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A Vrupanın endişeleri 11stanbu1 Polis Şer·f Bey tebdil edildi. 
Bir sukııt itilaf mı? Haydar Rifat B. in tevkif 

1 

J ' 

Fransa Hariciye nazırı, Av-
1'\ıp;ı Birliği hakkındaki nota
lı_nı Avrupa Devletlerine ver
di. Tam bu esnada da Berlin' 
~beynelmilel Avrupa Birliği 
"Ullferansı toplandı. Bir taraf-
1-n Briand'rn notası Avrupa 
llıeınieketleri matbuatında mü
lltkaşa edilirken, diğer taraf-
1-n Berlin'de bu konferans 
ıı:ıunasebetile parlak nutuklar 
'?Ylendi. Fransız - Alman teş
'llti ınesaisinden, Avrupa mil
letıcnnin elele vererek çalışma 
~dan bahsedildi. Güzel ümit
er, lirik tezahürler ... 

.. --· -- edilip edil mi- . , 
~~r~ - Yun~n yeceği bugün anlaşılacak' 
ıtılafnamesı 

Pazar günü mü 
imzalanacak~ 

Tıbbı adJi bugün kendisini muavene 
edecek ve hastalığı 

nakline mani değilese tevkif edilecek 

vazifesi,, ni or
duya hararetle 

tavsiye 
/\.vrupanın şarkındaki, orta· 

~claki, Balkanlardaki endişe·' 
' rnal(ımdur. Buralardaki 1 

4·l1naşmalann önüne geçecek 
·~hangi basit ve sade bir far- Ecnebi murahhaslar vapurdan çıktıktan sonra 

~I bulmanın imkiını yoktur. T • ki •• k Türk - Yunan muhtelit malı 
kemesi için nasıl bir noktai na· 
a; kabul edildiği ma lılm değil 

Muallim Afet Hanım tara-1 kerlik vazifesi,, adlı eserleri; 
fından neşredilen "As~erlik va-1 b~t~n. efradı. milletin ask~rlik 
zifeı;i,. isimli kıymetlı eserden bılgısı noktaı nazarından bılme 
okuyucularımızı haberdar et- si ve icap eden esasları çok ve
miştik. ciz ve vazih olarak ihtiva ve 

~sya_.bir m~mm_'.ld~r. lngil- urıng up ongre-ttr' gunden gune, ı rıtanya İm aır. 

~~~r:~~~~~~~~;;~~
1

~~~~ si bugün açılıyor 
llt\tııaktadır. Avrupada henuz 

beynelmilel kuvvetli ve kat'i · 

---·-----
Köprü parası 

Her Türk vatandaşı için bilin gençleri askerliğe teşvik etme
mesi cidden elzem olan bu eseri si itibarile mucibi şükran görül 
ahiren Büyiik Erkanı harp rei- ınüş; ve bu kıymetli eserden 
si müşir Fevzi Bş, Hz. hasıla- her münevver ferdin birer adet 
tı tamamilc Himayei Etfal ce· tedarik etmesi, ailesine ve mu
miyetine terkedilen bu kıymet- hitine okutup belletmesi vata
Ii eserin okunmasını bütün or- na bir hizmet borcu olacağı mü 
duya tamim buyurmu tur. nasebetile de şayanı tavsiye bu 

~~ teşkilat. ne de esaslı ve 
~ph siyasi bir müvazene te
~s etmemiştir. Şimdilik te
'lı reden hakikat şudur: Av
ı.Pa hem ümit hem de endişe 
~de yolunu ve seklini ara
'lllttadır. 

ZEKİ MESUT 

Muhriplerimiz 
1
"lyada ilk muhribi

rnizin inşasına 
başlandı 

~c~ova, 29 -Türkiye hüku
IQ~. hesabına inşa edilecek olan 
İtı 1do muhriplerinden birincisi 
~Ugün burada (Riva Trigo) 
~ nelerinde bir Tiirk heyeti 
'!anır bulunduğu halde inşasına 

ınıştır. 

9-, ~ribin inşası 10 av zarfm-
1""nal edilecektir. 

