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İçtimai yardımlar 

Medeni bir heyetin başlıca 
farik vasfı, azası arasındaki kar 
ıılıklı yardım ve tutunmadır. 
Ferdi hürriyet ve saadetlerin 
derecesi ne olursa olsun, şurası 
muhakkaktır ki onların en bü
yük kaynağı cemiyetin kuvvet 
ve saadetidir. Bunu anlayan ve 
hayat telakkilerini bu gayeye 
tevcih eden milletler kuvvetli 
ve beynelmilel rekabet sahasın
da her türlü ihtimallere göğüs 
gerebilecek derecede sağlam 
bir cemiyet ve devlet hayatı 
kurarlar. 

Türk-Yun n a 
Türk- Yunan misakının 
esasları tesbit edildi .. 

Gazi Hz. 
Boğazda bir tenez

zilh yaptılar 

Sıcaklar 

ismet Pş. Hz. ile M. Venizelos ara- l 
sında teati edilen samimi mektuplr r 

Dün hararet 26 
dereceye çıktı Gazi Hz. dün aktama kadar sa

rayda istirahat buyurmuş ve gece 
Söğütlü yatile Boğaziçinde bir ge-
-ı i va-mr~•ardır. içme ve memba suları 

~~~~;...~~~~~~...J 

ı da azalmaga başladı 
Yunan ayanı da itilafı tasdik ediyor, derhal 

tatbikına başlanacaı tı · .. 
Cemiyet hayatı bir küldür, 

dört başı da mamur olması 
lazımgelen bir varlıktır. Onun 
şu veya bu noktasında bazı za
aflar, noksanlar görülürse, bun 
lan bütün cihanın selameti na
mına ihmal etmemek lazımdır. 
Çünki bir taraftan giren bir fe
nalık, nihayet bütün heyetin 
bünyesine tesir edebilir. İçti
mai hadiseler, biribirine çok sı
kı bir surette bağlıdırlar. Bugün 
ehemmiyetsiz görünen bir hadi
se yarın şümul ve tesirini arttı
rabilir. Bunun için devlet, cemi 
yet hayatının, iyi ve kötü, her 
tlirlü tezahiirlerile yakından a
lakadar olmak mecburiyetin
dedirler. 

Biliyoruz ki, Avrupa'nın bazı 

Atina, 27 (Apo) - Bubün a
yan meclisi Türk-Yunan itila
fını tasdik edecektir. İtilafname 
ayan meclisinde de tasdik edilir 
edilmez resmi gazetede neşredi 
lecek ve derhal tatbikatına baş 
lanacaktır. 

İtilafın musaddak nushası te
ati edilir edilmez derhal dostluk 
ve hakemlik misakı müzakeratı 
na başlancaktır. İki hükumet bu 
misakın umumi esasatı üzerinde 
mutabık kalmışlardır. Bu misak 
Türkiyenin diğer devletlerle ak
tetmiş olduğu misaklardan fark 
lı olmıyacaktır. 

İ~et Paşa Hz. ile M. Venize 
los arasında itilaf münasebetile 
teati edilen mektuplar bugün 
neşredilmiştir. İsmet Paşa Hz. 
M. Venizelosa mektubunda ez
cümle diyor ki: 

ıemleketlerinde mühim bir "iş 
&iz adamlar,, meselesi vardır. 
Cemiyet içinde rolünü ifa ede
miyen ve binaenaleyh hayatını 
kendiliğinden kazanmıyan bir " Bu güzel itilafın husulünde 
&ırufm mevcudiyeti, ocemiyetin pek müessir olan tahsi nüfuz ve 
en büyük hastalıklarından biri tesirinizi pek ziyade takdir edi 
sayılır. Hayatını kazanan tabii yorum. Tetrinievvelde Ankara -
ve haline uygun bir yaşayış tar- ya vuku bulacak ziyaretiniz ea
zına sahip olan vatandaşın ha- nasında samimi bir dostluğun te 
yat ve cemiyet telakkisile, işten mellerini atmak için daha vbi 
V1: maişet vesilesinden mah- bir mikyasta çalrtacağız., , 
runı kalmak suretile sefalet ve . ı 
end. · · d ·· ·· tand M. Venızelos, smet Paşa Hz. 

ışe ıçın e surunen va a- b" k b d · ·1·f· bil 
şın telakkısi hiç te ayni ola- n~ cev:a ı m~ tu un a ıtı a ı 
maz. Biri ne kadar bir terkip yük bı~ sevınçle karşıla?rğını 

bi ı.k • ·u · d ' - · d keydetıkten sonra diyor kı · ve r ~ amı ıse ıgen e o · 
~adar bir inhilal v~ ayrılık ami " Ben bu itilifr, yeni bir dev-
li olmağa namzettır. rin batlangıcı addediyorum. Na 

F.ter işsizlik ve sefalet çocuk zikine davetinize önümüzdeki 
lar ve genç unsurlar arasında tetrinievvelde kemali memnuni
mevcut olursa, vaziyet daha 

• 
ltllifı müzakereye başlıgan 
Yunan Ayan Meclisi Reisi 

M. P•r•ıkevopulos 
yetle icabet etmek niyetinde • 
yim.,, 

M. Venizelos itilafın Yunan 
meclisinde tasdiki münasebetile 
gazetecilere beyanatında itiU
fın Türk ve Yunan meclisleri ta 
rafından kahır birer ekseriyetle 
kabul edilmesi iki milletin kat'i 
ve nihai barı§lllasına bir delil 
tetkil ettiğini ve Türk-Yunan 
milletlerinin ekseriyeti azimesi 
nin itilaf ve teşriki mesai arzula 
rile meşbu bulunduklarını gös -
terdiğini söylemişfu. İtilafın 
musaddak nushalan 15 güne ka 
dar teati edilecektir. 

fazla bir vahamet alır. Kimse
siz ve fakir çocukların velisi, 
hiç şüphesiz onların mensup 
olduğu cemiyet ve millettir.Biz 
de bu kısım tembel ana ve baba 
lar çocuklarını bir istisna vası
tası sayarak onları daha yürü
meğe başlarken sokağa atarlar, 
ve kendilerine herhangi bir su
retle hiç olmazsa bir cigara pa
rası getirmezlerse türlü fena
muamelelere tevssül ederler. 
Bu gibi vazife hissinden mah
rum ailelere vazifelerini ihtar 
etmek cemiyete düşer. Hakika 
ten babalık ve analık icaplarını 
yapamıyanların çocuklarına yar 
dım da cemiy.etin vazifesidir. 

Şark ekspresi büyük bir 
tehlik.e atlattı .. 

Tren lsviçreden geçe~ken bir dağ 
parçası çökerek hattı kapadı. 

Katar yolunu değiştirdi ve bir buçuk saat 
teehhurla Sirkeciye gelebildi. 

Japon alimi 
inkılabımızı 

nasıl görüyor? 
---~ 

İstanbulda son günlerde sıcak 
lar fazlalaşmış, dün derecei ha
raret ilk defa olarak 26 derece 
ye çıkmıstır. Sıcağın artmasile 

Japonlar da Latin harf
lerini kabul edecekler ı 

Memleketimizde harflerimiz 1 
hakkında tetkikata bulunan ma 
rut Japon alimlerinden Tokyo 
Darülfünun tabiiyat ve coğraf -
ya profesörü M. Tonakadato 
dünkü ekspresle Ankaradan şeh 
rimize gelmi tir. 

Bu akşam tayyare ile Parise 
hareket edecek olan Japon pro
fesörü bir muharririmize atide
ki beyanatta bulunmuştur: 

"- Ankanıda iki gün kalarak 
Türk alfabesini tetkik ettim, Dil 1 Dün sucu dükkanlarında/. 
encümeni içtimamda bulundum. / dlh d 
T .. k h rfl • f k l' d · . z am an bir manzara ur a en ev a a e ıyı ve 
ameli~r .. Japon yaya da. 1;-atin su buhranı da baş göstermiştir. 
harflennı kabul etmek ıstıyo - Buhran yalnız içme ve bilhassa 
ruz. memba sularında hissedilmekte 

Fakat bunu biz Türkiye ka - d' ır. 

Profeslir M. F•n•kadato 
dar çabuk yapamıyacağız. 

Çünkü Japon lisanile ya:Ql _ 
mış bir çok kitaplarımız ve eski 
kütüpanelerimiz vardır ki, feda 
etmeğe Japon efkari umumiyesi 
taraftar değildir. Ve zaten Ja
ponyada böyle bir inkilap yap -
mak oldukça müşkül bir iştir. 
Her şeyden evvel muhiti Latin 
harflerini kabule alıştırmak la
zımdır. Biz tetkikatımızla bunu 
istihdaf ediyoruz. 

Muvaffak olmak ümidile çalı 
şıyoruz. 

Yarın akşam (bugün) tayya 
re ile doğruca Parise hareket 
edeceğim. Sonra Cenevredeki 
Beynelmilel ilmi konferansa iş
tirak edeceğim. 

Türkiyede ilk terakki imarla 
başlamıştır. 

Belgrat ormanlarındaki kırk 
çeşme bentleri ile Valide ve 
Mahmudiye bentlerinde mebzul 
mıktarda su vardır. Fakat bu su 
!arın tesisatı sıh!. i olmadığı için 
ancak ev işlerinde istimal edil -
ınekte, içilememektedir. 

Havalar ısınınca içme sulan 
fazlaca iatihlak edildiği için 
memba sularında buhran baş 
göstermiş. 

Harnidiye çeşmelerinden su 
ahnak hemen hemen imkansız 
bir hale gelmiştir. 

Taşdelen, Karakulak, Sırma
keş, Tumruk Keçe suyu gibi su 
larda şehre eskisi kadar meb -
zul miktarda getirilememekte, 
kenar semtlerde bazen günler
ce içme suyu sıkıntısı çekilmek 
tedir. 

Rus sefiı41 M. Suri
çin beyanatı 

Rus sefiri M. S•ı -i • -lür An
kardan şehrimi -
mize gelmi ştir 

Rus sefiri biı 
mııharririmize kı 
saca demiştir 
ki: 

"-Yann(bu 
gün ) Ankara -
ya döneceğim 

Z inci salıiicdc · 
Tarihı 'ie fıikamrz~ A'I Pş. 

2·- Harici ve Son ~•) rl . , 

3 Uncu sahifede 
ı - KoMUniStİı:rfn mUhake

mesl 
2 - MUteahhltlere aıacaklan 

- na sıl verilecek 
3 filrklye - Suriye hı t işi eri 

( 4 nDcll sahifede : 

~ 1- hleko Haftanın yazı ı 
~ 2- 'llk4y• 

3- Roman, 

aktediliyor .. 
M. Rist dün Ankaradan 

Istanbula geldi .. 
Mütehassıs. raporun muhteviyatı 
hakkırda hiç bir şey söylemiyor 

Hatta ne gün Ist.ıınbuldan hareket edeceğini 
de mektum tutuyor. 

Mali vaziyetimizi tetkike me 
mur olan mütehassıs M. Şarl 

, Rist kızı, oğlu ve katibile bir
likte dün Ankaradan şehrimi
ze gelmiştir. 

M. Rist memleketimizin ma
li ve iktrsadi vaziyeti hakkında
ki müşahedeleri ve hükllmete 
tevdi ettiği rapor hakkında ketu 
miyeti muhafaza ederek kısacı 
demiştir ki: 

"- Ankarada Başvekil pıı a 
Hz. ile Maliye vekilini ziyaret 
ettim ve çok iyi intibalarla ken
dilerinden aynldun. 

Türkiyedeki mesaim ve rapo
rum hakkında ancak hükuır.e1 
izahat verebilir. 

1 Bunun içindi ki, tetkikatımır. 
neticeleri hususunda gazetelere hokıimete raporunu ltwd 
beyanatta bulunmıyorum. İstan eden .il. Rist \ 
bulda bir kaç gün kaldıktan son memleketimizdeki buhranın g -1 

ra memeleketime avdet edece - çici olduğu ve bu sıkıntılı vazet 
ğim. yetin düzeleceği kanaatindedi 

Fakat İstanbuldan ne günü ha Fakat bu hususta alınması ic: il 
reket edeceğimi bile söyliyemi- eden tedbirler hakmda da ke ~ 
yeceğim.,, miyeti muhafza etmektedir. · 

M. Rist Parise gideceğine da- Kendisinin raporu, Dayinl ·ıı 
ir vaki neşriyatı da ne teyit ve vekillerile temmuz içinde cere ı( 
ne de tekzip etmiş ve bütün sual yan edcek müzakerata esas ol • 
lere cevaben sadece: "Bilmiyo- caksa da sadece istişari mahiy ' 
ruml.,, demiştir. tedir. ~J 

Maliye vekilile üç gün temas M. Ristin Romanya milli b; ıh 
ve müzakerede bulunmuş ve kasındaki vazifesi dol~le ; ) · 
duyiinu umumiye taksitlerinin dığı mezuniyet bu ay sonun t: 
sureti halli hakkındaki noktai hitam bulacaktır. Binaenatt: " 
nazarını izah etmiş olan M. Ris Bükreşe uğradıktan sonra Pa ~ 
tin Paristeki düyunu umumiye se gideceği anlaşılmı§tır. ı' 
meclisine tevdi edeceği raporu- M. Rist şehrimizde kaldı 
nu şehrimizde hazırlamakla meş I müddetçe Tarabyadaki Toka ' 
gul olacağı ve bu itibarla henüz yan otelinde hükumetimiz tar · 
mesai.si bitmemiş olduğu anla - ı frndan tahsis edilen dairede i · ! 
