleri 
mbteahhitleri 
ŞATELEN 

MÜESSESATI 

Bilumum ecza
nelerde satılır. 

~ÜBOL :' 

Barsakları yeniden 
tamir ve ihya eder 

INKIBAZ 
iL TİHABI EMA 

USRETI HAZIM 

MIGREM 

Ba!jırscıkların nazımı olan t JÜBOL ) ltıkıbazdan mustarip 

olanlara muayyen bir saatte defi hacet etmelerini temin eder. .. , ___ _ 
Beyaz ve sıhhi 

D iŞ LE R 
e muattar bir aıtıza malik olmak ancak 

okzijen sayesinde istihı::ır olunan 

Bioks 
diş m•cununun lstima

lilc kabildir, 

İngiliz ve Fransız muktedir 
muallimler idaresinde iptidai, 
Orta, Yüksek kurslar olmak üz
re ehven şartlarla talebe kayt 
ve kabulüne başlarunıştır. 

Çarşıkapı Medrese sokak No. 
1 veyahut Beyoğlu Kabristan 
sokak No. 42 de Amerikan Er
kek Lisan ve Ticaret dershane
lerine müracaat ediniz. 

ALTINCI BÜYÜK 

TAJYARE PiJANG~~U 
6 inci keşide 11 Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
200,QOO liradır 

Aynca 50,000 40,000 30,000 20,000 15,0 
0,0QO liralık ikramiyeler ve 100,000 L. muklJ/a 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
·numara kazanacaktır 

Evkaf müdürlüğünden: 
Mikdan Ton Cinsi 

400 • Kok kömürü 
35() • Kınple mıden kömilrü 

20 " Mangal 
l 000 çeki Odun 

Guraba hastanesine lüzumu olan ballda muharrer dört kalem mahrukat 
ayn ayn Kok ve Kıriple maden kömürleri kapalı zarf odun ile mangal 
kömürü aleni münakasaya vız edilerek temmuzun onuncu günü saat 
onbeşıe ihalesi icra edileceğinden talip olanlann ~eraitl anlamak üzre 
her gün leyazım idaresine ihale gününde idare encümenine müracaatlan. 

KEFElJZADE HAMDI -- , 
YAPORLARI 

----~- - - - -:'" 

8eyrt sef aiı Kara Deniz Postası 

HiLAL 
8 ;~~r:z Pazartesi 
günü akşamı Sirkeci rıhtımından 

hareketle ( Zonguldak, lnebolu, 

Gerze, Samsun, Ordu, Gireson, 

Tirebolu, Gurele, Yakfıkelıir, 

Trabzon, Rize iskclefcrine azimet 

ve Vatsa ve Gnyeye oğrayarak 
avdet edecektir, Yük ve yolcu 

için Sirkecide yeni handa 1 
numrolu acente.ine muracaat . 
Telefon : lstanbul 3105 

YELKENCi 
VAPURLARI 

lıra dniı lllı re 111' ıl şal111 

SAMSUN 
VAPURU 

T~!uzÇarşamb 
günü akşamı Sirkeci rıhnmın

dan hareketle doğru (Zongul

dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Gireson • Trabzon , Surme ve 

Rize ) ye gidecektir . 

Tafsilat için Sirkecide yelken

ci hanında kaln acentasına mü
racaat Tel lstanbul 15 l 5 

NAiM VAPURLAR! 

lzmir postası 
Seri, !Oks ve muntazam olan 

ADNAN ·r:\iı":u, 
2 inci PAZARTESİ 
günü 16 da Galata nhtımından hare
ketle ( lzmire) ye Çarşamba günü 
lzmirden Is1tnbula hareket eder. 

Galata Gümrük karşısında Site 
Fransez hanında 12 numarada Umu 
mi acantalığına müracaat Telefon 
Beyoğlu: 1041 

l\lerkez Acentssı; 
Qaşında . Ueyol';h 
acente-ı: Mahnıudn 

lstanbul 2740 

Calıtı köprü 
".lfi 1 Şube 

altıtda 

lyvaH sür'ıl poslası 
(Mersin) vapuru 9 Temmuz 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Kiıçükkuyu, f:dremit Burha
niye, :\ yvalığa gidecek ,.e 
dönü~te mezknr iskelelerle bir

likte Altunoluğa uğrayacaktır. 
Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır, yülı: alınmaz. 