-· -
Ecnebi murahhaslardan 
kadın erkek 35 zat geldi 

Bu gece en iti
baren tarihe 

I\~ ypr Fevzi Pş. Hz. nin tamimleri lunmuştur. 
Beynelmilel Turing klüp - - - "Askerlik vazifesi., hakkında Bu kitabın hasılau askeri li-

kongresi bugün saat on dörtte K_9prü parası b 1 gece nısfıJ-1 daha fazla scı söylemeğe hacet selerimizde okuyan askeri ye-
Dolmabahçe sarayında Dahili- lc:ı!de:ı itibaren Kalkacaktır. 1 bırakrı;._aksızın es~rin krymetini timlerine yardıı:zıa ta?siı: i~i;; 
ye vekili Şükrü Kaya Bey tara Bu gece saat 12 de köprü mü j pek mukemmel bır surette an- mak kaydıle Hımayeı Etf. . 
fından bir nutukla hükumet na- ruriyesi tarihe · la~ak:adır. Fevzi ı:'§· Hz: ta- miyetine terk v_e ad~diı:ıe .bir~~,_ 
mına küşat edilecektir. ka~ısacak ve kel • mımlerınde aynen dıyor kı: ra kıymet takdır edılmıştır. Bı· 

Kongreye iştirak edecek mu- . 1 rüde.n herkes ve "Milletimizin bütün efradını ?a~naleyh hem bu emri ~ayre ~ 
1 
rahhaslardan bir kısmı düıı Ro- Dlyarbeklr Mebusu Zekaı B. vasaiti nakliye askerlik bilgilerine kavuştur- ıştırak etmek ve hem de, bılhaı 
men bandıralı (Rejel Karo!) va ltaly,a hükum~tile cere~an e- yolu kesilme· mak, askerliğ·in istihdaf ettiği sa bu eser n:uhteviy~t~ı ordu-

: puru ile şehrimize gelmişlerdir. den muzakerat ınkrtaa ugramış den müruriye vasıflar ve meziyetlere, faal ve muz vasıtası le de butun efra-
Denizde İstikbal tır. 4 aydan beri bu vaziyette iste~meden gc müdrik iradelere sahip kılacak dı ~lle~_e.~emin.eyl~m~~ mak-

bir tahavvül olmamıştır. Ve tek çebilecektir. vaziyete geliştirmek için bir ta sadıle, butun zabıtle~mızın bun 
Saat (12) de köprüden kal- rar ne zaman temas edileceği Yarından itiba raftan Maarifi Umumiyemiz d~n bır~r ad~t tedank e~ere~ 

kan ve istikbal hey'etini hamil henüz malum değildir . ., ren bilcümle şe- mekteplerile ve bir cihetten de bızzat a~leler~ne. ~e ~uh~~len-
Şirketi Hayriyenin (72) .. nu- Zeklii Bey, İtalyanlarla tica hir hudutları d<. ordumuz her tü:Iü vas~~alarla ~ ve hizmetı fılıyesı mud~e· 
rr:aralı vapuru saat on dortte ret muahedesi müzakeratının in bilinde işliyen bu yüksek emelın husulune ça- tınce o~uma ve ya~ada, talım 

'Eüyükderede Re jel Karo! vapu kıtaa uğramasına sebebiyet ve- vasaiti nakliye lışmakta<\µ'. ve terbıyede ~ema:>'.u~ etmiş ef-

-~ 

' nm~ ka_rşılad~,. (i2) . numaralr- ren ihtilaf hakkında ketumiyeti yani tramvay, Yarından itiba - Bu defa Ankara !'lusiki Mu- r~dımıza ter~s edılırlerken .bu 
<lakı mustakbılın Re1el vap~:U- r.ıuhafaza etmiş ve şehrimize hu vapur ve saire o-ren artık görül allim Mektebi Tarıh ve Yurt kıtaplardan bırer adet hediy 

Turlng k!üp klitfbi umumisi na çıktı ar. Bıı meyanda Turk susi işleri için geldiğini söyle· tuz para zammiyecek olan köp- Bilgisi Muallimi Afet Hanıme- vererek bu efradın memleke 
.ti. Düşen ( Mabadi be:inci sahifede) mistiı. yapılacaktır. rü tahsildarları fendinin vücude getirdiği "As- (Me'-adr üçiincü ıahifecle) 



1 • 

''.tlilli11et,,in tarihi tefrikası: 40 

ERON 
HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER' - __ -

Japonyada muhaICfet aleyhtarları..~~rlfll®r 
Himayei bt ai _ Naklede11 : KAMRAN ŞERiF Muahedeyi imzalayanlar aleyhinde bir takrir verildi.. 