şılmıştır. Fransız mütehassısı met edecektir. 

Fenerbahçe galip 
Macar takımı 4-3 Fenere yenildi 2 

Dün stadyomda geçen cuma 1 müdafaası yüzünden Macarla ; 
günü İstanbul şampiyonu Fener da frikikten tutulmaz bir şü ~ 
bahçeyi 2-1 mağlfip eden Macar buna mukabele ettiler. ~; 
takimile bir intikam maçı yapıl Fener müdafaasının bllhas ı 1 
dı. orta muavin ve müdafilerin 1 

Fener, Beşiktaş takımından i- hareketlerinden istifade ec 
ki oyu_ncu ile takviye edilerek Macarlar ikinci sayılarını ya 
şu şekılde çıktı. lar ve birinci haftaynn bu su 

Rıza le bitti. 
Kadri Ziya 

Reıat Hii.onü Cevat S•kip İkinci haftayım 
Nuri (>fıizalfu Zeki Alieddin Niyazi İkinci haftayımda Feneı'bı 

Müsabakayı Mısır Federasyo çe daha düzgün oynamağa b: 
nu Hakem encümeni azasından ladı. Zekinin yerinde verilmi. 
bulunan ve 928 olimpiyadında ki pasından istifade eden N 

Cemiyete ait bütün vazifeleri 
yalnız devletten beklemek doğ
ru olamaz. İçtimai yardımların 
bir kSlnI da vatandaşların husu 
si teşebbüs ve faaliyetlerile 
yapılır. Dilenci çocuklar, fakir 
çocuklar, aç çocuklar, mek
tepsiz çocuklar, ileri gitmek 
istiyen bir cemiyetin tahammül 
edemiyeceği manzaralardır. Bu 
husustaki yardım teşebbüsleri
ni genişletmek, teş.vik etınek en 
mühim vazifelerimizden biridir. 

Ankara çok cazip bir yer! Gü 
zel bir pilan dahilinde imar edi
liyor ve çok büyük bir şehir ola 
caktır. Şehrin bulvarları çek iyi 
intibalar bırakıyor. 

Türklerin şapkayı kabul et
meleri Japonları cidden mem -
nun etmiştir. 

( Türk-Rus) ti
caret muahedesi 
müzakeratı Mos 
kovada yapıl -
maktadır. 

· Urugvay-Ahuagua maçında ha- zi iki gol attı. Buna Macaı 
1
1tem olan Yusuf Kemal Bey ide da bir golle mukabele ettil 

ZEKi MES'UT 

Ankara ekspreainde 
lüks vagonlar 

Hükfunetimizle temasta bulu 
nan Beynelmilel yataklı vagon 
ıdaresi umumi müfettişi M. La
ıı:omb dün Ankaradan gelmiştir. 

M. Lokomb demiştir ki: 

"- İstanbul ile Ankara ara
sındaki yataklı vagon servisin. 
de mavi lüks vagonların kulla
nılmasına gelecek sene yaz mev 
siminde başlanacaktır. 

Bu suretle Avrupadan Semp
lon ekspresile gelen yolcular ay 
ni şekillerdeki vagonlarla seya
hatlerine devam edebilecekler -
dir.,. 

D in Semplon ekspresi İsviç
reden geçrken büyük bir tehlike 
atlatmıştır. 

İsviçrede demiryolu güzerga
hında müthiş bir dağ heyeiaru 
vukua gelmiş ve ekspresi yolu -
nu kapamıştır. 

Heyelan neticesinde hat üstü 
ne yuvarlanan cesim dağ parça 
sı hattın (300) metroluk bir kıs 
mı işgal eden 3 metre irtifaında 
korkunç bir set teşkil etmiştir. 

Semplon ekspresi vaktinde ka 
zadan haberdar edilmiş ve bu -
nun üzerine ekspres diğer bir 
hattan bilistifade uzun bir kavis 
yaptıktan sonra suratini tezyit 
etmek suretile rötan azaltmağa 
çalışmış ve dün bir buçuk saat 
teehhürle Sirkeciye vasıl olmuş
tur. Heyelanın vukuu esnasın
da tren yolu boş olduğundan in 

sanca zayiat olmadığı temin e
dilmektedir. 

Heyelin mıntakasında bir 
çok amele çalıştırılmasına rağ
men henüz hat açılmamıştır, 

Berlin -İstanbul 
ha ,,a postası 

Berlin sefiri Kemalettin Sa -
mi Paşa büyük bir Alman 
tayyaresile bugünlerde şehrimi 
ze gelecektir. Tayyare Berlin -
den İstanbula 24 saatte gelebi
lecek sürati haizdir ve 10 kişilik 
tir. 

Bütün medeni dünyanın yap
tıklarını sizde tatbik ediyor ve 
muvaffak oluyorsunuz!. 

Bu itibarla Türk milletini şa
yanı tebrik görüyoruz. Gazi Hz. 
Japonların hararetli takdirlerle 
yat ve tebcil ettiği çok büyük ve 
kudretli bir devlet reisidir. 

Türkler ve Japonlar, şark a
lenginde başlıca amil olan iki 
büyük millettir.,, 

Japon profesörü dün sarayla
rı ve müzeleri gezmiştir. 
-........ı ... ı==-~a~~~~ 

iLAN 
Hllner yapmakta değil, sat

maktadır. Reklamsız biç bir. 
şey satılmaı. Satmak için flln 
ediniz. 

Tayyare şehrimize geldıkten 
sonra Berlin-İstanbul hava sefer 
!erine ba lanacaktır. Seferlcr h f '"emlel.et içinde en iyi llln 

vasıın-.dır. 
tada iki defa icra C'lilecektir. l.,. ______ :..,.~ot'iı 

Yakında bunun · .:. 
tam bir itilafta neticeleneceğiru 
ümit ediyoruz. 

İki memleketin münasebatı 
çok dostane surette inkişaf et
mektedir., , 

Dail Mail'in tayyaresi 
Bir hafta evvel şehrimizden 

geçerek Bağdata giden Dail Ma 
il gazetesinin tayyaresile Lond
ra-Avusturalya seferini yapan 
Mis Consonun fotoğraflarını ala 
rak şehrimize gelmiştir. Tayya
re dün sabah İngiltereye müte
veccihen hareket etmiştir. 

Yeni Sırp sefiri 
Yeni Yoğoslavya sefiri M. Ne 

şiç dün SEmplon ekspresile Sır
bistandan şehrimize gelmiştir. 

M. Neşiç bugünlerde Ankara 
Y.a gidecektir. 

re etti. Sert oynıyan Şekibi, hakem ; 
Oyun başlanğıcmda Altcddin yundan çıkardı. Alaeddin!n 

bir gol kaçırdı, müsabaka tara - dafaada oynamasına rağmen 
feynin mütevazin hücumlarile ner Nuri ile Macar müdafii 
devam ediyordu. Zeki müdafaa- çarpışması neticesinde dörd 
yı atlattıktan sonra çok .9tlo bir cü golüda atarak galibiyeti e 
şütle Fener lehine ilk golü kay- etti. 
detti. Bu gol üzerine Macarlar Hakem Yusuf Kemal Bey 
daha candan çalıştılar, Fener çı büyük bir vukuf ile idare e 

•Unku maçtan bir intiba 



! --· - - - -

HARICf HABERLER.. ,.~ t 
Erıneni Bogos kimdir? 

Macar tahtı meselesi taze) endi Türk-Yunanitilafından sonra 

Mehmet .Ali•ln terclmanı, lılJtlbl ve ••• 
h•rlclge nazırı! •• 

Kıralın oğlunu tahta çıkarmak istiyenler var 

Ne olacak? Komite O mesele 

Yunan 
••••• 1 

Melisindeki Türk mebus
lann teşekl<ürü 

Atina, 27 (A.A) - Türk - lafnameden dolayı hükumete 
Yunan itilafnamesinin Mecliste teşekkür etmişler ve itilafname 

.. . • nin iki memleket arasındaki mü 
muzakeresı esnasında Garbı Tra b t t d - · ·· ·d· · 

Prens Otto'yu 
be kllyo rlar .• 

Mısır milllclleri
nin kararı .. 
·ırr-

nase a ı arsın e ecegı umı ını 

Almanya -Fransa ya Müslüman Meb'uslan bu iti izhar eylemişlerdir. 

· ·arasında Ankaradaki müsabakalar 
Avusturya'nın son imparato

ru olan talihsiz Karl'ın uğramış 
olduğu akibet, üzerinden sene
ler feçtiği halde, unutulmamış 
tır. mparator Kari ayni zamaı. 
da Macaristan kralı değilmiy
di ? .. Fakat umumi harpten mağ 
lQp olarak çıkan Avusturya ol
S\Ul, Macaristan olsun Habs
burg hanedanının bir daha av
detine müsaade etmemeği galip 
lere karşı taahhüt etmişlerdi. 
Zavallı Kari 921 de Macaristan 
tahtına oturmak için gelmedi 
değil. .. Fakat başta Fransa Öl-

- Ben Mwrdan başka hiçbir Avusturya elçisi buna doğ- duğu halde irili ufaklı galipler 
ıey istemiyorum, dedi, burası rudan doğruya cevap vermiyor. derhal harekete geçerek kendi 
dlçük, fakat mümbit bir yerdir. Mehmet Alinin olsun, Bogosun sini Macı:ristandan çıkartmış-
3u muharebe çıkmasaydı bura- olsun İngilizlerle anlaşmak ta- !ardır. Habsburg hanedanmm 

bir inci olacalttı. raftan olduklarını bildikleri i- bu son hükümdarı İngilizler ta 

Avusturya elçisi tekrar nok- çin diyor ki: rafından süriildüğü bir adada 
· nazarını: müdafaa ederek e- (Bilmedi) ~ldü. 

er Yunan ihtilili bastınlmaz 
Yunanistan istiklalini elde lzmitin kurtuluş yıl 

erse Yunan gemicilerinin bü- •. •. . . . • 
M!s~ ticaretini ele geçire~ donumu bugun 

ekleı:~ı M~~ır_ın .~unda~ ~ok zı Bugün İzmitin işgalden kur
an gorecegını. soylemışt~. Fa- tuluşunun yıl dönümüdür. 
.at Mehmet Alı, mutlak~ ıl~ba- Bu münasebetle İzmitte çok 

ı:I ara kadar be~~emek fıicı:~n~e parlak merasim ve tezahürat ya 
ı. Sonra lngılızlerden musaıt pılarak kurtuluş günü tesit edi 

eklifler geleceği hulyasını ter- lecektir 
;edemiy~r?u. Onun içi? ~vu::- Bü~ müessesat ve evler bay 
uırya elç~sı tarafından. ıien su- raklarla süslenecek ve gece fe

len delıller~. e!1emmıret v~r- nerlerle donatılacaktır. 
yerek b~ ~ukalemeyı 0 ~ Merasim alayına askeri kıta-

na kesmıştır. Mehmet Alının · · ak ed · · · .. led"ğ" .. 1 atta ıştır ecek ve bır resmı 
çıye soy ı ı son soz şu 0 u- geçit icra olunacaktır. 

t 
. . Donanmanın da merasime iş-

- Fakat ngıltere bunu ıs- t"rak" m ht ld" ben bT . , ı ı u eme ır. 
ııtnene ne yapa ı ırım · Şehitlik te ziyaret olunarak bir 

O &ün mükaleme böyle kal- mersiye okunacak, vatan kur _ 
l.lŞtır. Mehmet Alinin tercü- hanlarının büyük ruhları hür -
l8111ığuu, katibliğini, adeta ha metle yat ve tecil edilecektir. 
ci~e ~ırlığnu ~oğos Yusuf Şehitliğe Halk tarafından çe-

0-imindeki Ermenı yapıyordu. lenkler vazedilecektir, 
.VUSturya elç~si b~~a yal- Saat tam onda her kes olduğu 

bu Bogos ıle goruşerek va- yerde iki dakika duracaktır. 
yeti tetkik e~iyor~u. B~gos, Gece belediye bahçesinde kon 
YUsturyah elçıye !joyle dıyor- ser verilecek ve fener alayları 
: . . . . tertip edilerek güzel İzmit baş- ; 
- ~.ah~ . Mısır hidı_vıne tanbaşa hürriyet ve zafer süruru ' 

hwınu. nıyet . ~s.lemıyor. içinde dolaşılacaktır.Bu alaylar i 
tta belki de hidivın kuv- da kara ve deniz askerleri de bu 

rtleri tükenmesini bekliyor. lunacaklardır. 
Enneni Bogos Mısır hidivi _....,,_ __ _ 

N•/uls Paşa 
Kahire, 26 (A.A) - Nasyo

nalist fırkasının ayan, mebusan 
azalarile eyalet müşavirlerinden 
mürekkep 700 kişilik bir içtima 
ında Nahas Paşa bir nutuk söy 
liyerek her eyaletin iki azasın
dan mürekkep hususi bir komi 
te teşkil edileceğini ve bu komi
tenin milli icra komitesile teşri
ki mesai edeceğini bildirmiştir. 