ızmir - llrsiı sir'al poı~ıı 
(\1:\1 l;\1l7fŞE\'KETP \ŞA)v:ı

ı a ı IJ Temmuz Salı 1 2de Galata 
rı.ıcımından kalkarak çar~anba 
sabahı lzmire varacak ve o 
günün akşamı lzmirden kalkara 

Antalya, A!Aiye, Mersine gideet.-k 
Taşucu, Anamor, Aldiye, Antal
ya., lzmire u)!;rayarak gelecektir. 

Liseler mubayaat komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut umum 

leyll lise orta ve muallim mek

teplerinin bir senelik ağaç kö
mürile eylül gayesine kadar kuru 

fasulye, kuru meyva, salça, be

zelye, mercimek, ga7~ benzin, 

vakum ve mazot yağları, hay
van yemleri ve bunlarla beraber 

Erkek muallim mektebinin prtnç. 

şeker, kaşar ve beyaz peynirleri. 
yumurta, patates, ve Kandill~ 
Eren.köy, Çamlıca mekteplerinin 
süt ve yoğurt, sebze, kuru soğan
ları ve Galatasaray, Kabataş lise

lerile beraber ekmekleri 28/7 / 
929 pazar günii saat on altıda 

ihale-;i icra kılınmak üzre kapalı 

zarf usullle münakasaya konul

mu~tur. Şeraiti anlamak isteyen 

taliplerin komisyonumuza müra

caatları. 

FA B R İ K A C J L J K TA Muvaffak 
olmak için 

makinelerinizi Mütehassıs ve yüzlerce tecrübelerle tanınmış olın lstın· 
bulda Sirkecide Nur Hanında 

HİLMi NAiLi müessesesinden almalısınız. 
ÇÜNKÜ ... •• 

Buradan :\-fakine alanlar muvaf!alı: olmuşlardır. Sizede teklifıt ve iza
hat takdim olunab!lmek için !Oıfen adresinizi bildirini7. 

\.A.,/',_~'-" ........ ~'-"-"-"'-'<a'-"..A..;o....,"--"''-""""'-"'-"1.A..A...; 
Fındıklıda ~ 

ERMİS KONSERVE FABRiKASI 
Bilc!ımle sebze konserveleri sırasında, en alasından her nevi BE
ZELYE konservelerinde de k:lfi mikdarda imal ve ihzar ettlğlııl 
muhterem müşterilerine ve chalil kiramı illa ve beyan etmekle 
kesbi şeref eyler. 

Gazoz flRelerl Gazoz Slfelerl Uzerlndeld 
Uzerlndıkl kapsolumuz eıtketlmlz 

Gazoz, kapsol ve etikeılerlmizln ta.kile edildiği gi rüldilğünden hılrlkt 
Bomonti gıwzunu içmek arzu edenler kapsol ve etlketlerimize dikkat 
etmelidirler. 

Deniz satın alına ınü,ayaat komisyonun~an: 
kilo elvan üstübü 22 temmuz 929 Pazartesi giınü 
kilo beyaz üstüpü saat 14 te kapalı 7.arfla ihak-,;i 

10,000 
5,000 

3,000 kilo sabun 22 temmuz 929 Pv.artesi giinü saat 15,5da.. 
ınıinaka<al aleniye il" ihalesi: 

ev;' d l·.lı.mek yerli ununun birinci 
n •n olac.:ıkıır. Bedeli muham· cnL ı Ot\n.-. 

wvv liradır. 
8- M k " una •<aya iştirak edecekler 

lira te · r; . ınınaıı muvakkate venne-
ltl/.fmdır. 
9 T . 

O .. eınınatı muvalı:kaıe nihayet 
. P;un zarfında yüzde 15 teminatı 
tıv>ve ibltıt olunacaktır. 