J"ongr~sı 

' ~Senek müritlerini etrafına topladı, 
.- damarlarını kestirerek T esli hat işi 

sükun içinde hayata veda etti! 
Japonyada muhale-

Fransada 

Harbe karşı 
--~·-·-

Hind/standa -- --

Boykot var! 
son Korıgrede cen1iyetin 

senelerdel(i 
faaliyetinden bahsedildi 

! İmparator mucize kabilinden ittihamın asılsızlığı anlaşıldığı fet şiddetlenivor .. 
rnrtulduğu suikast tertibatının halde, intihar etmesine daire- Gazi Hz. ne, ismet, Kazım, Fevzi Pş, lar& 

, ~enişliğini ancak o zaman anlı- mir aldı ve bu müthiş tenkilde 
ıarak dehşet içinde kaldı. Neronun yegane hatası ve zühu Paris, 29 (A.A) - Seine de- ve cemiyet Re isine 

Natalis ilkönce, teşebüsten lü bu oldu. partmanı sosyalist partisi Bordo ~ birer altın madalya verildi 
.ahsan müstefit olacak olan Filozof müritlerini etrafına da aktedilecek mim kongereye 

i =>iron'u e!everdi; sonra müs- topladıktan sonra damarlarını bir mukaddime olmak üzere ih- j ANKARA, 30 (Telefonla)-- sı ile taltif edildiği ve 929 sene 
t ak bel imperatorun pek samimi kestirtti ve tamamile hıristiyan zari bir kongre aktetmiştir. Kon f • . Himayei Etafal yedin:/. seki- sinde iştirak ettiği beynelmilel 
i Jostu olan Senek'in kendisi ile vari bir huzuru sülıun içinde grenin ruznamesinde birçok me- zinci seneler kongresini ti.ıgün, teşekküller zikredilmiş_tir. Ra-
c iaima görüştüğünü ilave etti. hayata veda etti. Luken de öl- seleler mevcut idi. Ve heyeti /çocuk saray!nda akdetti. Mu- porda, Himayei Etfaliri iki_. 
c 3u ifade filozofun cürümde dü. Bütün kabahati, zarafetten, umumiyeye sevkedilecek olan rahhaslar arasında Meclis Rei- nede şubelere 24703 lira gönd.fl 

nethaldar olduğunu isbata ka- zekadan ve riyakarlıktan yana bu meseler hakkında bir karar si Kazım Paşa Hazretleri bulu- diği, ana kuca~ı kadrosunu g~ 
rıİ görüldü. Neronun fazileti ile hükümdarına tefevvuk etmek- ittihazı lazımkeliyordu. Kongre nuyordu. nişlettiği, bir çocuk hastanesı. 
citendisini rahatsız eden Senek'ı ten ibaret olan Petron mahkum nisbi bir ekseriyetle amelenin Kongreyi Himayei Etfal u- bir çocuk gündüz bakım evi aç· 
c prtadan kaldırmak için nihayet edilmemek için kendi kendini kapitalist iadresi devam ettikçe mumi merkez reisi vekili Sürey mağı takarrür ettirdiği ve diğef 
! 9ir vesile elde etmiş olmaktan mahkum etti. zahiri sebepler ne olursa olsun Y-' Bey açtı. Kongre reis ve kfı- icra?ti zikreciilmiştir. . 
ı:rıütevı:,~li~ ~ev~nçle. cürmünü afi Binlerce kişinin idamı ile bü- her türlü muharebeye girmek_ tipleri intihap edilerek riyasete Bundan sonra hesap müfettıj 
1 _edecegını umıt edıyordu. tün Romalı aileler matem için- ten imtina etmeleri 13.zımgelece Meclis Reisi Kazım Paşa Haz- !eri raporu okunarak aynen 1<a· 
{ Sevinus şerefli bir mukave- de kaldılar: • ğine dair olan metni kabul et- retleri, ikinci reisliğe Ali Bey bul edilmiştir. 