Şimdiki hükumet meşrutiyet hi 
liifında bir takım tedbirler itti
haz ettiği takdirde hemen hare 
kete geçilecek ve bu hareketin 
teferruatı komite tarafından ta 
yin olunacaktır. Bu teklif ittifak 
ile kabul edilmiştir. - - -·----

itaatsizlik hareketi 
Lahor, 26 ( A.A ) - Milli 

harp meclisi komitesi harp mec 
lisi ile buna mensup diğer tcşki 
!atı gayri kanuni ililn ve fesih
lerini emreden hükUmet emrina 
mesine itaat etmemeğe karar 
vermiştir. Ayni zamanda muhte 
lif namlarla 30 harp meclisi te~ 

1 
kili ve hükumet bunlarr gayri 

, kanuni addettiği takdirde de bir 
a müddetle bu meclislerin faa 
liyetlerinin temini karargir ol
muştur. 

Hindistandan gelen 
lngiliz zabitleri 

~de nüfuz sahibi bir adam- lnglllerede 
Avusturyalı elçi artık anlı
ki Bogosun bu sözleri Babı- j8p0n preDSİ 
- Mısır münasebatmm ve 
ra isyanının neden ha.la bas.. 
lamadığının iç yüzünü tama 

1 İngiltere hükumetinin Hindis 
i tandaki erkanı askeriyesinden 

1 i binbaşı M. Teyler Brodley ile 5 
İngiliz zabiti dünkü Toros eks
presile şehrimize gelmişler ve 

Prens O 

i!Ue göstermektedir. 
Karl'ın zevcesi sabık impara

toriçe Zita çocuklarının başında 
Avusturya elçisi ile Bogos kah İspanyada kah Belçikada 
~mdaki mükaleme gitgide -daha doğrusu nerede daha u 

ve Semplon ekspresile Londra
ya hareket etmişlerdir. 

İngiliz zabitleri üç ay mezuni 
yeti İngilterede geçirdikten son 
ra Hindistana avdet edcekler -
dir. .,,.,. 

I Berlin, 26 (A.A) - Reichs
tag meclisinde M. Von Curtius 
M. Briandm Avrupa itthadı pro 
jesini medih ve sena etıniş ve 
Ren eyaletinin tabii yesi keyfi
yetinin bir noktası olduğunu ve 
fakat henüz Sarre ve şark hudut 

ı ları meselelerinin mevcüt oldu
ğunu ehemmiyetle kaydetmiş -
tir. 

Berlin, 2 6(A.A- Rayhiştag 
meclisinde Almanyanın harici 
siyaseti hakkında izahat veren 
Von Curtius, Avrnpa federasyo 
nu meselesi hakkında cereya 1 

edcek müzakerata iştirak husu · 
sunda kat'iyyen ihmal göstermi 
yeceğini ve bu hususu teshil i -

M. CUt t . u.<ı 

çin eliııden geleni yapacağını 
söylemişti_r_. __ 

4 

__ _ 

Cenubi Amerikada 
Bolivyada isyan 

Boenos - Ayres, 27 (A.A.) -
Gazetelere nazaran Boliviya is
y:ını tevessi\ etmektedir. Kıyam 
erbabı Santa Gruz ile bazı mahal 
!eri işgal etmiştir. Lapazd polis 
memurlarile askerler tarafından 
ahalinin tevkif edilmiş olmasın 
dan münfail olan halk polisleri 
hezimete uğratmıştır.Bir çok te
lef ve yaralı vardır. Askeri kıta 
at nazırların hükfunet dairesine 
girmelerine mani olmuştur. M. 
Siles Amerika sefaretine iltica 
etmiştir. Mumaileyh oBolivya'yı 
terketmek niyetindedir. Ordu, 
muvakkat bir hükumet teşkil et 
meğe ve yeni intihabat için ha
zırlıklar yapmağa karar vermiş
tir. Süklln ve intizam iade olun
muştur. Jeneral Kundtun orta -
dan kaybolmuş olduğu söyleni-
yor. r münakaşa şeklin1 alıyor. El- cuz yaşayabilirse orada- vakit 

)lin bu mülikat etrafında yaz- geçinneğe mecbur oldu, oluyor. f •• 1 d •• J d j 
:tı malfunata göre kendisi Bu bahis neden tazelendi? .. Sırp darül ununlu ttrı un ge ler. 
Jehmet Alinin Yunanistanda Karl'ın bir oğlu var: Prens Ot-
lt'I bir harekette bulunması to .. Macaristanda da hanedan 
'lısat kendi menfaati iktızası taraftarları çok ... Bunların son 1

• 

~u ispata uğraşmış, ni- ı ümitleri Otto ya Macar tacını 1 

yet Bogoıı bu hususta mah- giydirmektir. Prens şimdiye ka 
kaydile bazı malQmat ver- ı dar derslerile meşgul bir çocuk-

".,, ,..tir. Buna göre Mehmet Ali tu. 
IU Hıılıımdan asker getirerek ordu Fakat önümüzdeki Teşrinisa-

fkil ettiği Nilin aşağı tarafla nide l 9yaşında basacak, yani sin 
;,,dairi f.ellihlardan da donan-

1 

ni riişte vasıl olacaktır. Demek 
efradını toplıyarak on ay ki artık yaş meselesi bir mani 
mda 10 bin kişilik yeni bir p,.,118 7 akanıatsu ve zevcesi olmaktan çıkıyor. Diğer !llanile 

vücude getireceğini, bu Londra, 26 (A.A) _ Japon ! re gelince; R~ma~y~, Ç~~o..sto-
'1ıetle Yunanistanda son bir ha İmperatorunun biraderi Prens 1 vakya -yanı kuç_uk ıtılaf

t daha yapılacağını söyle,- T k . . ı prens Otto'nun Macar kralı ol-
..... ı · ı · · masıru ıs emıyor. uçu ıtı a 

, 

Bisiklet ve sürat koşuları, yiiksek 
atlan1alarda kimler birinci? 

ANKARA, 27 (Telefonla)- ordudan Lutfi ikinci, imalatıhat 
Bugün sabahleyin 9 da bisiklet biyeden Kadri üçüncü geldiler. 
sür'at müsabakaları öğleden Pist müsabakasında Muhms 
sonra atletizm birincilikleri ya- dan Vasfi birinci, yine Muhafız 
prldı . Bisiklet müsabakasına, on dan Necdet ikinci, Altın:ırdu· 
müsabık iştirak etti. Gençler dan Faik üçüncü geldiler. 
~irl~ğinden Şemseddin Bey bi- Yüksek atlamada Gençleı 
rıncı,_ ~u~afız gücünden Neşet Birliğinden Rasim, birinci, Mıı 
Bey ıkıncı, Çankayadan Hasan hafızdan Rasih ikinci, İmalit· 
Bey üçüncü geldi. tan Kadri üçüncü geldiler. 

Atletizm müsabakalarr, spor 800 metre sür'at .k?ş~sundı 
sahasında resmi geçitle başladı. Muhafızdan Fadıl bınncı Çan· 
Muhafız muzikası önde olmak kayada~ ~i~m~.t ikin~i, İmalat 
üzere atletler resmi' geçit yap- tan Halıs ~~uncu geldıler. 

Halat musabakasını Muhafıa 
t~~a.r. Bundan sonra 100 m~tre gücü kazai1dı. 500 metre muka
sur at koşusu yayıldı. İştırak vemet koşusunda Muhafızdan 
e~enler çok oldugundan beş se Seyit Ali birinci, yine Muhafıa 
rı yapıldı. dan Hasan ikinci geldiler. 

Neticede iki seri kaldı. Son Bayrak koşusunda Muhı:f11 
müsabaka gelecek haftaya kal- takımı, birinciliği İmalatıharbi 
dı. ye ikinciliği aldılar. 

Tek adım atlamada Muhafız Müsabakalara gelecek hat 
gücünden Besim, birinci, Altın ta devam edilecektir . 

Nümayışın baska bir türlüsü! 
Hindistanda Simon r8puroru nasıl ya\nldı 
Simla, 27 (A.A) - Binlerce lardır. 

kişi bir eşeği ecnebi kumaşları- Bu cevelanın nihayetinde u· 
na sararak başına bir İngiliz mumi bir içtimada Hintlilerle 
şapkası giydirerek ve üzerine Sikh'ler tarafından söylenilen 
de Simon raporunun bir nüsha- nutuktan müteakıp eşeğin taşı· 
hasmı koyarak bir mevkip ha- makta olduğu Simon raporunun 
linde Hint pazarında dolaşmış kopyası ateşe verilmiştir. 

M. Poincare baro reisi oluyor 
Kendisi üç sene iktidar mevkiinden 

uzak bulunacaktır 
Paris, 27 (A.A) - Echo de den bu hususta istifsarda bulu· 

Paris gazetesi yakında baro nanlara iktidar mevkiinden l1· 

meclisinin intihabı ve M. Poin- zak bulunmanın loerıdisi için 
care'nin baro riyasetine getirll- gayet kolay olduğunu ve çünkil 
mesi dolayısile mumaileyhin M. Tardieu'yu her noktai nazaı 
üç sene müddetle \ktidar mevki dan işinin ehli ve uzun müddet 
indeiı uzakta kalacağını yaz- vazifesini ifaya kabiliyetli telik 
maktadır. Mezkur gazete ilave ki etmekte bulunduğunu söyle
ediyor: M. Poincare kendisin- miştir. 

Amerikalı tayvareci, Bahriınu 
hit emin biryol değildir, diyor 

Nev-York 27 (A.A) - Smi-ıcihetinden esen muhalif ve şi<f 
th hamil Louthem tayyaresi bir detli riizgarlardan hiç eksik ol· 
uçuşta Terre-neuveden Nevyor mıyan kesif ve geniş sis tabaka 
ka gelmiş ve yüzbinlerce halkın !arından ~e Te~re-ne!-lve _açık· 
alkışları arasında yere inmiştir larrnda bırdenbıre garı p hır SU· 

T N Y k . · rette ihtizaza gelen ibrenin mu ayyare ev - or cıvanna . . . 
. _. . . ayyen bir noktadan ıtıbaren 

geldıgı vakıt Amerika tayyare- doğru göstermemesinden dola· 
si tarafından istikbal olunmuş- yı yolcu ve eşya nakli için gali· 
tur. Smith gazeteciler ile görü- ba hiç bir vakit emniyetli biı 
şürkıen Bahrimuhitin şimal kıs hava tariki teşkil etmiyeceğinl 
mınm hemen daima Amerika söylemiştir 

Hintliler takdirkar nı1ma 
yişler yapıyorlar 

1 
Londra, 27 (A.A)- Bombay 1 almafa ikna için biıt mücadele 

dan Daily Mail gazetesine bildi açmağa karar vermiştir. 

.:.. Hatta Bogosun gene a amatsu ıle zevcesı buraya ı . t . K"" .. k . 'l'f 
h !ar k .. 1 d" _. .. ge mış er ve ıstasıyonda kıra! ha h 'r" . 1 1 k b 

rem o a so e ıgıne gore d '-"-'! b kil b" a ıcıye nazır an top anara u 
•erki harekatı bizzat Meh- nekanı erl ...... u e faşdve . v~kbaırl nu konuşuyorlar. Fransa da başı 1 ralanmıştır. Bura icra komitesi 

Al. "d • . ço nazır ar tara ın an ıstı İ H b · t 
ı ı ~e edec~ı. edilmiştir. tadır. Fakat talya a sburg Dün ı\.omanya tarlkile şehr<mizc gelen OarUlfUnualu Sırp talebesi Hintlilen ngiliz bankalarına 

riliyor: Dün müşterileri dükkan 
·!ara girmekten men'e çalışan 

' elli kadar gönüllü ile zabita me 
1 murları arasında müsademe ol
muş ve gönüllülerden birisi ya 

Londra, 27 (A.A) -Amele mu 
hafazakar ve liberal fırkaları n 
isleri dün müşterek bir içtima ak 
tederek Hindistan komisyonu
raporu hakkında tetkikat ve mü 
zakeratta bulunmuşlardır. Ra • 
porda yapılan tavsiyelere tevfi. 
kan yakında bazı kararlar ve te' 
birler ittihaz olunacaktır. Maamafıh Bogos bu hususta hanedanının Budapeşteye gel-ı .. .1 h . . I .. . .. . . yatirmış olduktan paralan geri 

dişelerini gizlemeğe lüzum mesine öy!.e şiddetle aleyhtar Dun Daçya vapun e _şe nmı- zumresı mudemslennden Hak-
üyor: lsvlçrelle görünmüyor. Bilikis Roma- ze ~8 Yo~os_lav, coğrafıya t":le- kı Beyle coğrafiye zümresind~n Kabine kıralın rivasetinde toplandı - Acaba, diyor, bu hareket M b A 1 k Budapeşte münasebatı pek dos besı g~~mıştır. ~~ talebesıne kız :ve erkek talebeler, Yogosl~v 

.,~,,r;,._ bir muvaffakıyetle netice- ec urı ÇB ışma yo tanedir. Papa da böyle bir şeyi Profeso.r Dr. Mılovıç n_e~aret et ya 1ener~l konsolos~ !zvetomır 
11.!'-lli'ir mi? Rusya, Fransa, tngi1- Cenevre, 26 (A.A) - Beyne! muvafık göriiyor.. Macar baş- mektedır. S~_rP .. talebesın~n r~h- Lazaravıç ve baş katıp M. Rok 

ite kanşmıyacaklar mı? m'\lel çalışma konfer~sı 12 re- vekili kont Bethlen Parise, son t~_d_a_,,R~r;,u_l!'!f!~~~g!!!!.>:.~ karşıla?1ış~ardır .. Ta~ebe ~al.ata
ye kar§ı 78 reyle mustemleke - ra Londraya gitti. Daha evvel ~stikraz ... Fakat Fransızlar Ha s~ray lısesıne mısafır edılmışler 
terde mecburi çalışma usulünün Romaya da uğradı. Macar baş- bsburg hanedanının avdetine dır. 