Numaraıı 

ısı 

ismi 

Istanbul Darüllünun nıübayaal koınisJonun~an: 
Tıp fakültcsile Dariilfüoun idare! merkeziye ve diğer şuabatının 

929 senei maliyesine ait bir senelik kuru erzak. odun ve mangal 

kômürüile süt ve yoğurt ve diğer müteferrik levazımata ait teklif

ledn şeraite muvafık ve haddi layik görülmedl!iflden dolayı ihtiya~atı 
mezköre bu kere 17 temmuz 929 çarşamba günü saat on~te ihale 

edilmt:k üzre kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

:\!illi müdafaa deniz kuvvetleri ambar ihtiyacı için balada mu

harrer malzeme hizalarında muharrer gün ve saatte ihaleleri Icra cdi· 

lecektlr. şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün vermek isteyen. 

(erin de yevmi ihalede muharrer saatte Kasıınpaşada deniz levazını 
satın alma kombyununa müracaattan. 

Operatör~ 

ALiL SEZAİ 
p~SUR l\tE~IBLERI 
ıın!811. ~ü1 1 ve sıraca 1 arı 

ıoı ı ım ı· .,da . c ıratsız elektrikle 
'

1 
ve 1ı·ı • · il · le 1 cumıc ameliyatı icra 

r~ hat ı .. . 
llıı- · ' Dıvanyolo Acı 

1 lamom N. 20 ~ 

Kantar memuru 1251 Osman Efendi 
282 Faik • 

66 Niya.ı:i • 
297 lsmail Hakkı • 

• 
• 
• 95 K!tip Salih • 
" Emin • 305 • 

lhti5ap memuru 1052 Sıbrl • 
Ballda isimleri yazılı otan Efendiler hakkında Şurayı davlet mUlldye 

dairesinden sadır olan men'i muhakeme karan (Adresleri bulunmtdığın~) 
kendilerine tebliğ edilmek üzre mumaileyhimin zat işleri müdlrlyeıine mil
racaaıltrı llAn olunur. 

Talip olanlar her biri ayn ayn mevcut şartname ve listelerine 

göre bu bapta malömat almak üzre her gün öğleden sonra 

mübayaa komisyonu kitabetine müracaat etmeleri va komisyonca 

teminat akçesi alınamayacagına binaen teminatların behemehal bir 

gün eve! muhasebe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun 

tekllfnamelerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat 

evel komisyonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilan olunur. 

( 

Her evde bulunması elzem cihanşumul 
lıir fOhreti hıiz Klarfeld Alpaka B•çak , 
çml ı e kaıık sofra takımıdır. KLARFELO 
ALPAKA, dayanıklığı ve parlaklığı il· 
barlle gllmll~ takımlan yerine kallm 
olunur. Güzel modelleri her sofra için 
bir zlneıtir • 

Türkiye için yegane dıp·ızitcrleri: 
1 hsır~ııar,I• Medina han No 2-4 



PAZARTESİ 
8 TEMMUZ 1929 

BİN SÖZ 
BlR RESiı\I 

Profösör M lansen Ankara ı ısı-nnıı;ıda 

munbhııslırından bir kııı~ dtln rhrlmlse ___ ...__._. Balkan talebe biri~ kongresi gelmiş vıı parlak bir surette 19tlkbal edllm"1~rdlr. 

Henüz fazlal~maınış olan karpuz sergilerinden biri 

-İstan 
kesneainden: 

lcaret malı-

Galatada Nlpıtaoiyan hanında 1 
numeroda deri ve bafınak ticareti
le müıtefil iken ahiren iflasına bü
kllm olunmuı olan Rlfat Etem be· 
yln lıuıuaatı lflblyesinin rüiytt ve 
tesviyeli zımnında A vukııt Moiz A
dato efendi eaaltten ııendik tayin ki 
llnmit olduk1armdan mufliı merkum 
zimmetinde alacalı elanlann kanun
ııamei ticaretin ı" ve 200 lnei mad
deleri 111üciblnc:c tablııiki düyun i
çin tarihi llindan itibaren eenedatını 
mahkeme kitabetlne t"lim eyleme
leri ve mllddeti -drdn hitamın
dan aonra üç ııllnde yam 9-1~11 
~: Puarteal, llelı ve Çarpmlıa 

ri .. t on clllrtte İkinoi maJı9 
mel Ticaretin lflh m11e-1Atıpa 
_ ...... oc!aome aclerclıı eeııdilıı efen 
diler muvac:cbnlnde alaaeldarmı la
pat ve lıayit ve teıtik ettirmeleri ve 
qıüdtttl mezkOrede lıpat vücut e
demeyaıı alacaklilar hakkında kanu
nu mealııilrun 210 uncu madde1ine 
tevfiken muamele olunacatı ilin olu-
nur .. 