• !fnetten ~onra nıhayet suikastçi- Zadegan sınıfı müebbeden öl , miştir. (Afyon) katipliklere Cevdet B. Verilen takrir üzerine Gazi 
I, ~rden bır kaçının ismini söyle- müştü. Kırmızı dehşetin ve ölü Muı hedeyi lm:.;a/ayan Nümayiş yapanlar (Kütahya) ve Bilecik Himayei Hazretlerine, Meclis reisi.ııe. 
ı,ıı: Luken, Senecio, Kinelia- mün sükutu Ezeli Sehri kana- M. Vakatmkl Etfal murahhası Mümtaz Bey- Başvekile, Büyük Erkanı Har· 
,,us. Bunlar her akşam impara- dı • ' Lo d b h • t hd'd" t ı·h t Paris, 29 (A.A) - Geçenler ler intihap edildiler. biye reisine ve Himayei Etf~l 

. . · n ra a n a ı ı es ı a de Federeler duvarı denilen ve · · F T.11 
·orla bırlıkte yemek yiyen, be- Artık tek bir dostu kalmıyan ınuahedes·ı ala' kadar memleket- Badehu merkez hey'eti rapo reısı uat Beye bireı altın r> • 

b -1 - 1871 komünist ihtiliilinde meş- (iandhlnln gönüllüleri · E f 1 d l · ·ı ... e 
a er .. eg enen, hün_erverliği_ni Neron, ecnebi askerlerle dolan !erde bir çok itirazlar uyandın- hur olan mahalde yapılan nüma ru okundu ve bunda 927 sen<:- mayeı t a ma a Yll:a ven .. . 
~cth~sen~ ~den g~zdelerdı. sarayında bir başına gece gün-1 yor. Oc devlet -İnglitere Ameri sinde 317 olan yardım teşkila- si takarrür etti. 
~ evkıf edıl.ın~e h~psı de ayni ?~z uykusuz ya~ıyor, elemleri, ka, !ta'lya- arasında aktedilen yişlere vi~~;r:~il::;;~ik~~~:de~i~~~ Allahabat, 29 (A.A) - Kon tının 928 de 385, 929 da 479 ol- Merkez heye'ti intihabı yap~; 
t- 1ıtle alabıldıklerıne sayıp do- ıçınde bunalıp duruyorken se-' h d h kik hi bir tara la_yı. ~e . .ş . gre reisinin vilayet kongereleri duğ!l, aza adedinin arttığı, muh !arak eski hey'et aynen kabw 
.• üler: bu suretle akaklık pa- nato yeni konsüllerin teklifi ü- ~ua e e a a~en ~ k"ld Çınılıler Marsılyaya sevked~l -. ne bütün milliyetçi gazetelerin telif hizmetler arasında bilhas- edildi. 
.;ı:;ırı:a affe nail olac~klannı u- zeri~e İmparator namına yeni i ı .m.e~nun e~mıyece şe 1 e 1 n:1işlerdir .. O~ad~n- vapura bı?-dı tatil edilmesi ve bütün !giliz- sa Türk çocuğunun gürbüz ye- Müteakıben, Çorum meb'us~ 
·nuyorlardı. Luken duyduğu bir mabet kuruyor onun uluhi- mıHdır .. : ·ı·f, 

1 
kl b" t k · nlerck Hındı Çınıye gondenle- tişmesi için yapılan neşriyatı Ali Nazmi Bey tarafından verı· 