Bu muharebenin bir an ilgasını kabul etmi!jtir. Fransa vekilinin bu seyııhati bir çok ri- mani olacak kat'i teminat alın- Şehrimizde misaferetleri üç 
vel bitmesi bizzat hi1ivin ile Portekiz, kendi idareleri al- vayetlere yol açmıştır. Prens madıkça Macaristana hiç bir pa gün devam edecek , bu esnada 
mfaati icabıdır. Çünkü Yu- tında bulunan yerlerin sendika Otto ya dair rivayetler de bu ra bile verilmemesini ileri sürü çoğrafi tetkikat yapacaklardır. 

me11eleai uzadıkça Mısırm kaidelerine alışmamış oldukla - seyahat vesilesile ortaya çıktı. yorlar. Bundan başka şehrimizi Sırp 
jUtl>ali de tehlikeye girebilir. rmdan dolayı ilga keyfiyetinin Kari Bethlenin Avrupa piyasa - Pleso, 27 (A.A) - Küçük iti muallimlerinden mürekkep 50-

- İngilterenin Yunanlılar onlar için tehlikeli olacağını ile sında bir istikraz aktine çalış- laf nazırları ilk içtimalannı ıık 60 ki§ilik bir heyet ziyaret ede 
...... ..,..-ene yapacaklarını tahmin ri sürerek aleyhte rey vermiş- tığı söyleniyor. detmişler ve siyasi vaziyeti mem cek ve bir kaç gün fC}ırimizde 

unuz' !erdir. l~OOO 000 İne:ili" 'irablr bU: nnniv.,tbahı; hıılmuslardır. ksılsırııklardır 

Bükreı, 26 (A.A) - Bugün ziyetini tetkik etmişir. Bundaı 
kabine kral Karolün riya&etl böyle kabine her hafa kralm ri 
altında üç saatlik bir içtima ak :yaseti altında bir içtima aktede· 
tedecek memleketin iktısadi va- cektir. 

Belgrrtta 100 bin idmancı 
Belgrad, !' (A.A) - 27-28 I manya ve Lehistan orduları ter· 

ve 29 Haziranda yapılacak olan biyei bedeniye cemiy.l'tlerinir 
• . . hey'eti murahhasalan da gel 
ıdman bayramına ıştırak etmek miştir. Fransız hükametinin biı 
üzere buraya 100,000 idmancı hey'eti murahhasası da getr 
ıW!niıtir. Cekosloy~ Ro- cektiJ" 



Müteahhitlere hUkiimetten matlüpları nası ö enece 
omilnistler 

ayısta beyanna
me dağıtanlar 

kaph defterde 
saçmalar var? 

Borçlar Feci ölüm 

Müteahhitlere nasıl Havagazınden zehir-
para verilecek 'l lenerek ölmüş_ 

Ceıet dün morga 
nakledildi 

Hudut işi 
' 

Türkiye-Suriye 
hudut komisyonu 

Başmurahhasımız 

Etem Beyin beyanatı 

lstanbul cuma günleri n~ııl etl\'ı,lyvr ? .. 

Pendikte güzel bir mesire: Zeytinlik 
Birçok aileler, buraya yiyeceklerile~ graınofonlaril6 

geliyorlar ve geçvakte kadar .... 

Ad ~)ardan bir yar gelir ... - Essans, essans 1 - Zeytinlik sırtlarınaa 
eşek safa6.I - Koca başile l\Caba nasıl sığdı? 
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Fikir9 

li1iü~-~-----ı~%35"''"-~k-;;im bahçe 
Asrın umdesi "Milliyet" tir ıan maçlarda Şakarya sıfıra kar- yaptılar 

şıbir ile Altmay ve Altmordu Bu akşam saat ıo da 

~R~~~~!R~~kar: ~~esi ~:~u~~~~'. dört ile Altay mağlup gr~~~:t~~~~ı~a~~;~~r:~.k~ Matın'zelMAGDA WELSS 
o: 100 Telgraf adresi: Milliyet, ls- fırkası binasında yapılmış, kon U 

•uıbul. Necmeddin Rifat B. greye cemiyetin miktarı 600 ki-
Telefon numaralı: Avusturyada bir tetkik seya- şiyi tecavüz eden azasından an 

lıtanbul 3911, 3912, 3913 Bir emrivaki.. hati yapan Tıp fakültesi emrazi cak 30-40 kişi iştirak etmiştir. 
ilk temslllerl 

-Fransızcadan- dahiliye muallimlerinden Nec - KongI'ede geçen senenin hü
BUtUn 

ABONE ÜCRETLER! 

varyete trupu muvaffak 
muzaffer olmaktadır 

ve 

G Türkiye için Hariç için Köyde ona herkes cok akıllı 1 bir erkek o kadının hizmetine 
bir adam diye bakardı. Hiç bir koşmalı!.. 

3 aylığı 400 kuruş 800 kuruş 
6 " 7 50 .. 1400 .. 

mesele yoktu ki bu dört köşe, kı Fakat komşusu böyle bir er
sa boylu adamın aklı ermesin... kek değildi. Onun için bizim a
Politikadan anlar, ziraatten bah damın da onun kansının hizme
sederdi. Tababetten bile anladı- tine koşmak emeli yoktu. Yal
ğını söylerdi. Kendisinin kanser nız kadını beğeniyordu. Bir sa
hakkında pek garip fikirleri ol- bah kadına rast geldi. Teklifsiz 
duğunu duymuştum. Görünce ce konuşurken dedi ki: 

12 ,, 1400 ,, 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nuahalar 10 kurut 

iv. Cuate n ._tbuıya ait itler için 
ıniic1i"7eta müracaat edilir. 

Guatemlz lliınlann mes'uliyetinı 
kalıul etmez. 

BUGVNKÜ HAVA 
Vtıı hu ar.ı '" çok 26 ın ız 

16 ~tre~ idi Boıtın riizg•r 
poyraz hl'la •'1k olaçaktır. 

bunu sordum. Dedi ki: -Bana öyle geliyor ki bugün 
- Kanser bir hayvandır. İn- siz biraz kederli görünüyorsu

sanın vücudünde olur. Fakat bu nuz !. . 
nu tedavi için radyom denilen Kadın bunu saklamadı: 
şeyin hiç bir faidesi yoktur!.. - Evet, dedi, biraz kedcrli-

Gülmekten kendimi zor zag- yim. Şu nalbant yok mu? .. Ko
tediyordum. Bereket versin kar caya varmadan evvel bu adam 

H 
şıradaki dört köşe, şişkin adam beni istemişti. 

1 
8ft8DID geveze değildi. Kendisine sorul- Ben kocamı severim. Ben bu 

8 1 duğundan fazla bir şey söyle- nalbandı hiç bir vakit kocama 
Y Z Si mezdi. Bu suretle sözlerine, ga- tercih etmem. Fakat kocam şu 

k 
cip fikirlerine kıymet verdirmek son günlerde bir kıskançlık i11e-

Yeni Çl tl... isterdi, köydeki mevkii iyidi. Pa tine kapıldı. Benimle nalbant a-
Baktm: ili Mftl tarzı kitibet m rası, malı vardı. Onun için kuv- rasında bir münasebet var zanne 

Y~tı vetsiz bir adam değildi. diyor. Kendisini bu beyhude kıs 
e..._ ·=- teimei raibet ~eni İstemediği Z"aman çalışmazdı. kançlıktan vaz geçirmek için 

çd.tı. Kendisi bekardı. Köyde hoşu pek çok uğraştım. Fakat olma-

-0-

Atfetmu iı.- kimse ana 

na giden yegane kadın bir kom- dı. Fazla olarak beni başka bir 
nehzei şusunun kansı idi. Fakat bun- odaya attı. Artık ayrı odada ya
ılikbt dan fena bir mana çıkarmayı- tıyorum. 

.Ef'ar ile İzhan beli.cat yeni çıkb. nız ... Bu adam başkasının kan Kadın hem söylüyor, hem de 
sına göz koymağı pek çirkin bu ağlıyacak gibi oluyordu. Çok 

-<>-- müteessirdi. 
Ew .. ı.n. tahammül rölııoru sahihi lurdu. Bu husustaki fikri şu idi: Ö 

J - Yok, yok. . . yle ağlama-
- Bir koca karısına sadık. kal 

yınız, rica ederim. Her iş düze
Bi• ...... ~ :....:.. .. e bu fasahat yeni dıkça kadın da sadık kalmalı ... 

--r-- ""'- lir, kocanıza söylenir, onun zan-

kıui' 

çıktı. Fakat koca hiyanet ederse o za-
-o-- man kadın da mukabeleye hak m tas!~ ~~!~~kll~·ederim ... A-

Dü dl •.anL_ ı kazanır. ·· tmeııı mu"""ce Hannnın aildeti caba buna bir çare bulabilecek 
amma Böyle bir vaziyete her hangi misiniz? .. 

Kantir ile tayini melahat yeni çıktı. ~ Bu sırada yavaş, yavaş yürü-
-o-- Bilahare ihıani feragat yeni çıkh. yerek kadının evi önüne gelmiş-

Bir dirhem ete derler idi bin ayıp -o- ]erdi. Kapı açıktı. İçeri girdiler. 
örter. lıtanbul içinde ıı;örülen cürmü Kadının kocası evde yoktu. Ka-

Şi.-lıia te.cibi aabmet yenı kusura dm hala ağlıyordu, Bu sırada 

çıktı. Tiı Buruda tevllİi adalet yeni çıktı. nasıl oldu bilinmez, kadına ağ-
-0- -o-- lamamasını söylerken onu ken-

E.......,nı lnqltir iken doktora Mahlııiim olup hapse atılnıı:ıtı ceıaen dine doğru çekti. Hiç bir fena 
..........ı. İkmal ederek Haydar Rifat yeni çıktı maksadı yoktu. Fakat acaba 

Lizmı diye lıir turfa rivayet yeni meçhul bir kuvvet, uzun zaman 
-<>--

~. danberi bu kadını beğenmiş ol-
Şirlııet ıı;ene artırdı bilet Ücretin 

--o- mak kuvveti mi bu anda hakim 
amma 

H ....... _ .... irhlr rllllİ zayıflar idi kendi Halk içre anaforla seyahat yeni çıktı oluyordu? .. Kadın hiç mukave-
ı\ı.. 11.ief ! P 1ıu fikiıyet yeni -o- met etmedi ... 

ru ırelcli 

fılıı.b. Evvelce kuanmak idi futboldaı.i 
--0--

Florya plajı mab'9ff 
döndü 

pye 

Te'vili he:ıimetle, ,ecaat yeni çıktı. 
-0--

Oynandı ı.- üıtünde lıu rihat yelli Dütmiın ilııen evvelce Yunan ile 
çıktı. banıtık. 

* * * 
Ne kadar vakit geçmişti? .. 

Bunu ikisi de bilmiyordu. Niha
yet kadın hala gözleri yaşlı ol
duğu halde yavaşça söylendi: 

- Fena bir şey oldu ... 
-0-

Derlerdi edep haddi 
Doıtluk ile tıınıiıi ıiyuet yeni çıktı. Cürüm ve günah arkadaşı o-

irin .ı:..- -O---. ,... lan erkek şu cevabı verdi: 

(Ma:pyo) 
kaııaimda Teıık'oldu Haliç, kaldı tehi •abilü - Filhakika öyle oldu ... 

d..aaı teldü kıyafet yeru derya Fakat kadın bunun tesellisini 
çıktı. Cisreyne lııadar atfı kabahat yeni bulmuştu: 

-0-- çıktı. - Fakat, dedi, siz başkasınız 
•y'--- sa""--"adüktü mahakim kapı- -o-- d · ·· .. -- .... eğıl mi? .. Kocamı temin ede-

sında Guya gemiler •eyrine mani oluyor- ceksiniz .. Kendisine hiyanet et-
Haklııa ki bizim hükmü beraet yenı • mut miyeceğimi kendisine söyliye-

çıktı Evvel yoğidi itbu kanaat yeni çıktı. ceksiniz ... Artık, yeter. .. Şim
-o- di gidebilirsiniz ... 

Evralııı havacliotelııi her cümle içinden Kalkaraa diyorlar düzelir itleri ıeh- - Peki ... Peki .. . Temin e-
Bin bir sebebi beuü tikiyet yeni nn deceğim. Söyliyeceğim. 

Çılrt * * * '· Hülya ile temini ticaret yeni çıktı. 