Sultan Ahmet betinci sulh 
hukuk mahkemesinden: 

Ankara iıtikıil mabkemeıincc 
onbeş sene müddetle bap1e niabkıim 
edilen boca Rasim Avni efendiye 
Be,iktaşta Uzuncaovada Tuıbaba 

Ja.ı Basacın y~, mevkuf amcasını Adliye koridorlarında harıl Trakyada yapılım atletizm musabakalarında birinciliği kazanan camii imamı merhum Hafız abdur-
L--• rahman efendinin daniadı ·Karıbeaar 

____ ....... ___ an_y:....o_r_v_e...;g:..a_z_et_e_ci_le_r_e_ız_ah_a_t.....:...ye_r_:i}:....· o_r ____ _;_.:.__-'-------1\-ar_a_. \_li_n_in~ mtı htelı ! r~smi h Huseyin efendinin vası nasp ve 

Tuzla ic-meleri ve . plaı"ları lstanbul ikinci Ticaret mah- den Jakop Nefusi Hendi masaıı tayinine 14 Teşrinisani 927 taribir.: 
T kemesinden: , ünyona kalpedilmi• ohnağla ünyon de karar verildiğinden keyfiyet ilan 

Her .-iin K""'rüden 7,05 - 7,55 , 9,55 • 13,05 . 15,15 • 16,10 da · d'J ı · · da T olunur. 
•- vt' 1.tanbuldıl Fınclncılar yokuşunda sın 1 ' arının tayını zlllJl'iın em- -..•iııiım---------

'ıJCllrpqa ..... .,.arların trenleri meııbalan gidip gelirler. Doktorlar • ı rnuzun onbirinci Pcr .,,,be ·· ü ııa- · · --·-

Posla YB lılaral letazıın ıno~ırioıoo~en: 
1 - Ankarada Ümum müdürlük binaslle Istanbal. T. Fab 

ve Ankara lstanbul teiliz binalan l9in mubayaa olunacak 1 
otuz iJA iki yüz elli ton Kadıköy gazhanesi kok kömürü 28 Te 

929 Pazar günü IBalıll icra kılınmak üzere kapalı zarf usulil 

nakuaya konulmuştur. 
1 - Taliplerin şartname '1mak !9İJ1 şimdiden, teminat v 

llfnamelerinl ihdva edectlt bpllı .urfları tevdi lçln de m 
tarihte 1Ut on dörtte yeni pGllSbanede mUbayaat komisy 
mUracaatlan 

1111111 idil ıı~~IJI llRUI 
Ser tababetlndenı 

Motorlar ihtiJMı IPI aleni manabsa suretile ugari ı ()()( 
ı:zaml 1500 bin tı., y6- teneke beru;in mübayu edlleceRfnd 
llplerin şarnıamalnl öfıenmek üzere her gün Galatada kara . 

fapaşa sokatında Kün merkezimls levazım şubesine ve mün 
iştirak eylemek üzere 111 t• mmuz 929 taribıne mlisadlf pe 
güntl ııaat 14 on dörtte komisyona ınüracaatlan llAn olunur. 

DIYlıl ~ımieyollan '' limaılan ıınımt i~ınsiıı 
8 HaziTan l 929dıt milnakasası icra olunup ta verilen ftat 

sek gÖrlilcn font horu ve teferruatı milnakasası tekrar IO A 

1929 Cumartesi gunu sa~t 16 da Ankarada Devlet demirY 
Umumi ldare'i malzeme daire<inde icra edilecektir. 

Mün11ka, aya i~tirak edeceklerin tekliflerini garanti mektuP 
birlikte mezkılr günde saat 1 5,30 a kadar t: mum! müdürli.lk 
mine tc,Jlm etmeleri h\zıindır. 

· .. l\liinakasa şartnameleri Ankarada Devlet demir yollan, ~ 
dairc,imlen, btanlrnlda Ha ·dar a•ada · Ha da ma aasınual 