, ::! • d h . . . h d b' . . . • er ıtı " .<arsı ı ı !C a ım klerdir Hint gazetelerine boykot edilme 'k 868 1 1 b" k . .. . G u ı· ıec ametı a a ıyı ız ar e e ıl- ye tını ılan ediyordu , • •1 d"l . • . ce · kaydedilerek mı tarının o - en ır ta rır uzerıne azi ,..a 
nek i<Jin anası Ailla'yi elever- · · · · · · · · · · · ı f~?akarlı~l~rla e de e 1 .dıgıne ı Olimpiyat kongresi si hakkında bir karar tebliğ et duğu, Brüksel sergisine iştirak retlerine, İsmet ve Fevzi paşalal 

"ti. Neronnn cinayetleri her ne Biçare ilah, fani olduğunu bi- gb~rel tafhddıdkı' t~s1111hat h1 _<ıhsınde~e. Paris 30 (A.A) _ Beyneimi 

1 

miş olduğu rivayet edilmekte- edilerek cemiyetin teşhir ettiği Hazretlerine kongrenin tazirıt' 
ı 1 1 d . 1 f .., oy e e a arıı { ar:l uzum go- ' . . d' Dh 1 · 1 .. . kd" .. d' · ~ })~Ursa o sun, on a ırsen teva- en, ena bulmakta oldugunu '"ld'" A . d t .

1 
d !el olimpiyat kongresi, olımpı- ır. arassanya ge mış o an eşya ve kullıyatın ta 1C ve gu- tı arze ıln esme karar verilere 

'üs ettiği fenalıkları, maruz kal hisseden vahşi bir ilah! kru u. 
1
. ndıerı~a :ı. nff, ı tere e ''at oyunlarının devamı müdde- 100 gönüllü tevkif edilmiştir. müş madalya ve şeref diploma- kongreye nihayet verildi. 

t S . atı n"ıhayet c· ! uvvet ı ona,ıma tara tarı, o- , . . ----· , • ııı• • , ıgı muzır e ır • ın mparatorlug·u kırıp ge-iren 1 1 · · · b 1 tini 16 gün olarak tesbıt etmıs- f"'•••••••••eo•••••••••- ----, A k d ı ı, . . .. .· . .. .. . ... " . anlar b!l mualıec eyı ıyı umu- . . .. - "' - n ara a at yarışlar 
,ktını mazur gosteren nevıma ıdam hukumlerı ona sukunetıni 1 L ' '. "del .1. ... 1 t•r Her mıllet, her pruva ıçın 3 ' SPOR ~ '. · h dı ıı·h· b' . . 1 vor a~. c...:ı!l sı et ı ı.ıraz arın · · . · * "' * ANKARA 30 (M'lli ) ...-ıır azametı ru var · a 1 ır ıade edemıyordu Artık bundan : . .. •. ··-·· · 1 k mümessıl bulundurmak hakkına L ' • • • · 1 vct 

h l'k ld - t · I ılcrı suruldugu bır mem e et var ' ~ " Ani • li rnıtı• ,e_~ e~e ma 1 .o ug~u za~ne böyle her gün ölüm tayinini İS·· ra oda faponya dır Geçenlerde malik olacaktır. ·--..................... .,...; I'" ,_<a.-:_ .. ~oa?.ar y-drışıa ur 
1 ı_gı ıçın be~erı kanun arın e~- ti yordu. -; . •• 1 . . b' . Belçika da senlikler • • • B • k uçuncusu ugun . yapı'.mış 
.ır.de olduguna sarsılmaz bır .. .. .. . •. . b r Japon erkanı 1arp za ıtı mu . G S ıkın cı takımı esı taş . v.oo metre mesafelı ve hıc koŞ~ 