-0--

~avacı olup önce huzurunda reiıın 
Aradan uzun zaman geçti. Pa 

FELEK ralı köylü köyünii bırakmış, Pa-

meddin Rifat B. dün Semplon lasai hesabiyesi okunmuş, yeni I 
ekspresile şehrimize avdet et _ bütçe etrafında münakaşalar ya •••••••••••••••••••••••••• .... 
miştir. Necmeddin Rifat Bey bir pılarak bütçe kabul ve tasdik 
muharririmize demiştir ki: edilmiştir. Emı1iyet sandığı ıniidürliiğ·iiııdeı 

" Viyanadaki kılmikUen gez- Bundan sonra mevcut azaya 
dim, Orada ihtisas için çalışmak yeni cemiyetler talimatnamesi ikraz No. 
ta olan 5 Türk doktoru ecnebi- madde madde okunarak azaya 
!er arasında büyük bir muvaffa tefhim edilmiş, geçen sene kon 26013 
kiyet gösteriyorlar. gresinde verilen kararların na- 26023 

i\lcrhunatın cins ve neyi b<ı rçlıınun i•ll' 

Bu gençlerden yakında mem- sıl t<Mbik edildiği de azaya bil
leketimizde istifade olunascak- dirildikten sonra yeni hey'eti 

idare için 14 aza namizedi seçil 

Bir pırlanta iğne Nuriye 
Altı roza yüzük(beş taş noksan)iki roza parça bir a 
saat bir altın kol saati iki altın iğne iki altın yüzük i 
altın haç bir altın kolye. Mm. M 

~ k 
Viyana sefirimiz, Viyanadaki mesine başlanmış, faal azalı - 26024 

gençlerimizin vaziyetlerile ala _ lar namzetliğine Salahaddin Na 26028 
Bir çift roza küpe. 
Bir çift roza küpe iki roza yüzük. Cemile 
Bir altın incili hurda blezik bir altın incili hurda i' ili, Sadeddin, İhsan, Mehmet, 26060 kadar olarak kendilerine yardım 

etmektedir. Koço, Cevdet ve Agop Bey ve 
- - Efendiler yedek aza namzetliği 

T. Odasının haldı bir ne de İhsan,Cevdet İhsan. Ziya, 
teıebbüaü Necati, Koço İsak ve Yervant 

26061 
26131 

26143 
26196 

Fatma Ferhan 
İki roza yüzük (iki taş noksan). Kadriye Mühibe 
Bir altın kordon. Ayşe Nedime 
Bir çift roza küpe bir altın saat maakordon. Erip İnhisar idarelerine, bilhassa bey ve Efendiler intihap edil

tütün inhisar idaresine kaçak mişlerdir. Gelecek hafta bir iç-
ihbar edenler çoğalmıştır. tima daha yapılacak ve asri 26199 

Bu ihbarların neticesinde talı hey'eti idare intihap edilecek

Bir roza boroş bir çift roza küpe. Hüseyin 
Hir altın tepelik. Münire 

Urla cinayeti tahkikatı 

kikat yapıldığı zaman hakikat tir. 
olduğu görülmektedir. Yalnız 
şimdiye kadar bir çok defalar bu 
ihbarı yapan şahısların bir şebe Uda hakimi İhsan Ziya Be

yin katli hadisesinde maznun
lar lehinde şehadette bulunması 
için bir şahide rüşvet verdikle
ri iddia edilenler hakkındaki 
müstantiklik tahkikatı dün bit
miştir. Evrak, esas mütaleanın 
alınması için İzmir müddei umu 
miliğine verilmiştir. 

ke teşkil ettikleri, alacakları pa 
raya tamaen bu işi yaptıkları, 
hatta bizzat kendilerinin bu ka
çak eşyayi bazı dükkanlara koy 
dukları anlaşılmıştır. 

Bu ve buna benzer vak'alar Ti 
caret odasının nazarı dikkatini 
celbettiğinden Oda ticarette em 
niyeti kaldıran ve başkasının ma 
mazarratından kendi menfaati
ni aramak yolunu bulan bu a
damların faaliyetlerine bir neti 
ce vermek için lktısat vekaleti 
ve inhisar idarelerine müracaat 
etmiştir. 

Oda bu muhbirlerin tutularak 
haklarında tahkikat yapılması 
ve ihbar ettikleri kaçak eşyanın 
ne suretle elde ettiklerinin iyice 
tahkik edilmesini istemektedir. 

Boğanın kanlı kini 
Hayvanlar çinde manda ile 

devenin kin tuttuğu halkça ina
nılan bir hakikattır. Fakat bo
ğanın kin tuttuğunu kimse duy 
mamıştır. İlgın belediye reisi Ra 
kım Beyin çobanını bir boğa par 
çalamış. Çoban arasıra boğayı 
döğermiş. Geçende çoban tekrar 
boğazı dövmiye başlayınca bo
ğa azgın bir hiddet ve şiddetle 
çobana hücum etmiş, biçareyi 
biaman darbelerle öldürmüş . 

rise gelmişti. Kendisine rast gel 
dim. Bu macerayı onun ağzın
dan dinledinı. Nihayet kendisi
ne sordum: 

- Karı koca nasıl geçiniyor
lar, biliyor musunuz? .. 

- Ah, dedi, pek mükemmel.. 
Kocasını temin ettim. Karısına 
artık perestiş ediyor ... 

Bana vakit, vakit köyümün 
şarabını yolluyorlar. . . Ben de 
içiyorum. 

Fakat içimde bir azap var: 
- Ah. diyorum, keşki olma

saydı. 

Gedik yüzünden iki kişi 
vuruldu 

Evvelki gün Küçükpazarda 
gedik yüzünden bir cinayet ol -
muştur. 

Sarıtemur mahallesi bekçile -
cinden İshak ve Hüseyin mem
leketlerine gidecekleri için bek
çiliklerini satmak istemişler, iki 
kişi ile uyuşmuşlar ve bekçilik
ten maada o cıvarın yüklerini 
taşımak hakkına da malik bulun 
duklarını söylemişlerdir. 

Tam sÖZ" kesileceği sırada Ah 
met isminde bir adam bekçilikle 
ri satın alacak adamlara müra
caatla civardaki yükleri kendi 
taşıdığını bu hakkın bekçilere 
ait olmadığını söylemiş ve işi 
bozmuştur. 

İshak ve Hüseyin ağalar Ah 
medin bu müdahalesinden ha
berdar olunca Ahmede mliraca
atla hamallık payı istemişlerdir. 
Ahmet te bundan hiddetlenmiş 
kavga başlamış, İshak tabancası 
ile Ahmetli bacağından, Ahmet 
te İshakı bıçakla karnından ya
ralamıştır. İshak yarası çok ağır 
olduğu ic;in hastaneye kaldırıl
mış, Ahmet kaçarken Tahtaka 
lede yakalanmıştır. 

Aşk yüzünden 

Galatada Çeşme meydanında 
oturan Nazmiye Hanım nişanli 
sile bir türlü evlenememesinden 
müteessir olarak göztaşı içmek 
suretile intihar etmek istemişse 
de kurtarılmıştır. 

26232 
26235 

Bir pırlantalı pandantif. Sabri 
Bir altın saat iki yüz elli beş dirhem gümüş 

.M 
26310 

Mustafa Nuri 
İki pırlantalı yüzük bir pırlanta bir roza parça (bir 
noksan) bir pırlantalı ağraf altı altın bilezik bir al 

gerdanlık bir altın yüzük iki altın sikke. Mehmet Emirı 
26343 Bir roza margiz yüzük bir roza resimlik iki altın saat İ 

altın bilezik bir altın şatlen bir mühür. 

26383 
26477 

26478 

26485 

26525 
26555 
26573 
26584 
26630 

26670 
26732 

Emine Şaziment 
Bir çift roza küpe. Mustafa Ef. 
Bir prrlanta tektaş yüzük bir roza gül yüzük bir roza 
ravat iğnesi bir pırlantalı kanca iğne iki pırlantalı r 
bin dirhem gümüş. Ayşe Fevziye 
Bir elmaslı bilezik saati bir elmaslı saat (bir taşı n 
san). Havva Mükerrem 
Bir pırlanta gül pandantif maakolye iki pırlanta bilet 

Bir çift roza küpe. 
Bir roza yürek madalyon. 
Bir çift roza küpe. 
Bir çift pırlantalı küpe. 
Bir roza madalyon bir roza 
saat maaköstek. 
Bir pırlantalı pandantif. 
Bir pırlanta tektaş yüzük. 

Dimitri 
Ayşe 

Refia 
Emine Fahriye 

Naime 
kol düğmesi takımı bir al 

Ayşe Meliha 
Nihal 

Hatçe Sabiha 
26744 Bir roza yüzük. Meziyet 
26761 Bir roza pandantif. Kevser 
26793 Bir altın çapa iğne. Hacı Cemal 
?.6798 Bir incili takke üç miskal inci bir pırlantalı kıravat 

nesi. Reyhan 
26803Bir çift pırlafıta tek tali küpe bir roza pandantif bir pır! 

talı yüzük bir roza bilezik bir gümüş zarf. Emine Sabiha 
26840 Bir çift roza küpe bir al:tm saat maaköstek. Ender 
269sf- Bir latm kolye. İkbal 
27004 Bir altın hurda saat maaköstek. Mehmet Abdüsselam 

27110 

27230 
27368 

Üç miskal inci bir pırlanta yüzük (orta taş noksan). 
Ayşe Nedime 

Bir çift roza gül küpe. Cemile 
Bir çift roza küpe (iki taş noksan) bir roza fektaş yüz 
bir altın kol saati bir altın yüzük. Osman Refik 

Yukarda isimleri yazılı zevat mücevherat mukabilin 
Emniyet Sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği va 
sinde tediye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olun 
ikametgahlarına ihbarname gönderilmiş ise de bulunamadık 
rından tarihi ilandan itibaren doksan bir gün zarfında tediye 
ya tecdidi muamele eylemedikleri takdirde merhunatı mez 
renin bilmüzaycde satılacağı ilan olunur. 

"Mliilyet,, in edebi romanı: 3 bahçede, orta yaşlı bir beyle o- ni tuttu, sıktı: ni artırmıştı: 0 , bir tehlike olmadığını temin Belma, elini alnında gezd 
turu yordu. Selamlaştık. - Sen, yavaş yavaş kayın _ Bana anlatmadın, Be ima! etti. Ben de ona; Benim için, di, başı ağrıyormuş gibi, sak 

- Amcası imiş! pederime tutuluyorsun galiba? -Vakit olmadı ki... bir roman yazar mısınız? De- !arını .sıktı: 
- Ne şık adam, Ferhunde... Belma bu nükteyi anladı: - Peki, ne zaman? dim. Tuhaf tuhaf baktı. Yüzün - İyi hatırlattın! Bunu 

Monoklunu taktı, beni, tepeden - Kayın pederin mi? Dur - Dün gece.... de renkler uçuştu. Ya, beğendi- rarım ... 
tırnağa kadar bir süzdü, lakin, bakalım, ne çabuk? Ferhunde, Belmaya sokuldu: remezsem? dedi. Ferhude, arkadaşnın tali 
gayet elegan bir tavurla. . . - Fakat, seninki kadar ay- - Dün gece, Sermet Beylere Ferhunde başını iki yana sal- ni için için kıskanıyordu. 

Ferhunde alakadar görünü- kırı değil. . . davetli idiniZ". lıyordu: sih N evrese kızmağa başladı. 
yordu: - Ay, seın, ne zannediyor- - Nevres Vacit Bey de gel- - İş fena, şekerim ... Roman sih Nevresin elinden böyle 

- Orta yaşlı diyorsun, hal- sun? İleri gitme... Küçük bir di. la beraber, kendisini de beğen- şey gelmezdi. Rasih, alelade 
Mahmut Yesari bu iki Rasih Nevresin amcası, kapris! - Rasih? dirmek istiyor, olmalı... gençti. 

Nevres Vacit Beyin ağabeysidir Ferhunde, elini kalbine bastrr - Onun başı ağrıyormu§!.. - Tabii ben, gücenmiş gibi Belma, meşhur olac.,ktı. 
•ğzına boru gibi tutarak bağır- rüyerek aşağı indi: Belma, şaşmıştı: dı: Belma, bunu, biraz manalı yaptım. Gülümsedi, vadetti. tık onun kurumundan geçil 
dı: - Neye bu kadar geç kaldın? -Abeysi mi? Hiç ıı;örünmü- - Zavallı Nevres Vacit Bey! söylemişti, Ferhunde gözlerini - Demek, ciddi? di. Mütemadi kafa tutuşlar, 

_Hallol... - Bluzum ütülenmemişti, yor. Nevres Vacit Bey daha - Neye acıyorsun? kırptı: - Sen, şaka sanıyorsun! ğünüşler, nisbet verişlerden 
Orta kat pencerelerinden bekledim, ne yapayım? yaşlı.·.·. - Küçük kaprislere, onun - Rasih Nevres'in çok esra - Ne romanı yazacak? alınmıyacaktı. Ferhunde, ar 

birinde Ferhundenin başı gö- Ferhunde, Belmanın beline - Öyle duruyor... kalbi, sin.irteri çok tahammüle- rengiz halleri var. Vakit vakit - Bilmem! daşını, çok, pek çok sevdiği 
ründü: kolunu doladı: - Nevres Vacit Bey, kafa demez ki... eve kapanıyor, bir yerlere çık- - Onu, söylemedi mi? de bu yeni vaziyete taham 

- Hallol.... - Odama çıkalım. yormuş ... Fakat, biliyor musun Belma, biraz mağrur, birazda mıyor. Köşkte gonç akraba kız Belma, omuzlarını kaldırdı, edemiyeceğini anlıyordu. 
Belma, onu, hazırlanmrş bu- Yukarı odada, fısıldaşmağa Feriş Nevres Vecit Bey, benim müstehzi, göğsünü kabarttı: ]arı, genç hizmetçiler olsa, ştip- müphem m~phe?'1 baktı: • .. B~Im~, .~rkadaşının düşün 

ıacağmı tahmin etmişti: başladılar. Ferhundenin sesin- çok hoıı,uma gidiyor. YorlJUil - Ben, ona, son günlerinde, heleneceğim! Sorduğum za- -Sormak ıstedım amma, utan gunu gorunce sordu: 
- Hala, kamisolla duruyor- de acaip bir titreme uçuşuyor- yorgun bir bakışı var. Herke& heyecqn, aıtk hedi}"C ediyorum! man çalışıyorum! Diyor! dım. . , - Ne ~u~uy.orsun? 