, urette kanidi. Kendisini vur- H~k~mler, Jupıter ın yıldı.r::, a~ede'.1~:1 Jap?.n do~ama~ını :a~ Br~ks~l: ~9 (J>. .. J>.) .-. - BC:~ç~~ • • ~ , 1 kazanmamış taylar yar;şınd• 
'nak i tiven. simdi de öniinde mı gıb.ı, _saraydan rast _gel~~gı dıt eeııpn'!_ mu_teessır_ol_arak ır1:tı k.ı istıklalının ~·uzuncu yıldonu~ b takt ffiffil d" 1 ihsan Beyin Altayı birinci, Te~ 
ı,,rıuryerı ıro ITISMil<U:"tn mrrc i<.o-~ ~~crQu. - Kaderı!:e_cuer' hH ettı. Sımdt de ~ıukumet şıd mü mürlasebetıle .kır.alın ~uzu~ irinci ven 1 f;k Beyin Mayi steri ikinci gel· 
nalı ruhunun ne derekeye düş- ıfn~ edıl~ıler: İgreı;-ç . gorunen 't det le muaheze edılıyor. _ • . le muazzam havaı nıimayışlerıc _ mişlerdir . 
.. - .. •• •• t . d S 'L fazılPtlar• nnl,.r• tnı>C.nm tnP"- rr-.kyo 29 (AA) - Alı dı- ra edi!niİf<tir. H l' k "k' İ .1. • ... 
ugunu gos erıyor u. uı"a~t- k"" • . . . . ,., ~ ı s 5 B k 3 a ıs an 1 ı ngı iZ arasu• 
'ılar iı;inde yalnız bir kişi mert- :ın~ ~oyu-""'"'"'' ·--· ""'.m.. .. 'Vttı11 askerının bahrıyeye men- Dün"lja'iktısadiyatı st por· ey oz· da 1400 metrelik kosuda ceıaı 
e hareket edip hasmına layık hakımı:ıı:_ kar~_ı açtık.l~rı. cıda!- sup azası, hü~uı_n~tin Londra p - ~9 (AA) - Petit Pa • • .• ve Nafiz Bevlerü:ı v;"'; c.._.ypaf 

~ıldugunu ispat etti. Bu E ika- de maglup duşen hırıstıyanla- muahedenamesını ımza etmek- ı .. ans, : . . .. _. . ! asabı le ereı< '" <m<ınııs ı::saoaP 
· · · d k' k d d. İ kp rın Alla hına tapmıyorlardı; fa- le yolsuz bir harekette bulun _ i nsıyen gazetesınde Avrupa. ı~tı Dün Taksim stadyomunda !ık 1 cılıgı kaybetmemek gayretıle a- ,,_ Fş B · ·. R . ·• ,_., 
ıs ısının e ı ·a ın ı. ş ence k . ı d" t d k' müvazenesızlık . eli 1 - b - b 1 d B - zauıc uat eyın e1anı yau...-' .. d····· h ld k b' k 1. ·at onun peygamberlerı, maz- muş oldug"unu mübeyyin bir tak. sa ıya ın a ı, . !maçlarına devam edıl . stan- gır asmaga aşa ı. una rag- k k "'k'f 1 tır ,or ugu a e te ır e ıme 1• 1 . . .. 1.. , h kk d ı..· t tk k yazmakta c. . . . k 1 ··b ı· b' ··d f" ı oşara mu a atı a mış . 1 eli C il" 

1 
km k um arı gıbı, her turu zevke r·r tevdi etmişlerdir a ın a ,,ır e ı bulsoor • Beykoz ıkıncı a ım a men tecru e ı ır mu a ı o an D"" _ k . A 

\0~ er;;e k"l ~ '.'1~ a~ 
1
to C: her tebessüme ve bütün güzel~ 1 

• lan iktısat ulemasından M. Ro- I rı 2:2 berabere kaldılar. Vahinin etrafında ikinci takı- ort ~e hu arı yaştaJe~lı v;~ı 
_ar a .. ·e

1
m 1d~nnKızı . ırl 1 adr: ,;:

1 
liklere düşmandılar. Öyle ise mireat diyor ki: Bugün bir 

1 

Galatasaray üçüncü takımı Be mm genç oyuncuları sıkı ve fe rBap .a tıR __ ayvand~n. '.'llımH •·'" 
.ıe soy eme ı. ı eınn e . . . . l ili d . · k d' h f · - d • · .. · eyın uchanı bırıncı a""' ?n 1 . . h 1 S t beşerıyet aılesınden eksık ol- n(f ere e Avrupa mılletı en ı aya 1 mu şiktaş ikinci takımına 4-1 mag- akar bır mudafaa hattı teşkıl B . N ·.b .. k. . K' 1 se-
ı eme erını ya · 1 ar. u~ ~· sunlar ! Onlara işkence yapıl- vazenesi meselesini yalnız başı ı ıu oldu etmişlerdi. .eyın ~s_ı_ '.. 1 ı_ı;ıcı, ema -'t 
{an fışkırtıncaya kadar ka;ııK- d - .. .. d lk 1 Bahri muahede h 11 d Z'ra bütün Av- il . b" . . yın zaferı uçuncu çıkmıstır. ı:<• 
'.adılar: şikayet etmeden Süs- ıgını gorup e a ış ıyamı~aı: na a ~ eme~. ı. .. . ı lstanbulspor- Beykoz ınncı Bu fedakar müdafaa arasında sde 2200 metre idi Dön ve yv 
ı - af'-' ıd B" k lar alkısladıkları halde samımı A) A nıpa mılletlen eskı dun ya ıle de 1· takımları arasında yapılan mac bir aralık Galatasaray mühacim k . · · ·tiı 
ncıga muv nır< o u. ır ere 1 . d .. h d"l 1 . ı Londra 29 (A - vam . 1 ktl d . · ·arı yast • 'alıs kan ıngı 
lsJn bağırmadan, tek bir müc- tyet erınb. e. nb şkup e e _,1 _etnb~r,hb~r kamarası~da M. Baldwin ile kn;z a~bırı !~eme ~. a~:b~~~:::i~- hay_li heyecanlı ol~u. ilk dedvre lerinden biri Besiktas kalecisi le 2000 m~trelik mahdut handi· 

I" . b"I 1 v d . k avru, ır a ışı mus e ıt u-· d h d ı mu ace.e mun de I-tanbulspor bırı korner en karsı karşıya da' ka~adı değil: 1 İ dat· 
.. mı. 1 e _e e e:.ın~. en !ş ence- kümdara karsı hakaret addedi- Cha'11berlain Lon ra mua .e e~ altüst olma•ından mütevellit · · ". · • · · ' r üzellik rnp ko~usunu smet Pa~;:ı n · 
ılc:rın elınde oldu gıttı. 

1 1 
d h ·bu d .. . .. namesinde münderiç teklıfkn .. _ . • "'vazenesizlikten ıkıncısı sag ıçın __ e~de __ ~ .. Fakat bu muhakkak sayı fırsatı- retlerin in Olgası r.:rinci, A~ 

ı O zaman Romayı öyle ezici ~-~ e~ e ep meyan a oldu yekdiğerine takrip etmek için mu~ter~k bır mu k d 1 te bir şutundan, uçuncusu ~~mu nı, topu y:ı.na atarak öldürdü. met Beyin Dra.-:anı ikinci Evlı· 
. ı·ı dehşet kapladı ki Masumlar ru duler. hususi bir komisyon ihdası tale muztarıp bulunmJ ta ır.a.r. kemmel ofsaytan olmak uzere ! İlk devre 0-0 beraberlikle bitti . ya zade Refik B~yin Mispikl:e· 

1 
'le can ~evlile titrem~ğe !~aş- ....._ ... (Bitmedi) 

1 

bini havi bir takrir vermişler- Japonya baf!vekılı üç gol yaptı. _Beykoz da b~ d7~. !kinci devrede Beşikta~ .bi~inci lı üçüncü gelm şlerdir. Dört ,:e 
, l.ılar. Fıl_hakıka kendı fazılet Karol taraftarları I dir. Bu takrir 2 haziranda müza Barselone, 29 <_A.Jı.:) -.Jen.e- rede .haksız bır ,ıenaltı nct.cesıı ~takımının Galatasaray ıkiı:~ı ta- daha yukarı yasta bı.ı sene tıı( 
rınden suphe etmıyen kını : kere edilecektir. ral Berenguerin sıhhı v<Jzıyetı- de bır sayı yaptı. : kımının hakkmdan gelecegı mu ko~u kazanmamı.,; yerli ve P._ 
rdı '·· Sözleri ile, sükutu ile, salah bulmustur. Mumaileyhin İkinci devre başlar ba•'anıaz 1 hakkak addediliyordu. Ancak i- rapbrm 2000 metre mesafe!: 