stın ! Denize gitmiyecek miyiz? du: gibi bakmıyor. Kalbinin içinden - Ne mukabilinde? - Okuya okuya alık olacak! Ferhunde, Rasıh Nevre~ t_en - Senı dınlıyorum ! 
Ferhunde, arkadaşını elile i- - Rasih Nevresten mektup bakıyor. O beyaz, ipek saçlarını - Bir roman mukabilinde... - Ben, onun çabuk gözünü kulak dolgunluğu olduğu ıçın, - Düşündün d e ... 

~eri çağırdı: aldım. Buglin deniZ"e gelemiye- okşamak, okşamak istiyorum. Eerhunde, gıpta ile bakıyor- açarım!.. NevrC6 Vacit Bey, sa bu hususta malUmatı vardı: . - Bir sey düşünmedim ... 
_ Gel... Anlatacaklarım ceğim, misafirimiz var, diyor! Başını, avuçlarım arasına al- du: na, ne dedi? Neler konuştunuz? - Roman kahramamruh, senınl - Sormıyayım mı? Ayıp 

r.ır. Belrna ellerini biribirine vur- sam, öpsem, okşasam ! Durgun - Anlaştınız mı? -Gözlerinden şlkAyet ediyor şeklinde tasvir eder, ya ut s_:- • masın ! 
Eelma, köşke girince, Fer- du: su şırıltısı gibi öyJ.e tatlı bir - Evet... du: Yazı yazamıyacağım! diye rıin ismini koyar, yah_ut ta dog-1 Ferhundenin, bir şey düş" 

hunde, sırtına alelacele geçirdi- - Yalan değil .••• Köşkleri- konuşuyor ki.... Belmanm kuvvetle tasdiki, korkuyordu. Scrmet Beyin akra rudan doğruya ~aı:ıa ıthaf eder. i medim, düşünmüyor~! idd! 
ği rop dö şambnııı eteklerini sü- nin önünden geçerken l{Ördüm, Ferhunde, Belmamn çenesi- Ferhundenin srıptasını. iıasedi- 1 baıından bir doktor vardır va, Bunlardan hangısı? lBıtme 
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6ncı kesitle 11Temmuz1930 dadır. 
' 

Büyük ikramiye 
200.000 Liradır 
A.yrıca: '"100.000,, liralık bir 
ınükafat ile"50.000,,'"40000,, 
'·25.000,, "10.000,, liralık bü-

yiik ikramiyeler vardır. 
Hiç kazanmamış numaralara 
"30,, ar lira teselli mükafatı 

verilecektir. 
Biletler : Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 

talep edilmelidir. 

I 
lKTI,AT VEKALE'TİNOEN: 

iktısat 'r el{aleti Ankara Ziraat ve 
ha ytar1 enistitl.1leri inşaatı 

Herhangi bir yanlıtlığa ı a al kal amak üzere Ankara Zirıat ve bayta~[ 
cnstitU binaları ikmali inş" tı m '"'"'"' ' > rıpajı zarflarının 15 temmuz 930 
ı .lı günil aaat 2,5 ta l . tısa. ..itti Ziraat milsttşarlığı kısmında toplanacak 
ihale komisyonuna teslim olunacağı ve muayyen saman sonra zarfiarın 

kabul olıınmayacağı ve mukaveledeki yedi ay miiddeti inşaatın se'.dz 
""" ibl~j!' olunduğu allkadarana ilan olunur. 

TAB]I MADEN suvu· 
FRANSIZ HOKÜMETINE 

ait membalar 

Vt'CHY CELESTINS 
' , ' 

Tam ırarım ve·ceırrek şıseferde 

..... _ ... Damla ~ Şeker hastalıl:lı - AIAmı mafsaliye 

• 

VICHY CRANDE·CRILLE ::;:::~~:t;~.::::.·· .. VIÇHJ HQPIT AL Mldn~a:ı:ı~~all _ ... -
'. 

IYıcJıy r1erln# başka marka almayımz,., 
1 Menbaımn tayininde dikkat ediniz. 

Ge~ze icra ~airesin~en: 
Muzlkai hüm ıyun mütekaltlerinden Cemil Bey ve hemşiresi 

Hayriye hanımın Ziraat Bankasının Gebze sandığından istikraz 
eyledikleri maafaiz ve masraf 3 IO lirayı vaktinde ödemedlkle
r ·ıden ihbarname tebliği için mezkOr Bankaya verdiği ikametgAh 
adresi olan BakırköyUnde Kartal tepede Mektupçu sokağında divanı 
muhasebat azasından Ahmet Bey hanesinde bulunmadığı mahallei 

Emniyet Sandığı müstakrizlerinin 
nazarı dikkatine 

Enıniyet sandığı ıniidürlüğündcn: 
Vadeleri hulCllünd~ cediyei deyn cdilmeınesiııde:ı dolay· bilmüzMyede satılan emvali gayrl

'?enkule borçblarına bır haftalık son bır ıhbarnanıe gönderileceğine dair ne Sandık nizamnamc
sınde ne de lcr:ı .. kanununda bir sarahat olm1dıgı gibi müşteriler tarafından yüzdı: on ı;am için 
vuku bulac_ak mura~a~t~ar da ~ab~l edileceğine mütedair bir kayit olm~dığı halde eski icra kanu
nundan. multe~es bır ıtıyat saıkanle vukua gelen ':'1ürac_aatlarm is"~f.ına imkan olmadığından alA.
kadaranın kat l karar çekilmezden eve! borçlarını ödemış veya yenılemiş bulun malan !Azım gel-
diği ilan olunur. · A. 

TUZLA iÇMELERi 
AÇILIYOR 4 Te_mmuzdan itibaren trenler 
_ ış1en1eğe haşlayacaktır. 

~--111!111111--.... lll!!ı !lml---m'Jilil-· - ~~ ........ ---.. 
1 SEYRISEF AIN ı SADIKZADE BIR . .\DERLER f AlF ve İŞT AHSI 

Merkez Acentaı; Gaau köprJ - VAPURLARI OLANLARA 
baoınd:ı, Beyo~l• 2362 Ş"~ KARA DENiZ MUNTA-
ıentesı: Mahınul!ye Hlnı altındı L.\.i\l VI<~ LÜKS POSt'.\.'::>I senelcrdeııberi tecrübe edilmi~ 

lstanbul 740 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Slaı, Çar

şamba günleri idare rıbtımın

ı1dn 9 da kalkar. 

lzmir - Mersin 
sür' at postası 
(MAH:\IUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 1 Temmuz salı 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
Çarşamba sabahı lzmire gide
cek ve akşamı lzmirden ha
reketle Antalya, Alaiye, Mer
sine gidecek ve dönüşte 

Taşucu, Anamor, Alaiye An · 
tal ya Kuşadası lzmıre uğra

yarak gelecektir. 

Antalya Postası 
(Anafarta) vapuru 29 Haz ı ran 

pazar 10 da Galata rıhtımından 
hareketle lzmlr Kil!Hik Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönilşt8 mezkOr 
iskelelerle birlikte, Andlfıi 

Kalkan Dalyan Marmaris Sa
kız Çanakkale Gelibolu'ya 
u~rayarak gelecektir. 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU) vapuru 28 hazi
ran cumartesi idare rıh

tımından hareketle Gelibolu 
Lapseki Çaoakkale lmroz Bozca 
adaya gidecek ve Çanakkale 
Upsekl Geliholuya uğrayarak 

gelecektir. 

Dumlu pınar 
29H·:,~;~r. PAZAR 
&'ilnü aksamı Sirkeci rıhtı· 

mından hareketle (Zonguldak, 
lncbolu, Samıı.un, Ordu Gire

sun, Trabzon, Sürme ne ve Rize 
iskelelerine azlm~t vt avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Moy-

ve biliımum ettibb ·1.ca tc:siri ta-

hakkuk etmiş bulunan 

FOSFATLI 

Şark Malt 

Ku~ıı~. ~er~c:ııe! b:lu~ur. ı -lJol{tor aranıyor renet hanı altında ıcentalığına 
müracaat. Telefon:lstanbul 21 
Vapurlarımız her CerrJhiye aşina ı;ece ve giindüz 

hastahanede blm1k üzere bir DOK· 

Lpazar muntaza111an 1 TOR ASiSTANA ihtiyoç vardır.Tahp 
hareket edeceklerdir. olanların Şişli Sıhhat Yurdu miı-

duriyı::tine rntir lOJ:ıtları. 

Yüksek nıii~en~is nıekte~i 
J\llübayaat kon1İs)rot1lın<lan: 

Kilo 
Soğan 2000 
Patates 8500 
Yumurta 50000 
Zeı tin yağı 1500 
Sabun 2000 
Zaytin danesi 250 

Münakasa saati 
14 

14,30 

Mukaddema kapalı zarf suretile münakasaları ilan edilen ber
veçhi bali\ erzakın yapılan rnünakasasında ita olunan fiatlar haddi 
itidalde göriilmediğinden ı temmuz Q30 tarihine müsadif salı günü 
alenl pazarlıkla münakasaları icra edileceği ve münakasa saatından 

mukaddem taliplerin şartnamelerinde muharrer teminatlarını mek
tep veznesine tevdi etmeleri il~n olunut. 

eeeee•O ETlBBAYA MAHSUS ••••••• 

Viladi tekamül dersleri 
ı Ağustos 930 tarihinden itibaren Şişli'de 

Dr. Kenan Tevfik Viladi ve cerrahi, nisai 

• rttihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta nnıam~le'>i 
ıcra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 
.\1erkezi İdaresi: Gala tada Ün yon HanınJa lı r 
Aeıır.-sl lıııluuınaynn şehirler lil aecıı\e a",, 11 l'« 1 lı: 

sııı- Telefon: Beyojlıı - 2003 ~ 

.. E~niJet san~ı~ı mü~ürlü~ün~en: 
Muza yede ıkraz merhunatın cins ve nev'i Borçlun .ın ismi 
bedeli No. 

4-00 

1507 

812 Kasımpaşa'da Hacı Ferhat mahallesinde Pirinççı 
sokağında eski 29, 29 mükerrer ve yeni 45, 47 nu· 
maralı iki hanenin tamamı. Kevser H. Mustafa 

Mümtaz ve Arif Ali B. !er 
938 Fener'de Tahtaminare mahallesinde Külhan so-

kağında eski 22, 22 mükerrer ve yeni 34, 36 numa
ralı maa bahçe iki hanenin tamamı (Mezkur iki 
hane bir çatı altındadır). Hüsnüye ve Nesibe 
Hanımlar hisselerini-bilasale Feraset ve Zehra 
Hanımlar bilve!aye ve Emine Hanımlar tarafın-

dan bilvekale Hüsnüye H. 
195 1045 Ayvansaray'da Mustafapaşa mahallesinde Lonca 

caddesinde eski 72, 74 ve yeni 82, 84 numaralı ha-
rapça bir hanenin tamamı. Nazmiye H. 

335 1675 Çengelkö(ünde esk~ Telgraf ve yeni Aralık soka 1 
gında eskı 16 ve yem 3 numaralı maabahçe yenice 
biı: hanenin tamamı. İsmet '-' 

365 1696 H-,köy'de Turşucu mahallesinde Sıvacıahmet 
sokağında eski 6 ve yeni 8 numaralı maa bahçe 
bir hanenin tamamr. Yusuf Çavuş 

3005 1825 Şehzadebaşın'da Fevziye mahalle ve Caddesinde 
eski 2 ve dokuz defa iki mükerrer ve yeni 107 107-

1 ' 1 1, 09, 1, 1-1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,, 15 numaralı gezinti 
mahallini havi emlakin tamamı. Bedri Cemal H. 1 

1305 2724 Eyip'te Zeynephatun mahallesinde İdrisköşkü so-
kağında eski 25, 27, 27 mükerrer 27 mükerrer 27 
mükerrer ve yeni 33, 35, 37, 39, 41, 43 numaralı 1 
maabahçe iki hanenin tamamı. 

Salih ve Haşim Ef. ler 
305 10781 Erenköy'ünde Sahrayıcedit mahallesinde Etem ~ 

efendi sokağında eski 127, 128, 129, 130, 131, 132,' 
134 numaralı ve yeni 35, 39, 45, 47, 49, 51, 53 numa- 1 
ralı muhterik beş hane ve dükkan eseri ebniyesile ı 
iki dükkanın tamamı. Mm. Katinko ı 

105 18242 Topane'de Karabaş Mustafa mahallesinde eski 
Lfileciarastası ve yeni Lfilecic..rastası ve Kale so: 1 
kağında eski 26, 26 mükerrer ve yeni 26, 3 numa- ·.ı 
ralı mukaddema iki dükkan bir ahır elyevm bir a..lıl 
hırın tamamı. Şevki Ef. ; 

655 20473 Yeniköy'de Güzelce Alipaşa mahallesinde Köy,, 
başı caddesinde eski 350 ve yeni 336, 336-1 numa·, 

ralı maa bahçe ve derunüne cari masura mai lezi:\J 
havi eskice bir hanenin tamamı. Hayriye Feleksu H t 

655 18355 Ka~ıkö(ünde ~smanağa.mah~llesinde esk! v'lı1 
ı em Mısk sokagında eskı 2 mukerrer ve yem 361 
nurnaralı maabahçe muhtacı tamir iki hanenin tal 
mamı. Mehmet Saffet, Mustafa Kemal# 

İbrahim Necati Beylerle Neziha, Mün'ime !il 
Latife Hanımlar 1 

Yukarıda cins ve nev'ile mevkii yazılı olup hizalarında gös- 1 

terilen fiatlarla telipleri üzerinde bulunan emlakin kat'! kararla: 
rının çekileceği evvelce ilil.n edilmiş se de müzayede bedeller/. 
haddi layikını bulmadığından talip olanların ilan tarihinden iti !I 
baren (otuz bir) gün zarfında satı§ amirliğ'1ı.e müracaat eyleme·' 
!eri lüzumu i!an olunur. ı 

mezkur murtarlığından bildirildiğinden tebliğ makamıııa kaim Trabzon birinci hasıah1nesinde etibbaya mahsus manken üzerinde VilMl ıeHmili 

·~~::;~;a~~{~~il~;~n~~ım mü<lu""rlu'"ğu""nden·. postası ~; ;:~~ı:c:::ı:·h:::aitb:şe :::~:::in~us:::: •• ıb~z~~~:~y•n.ek.- HariCiJe vetaleli nıüna1aat tonısiJODUD~an ~' 
(REŞITPAŞA)vapuru 30Haziran 

1 

Is tan bul Umum! Hapishane ve Tevkifhanesi hastaganı için bir Pazartesi 1 ! de Galata nht E · d ~ .. d .. } .. Vekiilet müstahdemini için gün levazım müdürlüğüne ve pı 
ıene zarfm~a m~ktazi 3280 kilo k?y~n ~ü ile 22200 kase yoğurt romdan hareketle lnebolu,Sam-- mnıyet San ıgI ffiU UI' tığünden: yaptırılacak elbise, kasket, pal zarlığa iştirak etmek istiyenle--
v~ 5040 kilo sut munakasaya vaz edılmıştır. Talipler şartnameyi ıun, Giresun, Trabzon, RJzeye Borçlunun to ve ayakkabınm pazarlıkla yap rin yevmi ihalf' olan 6-7-930 tari 
gormelı: Uzre Adlly: levazım memurluğuna ve münakasaya iştirak gidecek ve dönüşte Sürmene, İkraz No Merhunatın cı·n·s v . İ . tınlması mukarrer bulunduğun- hit;le müsadif çarşamba günü · e nevı smı d 1. 1 . .. 1 . .. 
etınek üzre temina:ı muvakkatelerile birlikte 13 7-930 tarihine TrabzJn Tirebolu, ~Glreun, 474 Kuzg-uncuk bakkal sokag" No 17 h Ah t H'k 8 an ta ıp enn numune en gor - at 16 da mübayaat kınisyonun 

Ü 
ı . ane me ı met . k · · 1 k .. h 

müsadif pazar günü saat 15 te defterdarlıkta müteşekkil komisyo- Ordu, nye, Samsun, lnebolu, 4553 Beyoğlu Hüseyin ağa mahallesi doğramacı me . ve şeraıtı aı_;_.;;a;,;;m;.;;a;;;;:...;u;;..z;,;;r;;..e..;;:.;;e;;.,r ;..;m;;.;;;;ü.;;ra:;;c;;;:a::;:a.:;tl::;:a.:.;rı:..;i::;la:::n;:..::o~lu:::n.:,:u:,:r~. --

8~ malul usunQ i:·rıaıcaatlasr:bııbAn to1unur. d 1 ·z-~o~-~~'.-lda-ğıt_u_ğra-yar-ak-ge-le-.; 4784 ~r:~tö~~~~t=!~ıirmıı::uesi İhsan paşa soka:Xaime H. Deniz levazını satlnalma komiSJOllUD~an: 
UuU ve oa.uı er.· ı a unıum muuur u~un~en ı NAiM VAPURLAR! 4835 ~~~~a:~: Hoca Ali mahallesinde Hende!'~::;_ver H. 10,000 kilo yerli mamuldtı kırıstal şeker: i\1ünakasai aleniyı> ile 
Zonguldakta ıskele cıvarında zarf usulile münakasaya konul- zmir Postası ğında 52, 54, 56, 58, 60 No. fırın dükkan ile bir ihalesi 19 Temmuz 930 Cumartesi günü saat 14 de 

ki arsasına inşası mukarrer ve muştur. Resim, plil.n ve şartna- Seri, lllka ve muntazam apartıman lbrahim El. 3,500 ,, Sabun münakasai aleniye ile ihalesi: 19 Temmuz 930 
15672 on bet bin aJtı yüz yetmiş meyi görmek istiyen taliplerin ADNAN H::~:~~n 5002 Üsküdar Kuzğuncuk aralık sokak eski 147 yeni Cumartesi günü saat 15 de 
iki lira kıeşif bedelli Zonguldak Ankara'da h~d~~ v:~ -~ahiller. sih 2 No. bir ahsap ev. Sabiha H. Deniz kuvvetleri talebe ve efrat ihtiyacı için yukarda mıkdar-
sahil sihhiye merkezi binasının hmat un;um. mu,dur.l.ug .. u aymyat 30 UnCU pazartesi Slll Unkapam Yavuz ersinan mahallesinde Un kapanı cad- lan yazılı şeker ve sabuıı hizalarında muharrer gün ve saatında 
inııası Temmuzun onuncu Per- u~asıbı mes, ull1:1ğune, İstan- günü 16 da Galata rıhtımından ha- desinde eski 2, 4, 6, 39 yeni. 2, 4, 6, 45 No. üç alent münakasa ile ihaleleri icra edilecektir. 

. .. . bul da Galata da Istanbul !ima- reketle ( lzmire) ve Çarşamba günil dükkan bir evin 2399-2400 hissesi Şahende H. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve itasına talip bu-
Şembe gtinu Zonguldak sahıl nı sahil sihhi k · b lzmlrden lstanbula h.treket eder. 5284 Kadıköy Osman ağa mahallesinde Hudaverdi luııanların da yevmi ihalede muharrer saatta Kasımpaşada deniz 
. . . . . ye mer ezı aş ta G 1 sıhhi .. ye me. r.keır:ınd.e. ıhal,esı ta- bipliğine, Zonguldakta Zongul- ı atı gümrük kuıısındı Site oğlu sokağında eski 18 yeni 22 No. bahçeli kagir levazım satınalma komisyonuna müracaatları 

k im k 20 H Fransez hanında 12numarada Omu-
arrur ettırı e uzere a- 1 dak sahil sıhhiye merkezi tabip mi acantalığına müracaat Telefon ev Hatçe Kamirı.n H. Yüksek ınu~en~is mekteni ziran 930 tarihinden itibaren liğine müracaat etmeleri ilan Beyoğlu: ı04! 5322 Sultan Mehmet Aşıkpaşa mahallesinde Haydar 

yirmi gün müddetle ve kapalı olunur. -------- caddesinde eski 60 mükerrer yeni 8 No. bir ev 

mübayaat komisyo11undan: 
Z
. { "~ ~· • l k · f ı· ) Mudanya postası Salih Vehbi 

8
• 

lrga mu en ısı o nıg ıs even ıse mezun arına N . 1 .. J' A 5385 Sultana~met Gün görmez mahallesinde tavukhane U U J l 1 lllCl' ,.e sy a sokağında eski 5 yeni 11, 13 No. bir mektep Melek H. 
' 5517 Şehzadebaşın. da Kalenderhane mahallesinde Şehzade- Mektebin ihtiyacı olan 4500 kilo yerli malı toz şekerine talip 

IIAll vapurları Cumartesi, Pazartesi, h d d a S 
1 

p b 
1 

başı caddesınde eski 32 yeni 26 No. bir kagir zu ur etme iğin en 2 Temmuz 930 salı günü saat (14,30) pazar-

Ankara da tesı·s edı'len Yu"k-1 2.- 17 den aşag"ı, 22 den ylıka a 
1
' cr~cııı e gün eri sabah ' !ık il k saat dokuz buçukta Karalı:öy dükkan Mehmet El. suret e mUna asasının icra edileceği ilAn olunur. 

sek ziraat mektebi 931 senei dev rı yaşta olmamaları rıhtımından hareket ve ertesi Yukarda i~i~eri yazılı zevat emlak mukabilinde Emniyet pı•------~~ııı!!fı~lllfl!l!'1'1~!!!1ıııım-------'I 
resi bidayetinde tedrisata başlı-

3 
z· günleri lstan btıl'a avdet ederler. Sandığından ıstıkraz etmiş oldukları mebalig" i vadesinde tediye 1 STANBUı.. V LI\ YET 

. .- ıraat mesleğinin kabul DEFTERDARLIK ILANATI :Yacak ve şımdiden staj için ta- tt' _. k b'li . b d . Servis mükemmeldir. Azimet ve etme?1elerine me~ni h~ni ~st~krazda tayin olunan ikametgahla-
lebe almacaktır. ~ ıp a ı yetı e enıy~ye ma- d b·ı · ı ı d rına ıhbarname gondenlmış ıse de bulunamadıklarından tarihi ii-ll!!J!l~•!lllll!lll!~!llll-~~--llll!lll!fl!l-11!1!1-ll!l!ll----ıi l 

Kayt ve kabul edilecek efen- lık ılel ve emrazdan salım olma av et ı ctı a an ara yüz e yirmi ·1· d'l . ları beş tenzilat yapılır. ı andan itibare~ 91 ~ün z~rfında tediye! deyn vıeya tecdidi mu- Satılık kagir ev No. 17 Ali efendi· sokağı. 
ı enn : Galata'da küçük nhom han amele eylemedıklerı takdırde merhunatı mezkurenin bilmüza- { c\h İl be h il • d'k l k' 
1.- Lise mezunu olmaları 4.- Staj veya tahsil devresinin No 4.5 Telefon: Beyoğlu 913. yede satılacağı ilan olunur. mr or yas Y ma a esı, ye 1 U e 2 at-
2 - Vekaletin tensip edeceği ortasında meşru mazeretsiz - p T T 

1 
~ ta 3 oda ve sair müştemilat tahrr.!n edi!cıı 

çiftliklerde bir sene staj görme staj veya mektebi terk edenlerin mu" u·rı'Jett kıymeti bedeli def'aten alınmak ş<ırtile 1000' 

Y~n edeceği resmi veya hususi yapılan masrafı tazmin edecek- ! '""" Aooııo .. '"' ""' .,., \ , ~ 1 1 1 

ira ır. atış açık arttırma 12 te111111uz f:l30 cu-leri lazımdır. Staj Vekaletin ta- Hükfimettarafındankendilerine 1 llllE6RO ~ ı 1 d S 
çıftlik ve müessesatı ziraiyeden lerine dair Noterlikten musad - "'"'"""'""'"'""''''"'""' , Levazıın müdürlu'' g"' u·· nden·. martesi 14,30 da defterdarlıkta ( R- ~50 ) b • r«a aı:o,oJr m.ıklnı qyeıınde •uR"d 

ırisinde yaptırılacak ve stajiyer dak kefalet vermeleri şartlarını .. , .... , r••1 • 1• "'"'" ~ .. , • • * 1 · · dd """"' "'"' .. ... " 1 Sayyar posta nakliye rnemurbr: için 150-180 takım maa Ds· 
erı st~ı 1:1:1ü etince mahiye d~ haiz bulunacaklardır. Bu şe- u- , __ ,' ~ .... "' 
50.- Lıra ucretle ayrıca harcı- raıtte dahil olmak istiyen efen- ·- ket elbise aleni mlinakasa usulllc mübayaa olunacaktır. 19 T~m-
rah tahsisatı verilecektir. dilerin eylfil 930 gayesine ka _ muz 930 tarihinde münakasası icra kılınacak olan mezkOrWmlk· 

T 
1JmDml ı\c.ıuılan: 

alipler bundan başka : dar İktısat vekaleti ziraat umurr dar elbis - ve kaskete ait ~artnaıııeyi almak için şimdiden mUna.. 
1.- Türkiye Cümhuriyeti tab- müdürlüğüne müracaat etmele- ........,.. ::;;:::~.:· ıtr•H• kasaya i;rirak için de mezkür tarihe müsadif Cumartesi günü saat 

4 de VL'ni oslanede mühavaat komisvonunı müracaıtlırı 

Satılık oda ve matbah No. 12-18 Valde ha
nında Çakmakçılar, tahmin edilen kıynıetl 
bedeli defaten alınmak şartile 500 lira satış 
açık arttırma 12 Temmuz 930 Cnnıartesi i 4.3 

Defter<larlıkta. <R-249) 



Hasan Zeylin Yağı okkası 100 kuruştur 
Artık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pillvda. havyarda ve bilhassa mayonezde Hasan zeytin yağı istimal ediniz. Çünkü pek saf ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Hamiziyeti yoktur. Bakkallardan aldığınız fiatt~n dah ı u~udur. 1\1 '·! \ 

yağlardan tevakki etmek IAzımdır. Tereyağı yerine Hasan zeytin yağı istimal eylemek kln akıldır. Bilhassa içmek suretile Hasan zeytin yağını doktorlar tavsiye etmektedirler. Kum, taş. böbrek ve bilhassa karaciğ~r. sJfr,ı, smlık has•; tı',· 
lartnda bol bol Hasan zeytin yağı içiniY. Kiloluk şişelerde 80, bir ve bef ve daha büyük tenekelerde safi okkası 100 kuruştur. Hasan Ecza deposudur. Toptancılarıı tcnzilıl.t 

Romanya ~el arelinnen: 
Ron1anya l\tilli b::ı.nkası 

.. - . . . 

5 ve 20 Ley kıymetindeki barı· 

kanatları tedaı ;ılden çckmeğc kanr 
verdiğini ve tt:bdillcrinin so;ı n1üh· 

!eti olarak 1 C) llıl 19JO turihini ı.1-

) in ettiğini re bu tarihten sonra 
ıedavül hususunda biç bir kiymcı

leri kahl'ıyacagını bikıimle alakadar· 
Jarın nazan ittil:una va?.eyler. Anık'l~~~ muıll~d !rıb?.~!~lıp~!.:'~!:f u !f..~!!. taı~a 

lrolınoı 4oya doyo ıçtııılH çrktll.,_ ••m•\ lı.abn mi 1 b"'"'b lil.ıtrir •e f,()ZEL Bfıı KO 
Mezkur bankonotların tebdil mu· 

amelesi yalnız Romanya Milll Ra~
kası Jdarel merkeziyeslnde \-eyn 'i 
!Ayetlerdeki şubelerinde icra edile· 
celctir. 

Shrlııloolılorlı .,••11111, ıı .. ı.ıerln. Bu -•şarauao aocak FLITOKS D IUJ NEŞREDEıt 
tahtakualarını• miitem•dl 1.ı'acatın- eslod~ ekanız1 •urtarablHndoJı 

• ŞIK ve KİBARLAR; ELBiSELERiNi Yalnız 
Galatada Karaköyde Börekçi fınnı ittisalindeki büyük 

mahallebicinin üstünde 

• 
1 

Büyük elbise 
mağazaların- 1 
dan giyinirler 

K t •• } İngiliz biçimi kamaş
OS Um er !ardan ve asri biçimde 16 112 . ı~adan 

ıtibaren 

Kostümler Sp~r biç~mi 
Güzel cına 14112 " 

K t •• } Çocuklar için spor ve sa- 6 os um er ire iyi cins kumaşlardan " P t 1 1 Kaşe en son moda 6 112 an a on ar gayet şık biçimde " 

P t 1 J Bevaz sık ı.: •lrulerde ,_. an a OP-_!:!.r gayet iyi kumaşıardan I 112 ,, 

Pardesu"'Jer ''.Mande.ber., empermE:a- 24 ıl2 
lize her renkte vardır. " 

rençkot teminatlı ~iıu 18 
şık ve hafif ,, 

Hanımlara mahsus dairede 

Mantolar Twik. İ?giliz cinsi kuma9tan 15 l/2 
ıık bıçımlerde ve son moda " 

Trençkot ~anımlara mahsus teminatli}8 
cıns ve her renkte " 

Ismarlama için hususi daire vardır. Tediyatta teshilat gösterilir4 

HAVAGAZt
A p A R T 1 M A N ve E v SAHİPLERi 
Apartımanlarınızı, evlerlnlzl bo' olarak bırakmayınız. 

CUz'I bir masrafla yapılacak olan bavagazi teslHatı bulanlann konforana 
mükemmel surette temin eder 

VERESiYE 
- B. O. lstlklil caddesi No 34 Telefon& B. o. 898 • 899 

. -f. 

TECRiT LEVHALARI 
[nşaat aksamının tecridi meselesini pek ideal birşekilde halletıniştir. 

Büyük formadaki ÇELOTEKS levhaları 
( takriben t.22m geniş ve takriben ~.45 den 4.24 m kadar tulinde) 

tavan, divar, dam ve döşemeleri 
hararet, burudet, rutubet 

(Sızıntı ) ve Seda nüfuzuna 
karşı mükemmelen tecrit eder. 

lenelerce lecro~e e~ilnıif olan ÇELOTEKS 
EVLER, TiCARETHANELER, FABRİKALAR inşaatında ve 

keza RE5 M t BlNALAR da 
muvaffakiyetle kullanılır. 

Arzu edilen her türlü malumat, kataloglar teklifnaıneler 
fenni istişareler bir guna taahhüdü zanıin olmamak üzre 

Istanbul'da Galata'da Yenişehirli sokağında 44 numeroda 

A. M A N G A S S A R İ A N . 
l\liiessesesi tarafından meccanen verilir. 

1930 N A S H 400 

TOM iLLERi 
Piyasaya çıkarılmıştır 

PARiS ve LONDRA salonlarında olduğu gibi burada dahi anlayan 
ve kıymetini takdir edenlerin memnuniyetini mucip oldttlar 

Bir otomobil intihap kararını vermezden evel 

( 1930 N A S H 400 ) 
Otomobilini tecrübe ediniız 

Türkiye umumi acantaları: KONŞTANTIN DASSIRA ve JORJ DASSIRA 
Balata Bankalar caddesi No 66 • 73 Tel, Bayoillu 2328 

·Yeni Türk harflerinin 

• ilk yeni lfigatleri . ... . ~ 
. ~- . .. . 

YeniTürk ı -"' t e Dil encümeni azasından Sıvas 

Uga ı
meb'usu lbrahlm AlAeııiıı Beyin 
reisliği alımda sallhiyeıtar bir 
hey<! tarafından vücuda getirilen 

bu LOgıı kitabı 9000 kollmeyi 
ve bir çok renkli resim ve harltılan ihtiva eylemektedir. Harf inkıllbınıo bUy!ik banisi Cumhu• Reisimiz 
tarafından beğenilmiş ve Bıfvekll Paşa Hazretltrl tarafından tavsiye buyurulmuftur. 

Fiatı 4, taşraya 4,5 liradır 

tarafın dan tertip v• Tü k F Sermeı Muhtar Bty 

r çe - ransı~ca :~!~,~~:: ~ıı~~~~:n 
Yeni Ltigat 

• bilıün kelinıelırl ve 
bunlann Fransızca 

mukabJllcrinl lht!vı 

eylemekte n tema-

blil eylemektedir. Tab'ı111n nefasetine son derece ltlna 
200 kuruftur. 

Yeni 
imla Ltigati 
·-· Naşiri : KANAAT 

men ihtiyaca ttka· 
edllmlştir. Zarif bir surette milcelleı olarak ilan 

Tilrkçede mtlıtamel bOtUn kelimeleri lhdvı eden bu 
lOgat yeni harflere göre tasnif edilmiştir. Yalnız ke
limelerin yazılışı ve lmlA ıarzlannı :göstermekte olın 
bu zarif ıabılı ~• en ufak cepte bile taşımağa mG· 

salt bir şekilde eUılenm!ş olan bu küçük lugat kitabı 
lisanı yalnışsız ve kabul edilen gramer kaidelerine 
muvafık bir tarzda yazabilmek için çok faydalı 

lüzumlu bir e1erdlr. 

Fiatı 50 kuruştur 
KÜTÜPHANESİ 

Bu gibi bankonodarı hamil bulu· 
nanlar mukabilini günü fiaıına ola
rak memleketlerinde mcvcııı bir 
Bankaya tevdi veyahut nakli masa· 
rifinin tenzil.inden sonra çek olarak 
gönderilmesini arzu edip etmedikle
rinin bildirmeleri rica olunur. 

Sair fazla malumat için Roman· 
ya sefaretine veya umumi konsola to
suna müracaat olunabilir. 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu Mdrıep ıokak No 35 

muayıenc sbahtan qıma aakdar. 

Dr. A. KUTIEL 
Muayenehano ve tedavi! elekt· 
rlllye labratavarı. Karaköy 
Topçular caddesi 34 

Ticaret itleri U. müdürlüğün
den: 

Türkiyede Yangın Sigorta iıterill 
çatıımak üzre kanuni btlk\lmler dai· 
resinde tescil edilerek bugün faaliyet 
halinde bulunan (Kompani D' assu· 
rans Naayonal Sulı) Çompagne 1)' 
Assurances National Suis Siıort' 
şirketinin Türkiye vekili umumi• 
haiz oldulu aelihlyete binaen bu ke· 
re milraqıatla Galata da açacaf:ı aceıı 
talığa tirket namına yangın •lgort• 
İflerile metgıU olmatıı ve bu İ§lcrdeıı 
dofacak davalarda blltUn mahkemı
lerde dava eden, edilen nllçUnell ı•· 
hıs sıfatlarile hazır bulunmak tızre 
GalatadaKaraköyde lıUçUkManokyan 
hanında 22 numarada Aron benadot 
oğlu Niıim ıtfendlyl t~ eyleditınl 
bildirmlftir. Keyfiyet orta firkotl• 
rinin teftit vcmllrakab hakkındaki 
25 haziran 927 tarihli kanunun bil· 
kümlcrine muvafık &llrlllmllf olmakla 
i!An olunur. 

İstanbul 4 inci icra dairetlnclenı 
Antonlyo Gınall EfendJnln &üy8 

veledi Con HUnUterdtl\ lıtikru eyle• 
dlğl mebalife muluıbil lpotelr_ yaptlan 
Beyoğlunda FeriköyUıide ~tllnln 
Kasımpaıa caddeılnde ktyln 3 -No· 
merolı elyevm 13 Nomerolu hanenin 
nmf hlısesl kırı. bet ıtın müddetle 
mlizayedeye vaı:ı olunarak t.ıtbi uh· 
teılndo bin lirada olup bedeli mUma· 
yide haddı llyıkmda ııııriilemedlflıı" 
den bir ay mllddetle temdideıı milsa· 
yedeyo van olunmuıtur. Sokaktan 
demir kapı ile glrildikte zemin katı 
çiçekli çini üzerinde bir çda bir mer
diven altı bir kilAr zemini lcırmm tat 
!ık üzerinde zemini lannızı çini mal· 
tu gimento telqlell mutfak tatlık il~• 
rinde bir kapı ne bahçe,. çıkılır. b.lı 
çede bir l(tiçilk havıu bir G4m bir mal 
ta erili b'tr mılıtar eprı ııayrl mu .. 
mire. birhıcl kat bir ıiofa ti.zerinde i~ 
oda hali ; ikinci lıat bir fOlll Uzerlnd• 
Uç oda ve maltu ocakh bir lruçUlı 
mutfak ve bir 11.ıt ıı.hçe tarafında 
zemini çinko tara.. olokttril< *crlro• 
toçbbatt var yarım klgirdtr. Hudu
du 1al va sol tarafı ar•• ırkıleı ahar• 
ait hane ve 1!t.ı cııJ>lıOlli Kaeııııpa· 
fil caddeıile duttı1r.Saha11 mec· 
muu 268 (2d) arpı olup bun· 
dan flb dokuz b119Uk arpu bina "' 
mtıtebalı:iıi bahçedl.t. $! muhaııı 
menesi tamam! lı8' bin yt!z alt· 
mıt bir liradır : derununda oltoı Ta· 
tlyuıyan efcndlklracıdır. Talip olan· 
larm veya fada mal<lmat almak iste· 
yenlerin kıymeti zammeslnln yüzde 
onu nlıpetlnde pey akçeani 929· 5978 
doıya numarasını alarak Sl-7-30 

' tarihinde ıaat 14 den J 5 buçul• 
kadar bizzat veya bllve!dıe dairemi· 
ze müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Ticaret itleri U. müdürlüğün· 
den: 

TUrkiyede Hayat Sigorta işlerile ç 
lıpakfu:re kanuni hükümler dairesi 
de tescil edilerek bugün faaliyet hali 
de bulunan (Fenlka Espanyol) Feni 
Espanyol hayat sigorta firketl Tür 
ye vekili umumioi haiz olduğu salahi 
yete binaen bukere milracaatlaGala 
da açacağı acentalığa §irket namırt 
hayat Sigorta iglerile meşgul olm 
ve bu iglerden doğacak davalarda b. 
tün mahkemelerde dava eden, edile 
ve üçüncü şahıs 11fatlarile hazır b~ 
lurunak üzere Galatada Karaköyd 

Ticaret işleri U. MüdUrlüğünden: olduğıı ıel&htıete binaen bu kere mil 1 mukim Hayım Albukrek ve Biraderi kilçük Manakyan hanındıı ~2. numa 
Türkiyede yangın ıigorta ltlerile racaatla Beyoğlunda açacağı acentalı·ı efendileri tayin eylediğini bilclirmi;- r~da Aron Bena~?r. o~lu. Nıaı~ efen 

çalışmak üzere kanuni hükümler da· l.a ılrket namına yanım sigorta itle tir. • ~ıyt tal'.'n eyledlgını b~dırmlştır .. Ke 
!resinde tescil edilerek bugün faali- nle meıgul olmU: ve bu itlerden ..,. fi t 1 . . . fıyet Sıgorta tirketlerınhı teftış " 

-.ey ye • gorta tırketlerınm tef- ·· k b · h kkı d k" 2Sh f gZ J ıyet halhıde bulunan Koıııpanl Daı- doğacak davalarda blitiln mahkeme- t" il k b . h klan . mura a esı a n a ı az ran 11 ve m ra a eaı a dairi 25 Ha- tarihli kanun hükilmlerlne muvafı 
aurans Nasyonal Sula (Compagnle terde dava eden, edilen ve üçüncü ziran 927 tarihli kanunun hükümle .. ··1ın·· 1 kl ·ıa 1 D'Assurances National Suls) sigorta pluıı ııfatlarlle banr bulunmak üze- rine muvafık ıörülmüt olm kla il~ goru uş 0 ma a 1 n ° unur. 
şirketi""' Türkiye umu~ vekili hab re Keııate Kaııııa ~ f ftllJIW"tJda ol~.. a Mea'ul müdürü Bw-hanedcli 