; için müs;ebidi~ ölümünü 

1

. Mecburi tahsil yaşı J yakında ayağ
0

a kalkacağı bildiri[ İ~taı:?ul~por .. seri bir lıücu1T'l.a 1 k.inci devre baş.la_r baslatl'aı. Be yarı~ında Jl.hın~t Efendin'.~ 
ı mennı etmıyen kım vardı?.. , Lonlra. 30 (A.A) - Avam mektedir. dorduncu golu yapt~. :Sunu 'hır ı;ıktasın gayretını arttmnasına Tayyarı birinciLği Osnı<!!' ).<: 

Neron muzaffer olmuştu; ; kamarası mecburi tahsil çağını Leh hariciye nazırı az 5onra Beykozun ıkınc•. sayı- mukabil Galatasarayın gene o- fendinin Ceylanı ikinciligi !<~· 
1 ~bii onu suikastçilerin tuza- · . 15 yaşına iblağ etmiştir. Pa!"is, 30 (A.A) - M. Bri- sı, beşinci sayısı takip ett~. yuncularının da azim ve fedakar zanmıslardır. 

ndan, ölümünü muhakak bi- j nad, M. Zaleski ile Leh sefirini Sonlara doğru Beykoz bır gol lıldarmı arttırdıkları derhal gö- --
en hiristiyanların, kininden İtalyanın metalibi kabul etmistir. daha yaptı. Bu suretle maç 5-3 ze carptı. Oyun gittikce canlan Bursada idman 

1 '•arını yog-unu kendisine med- 1 Londra, 30 (A.A) - Taymis +..... . . lstarıbnlspor lehine neticelendi. dı, ·canlandıkça heyecanlandı. 
M H 1 A k tt ı senlı'klı:>rı· , ,un olan bu milletin alçaklığın gazetesi, Malta maarif nazırı , o §tat n araya gı ı Be-ykoz kalesinde eski ~er ~e~ Her iki taraf ta tehlikeli daki- , -

an korumuştu.. Muzafferdi; M. Bartolonun beyanatını neş- Mczunen memleketinde bulu muavin İbrahim oynadıgı gıbı kalar geçiriyorlardı. Galatasa- Bursa, 30 (Milliyet) - ~~ 
akat meçhul bir odada bir ba- retmektedir. Mumaileyh, bu be nan bitaraf aza M. Holştat dün Nebi (8) Mehmet ve mehmet ray müdafaasının ve bu tesekkül glin Birinci lise kız muaııı,. 

, ~ına kalan b~r menfi gibi kendi I yenatında_ İtaly3!1 mutaleba~ını ekspresle şehrimize gelmiş~ir'. oyna~ı~mamı~tı. İstan~u~s~rlı de ~ilhassa Vahi ile ~ahidin fev mektebi, orta mektep ve s.a\i 
!mperatorlugunda kimsesiz ve i büyük Bntanya ımparatorlugu- Ankaradaki müzakerata ıştı- !ar gıtıkçe goze c:arpan ı.yı bır 0 kalade oyunları Beşıktaslıların yi mektebi talebilerinin iştırtl ~ 

, neyus kalmıştı. Odasını silahlı 1 nun müdafaası hususunu alaka rak etmek üzere davet edilen yun tarzı elde etmektedırler. gol yapmasına mani olduğu gibi le atıcılar mevkiinde idman şe 
~ >retorienlere bekletiyordu. Şeh 1 dar etmekte olduğunu ve İta!- M. H: lştat mezuniyetini ikmal Be~iktaş ikinci ta~1?."1ın~.n kar Galatasaray muhacimlerinin de tikleri yapıldı. ..1• 

in surlarına, sanki muhtemel yan matbuatının ittihaz etmiş ol etmeden gelmiştir. şısına Galatasaray uçu".cu tak~ aralarında pek iyi anlaşamamala Kadın erkek kesif hali< ~~ 
;ıir hücuma intizar ediliyormuş ; duğu hattı hareketi hakiki mese M. Holştat dün akşam Anka- mı <:•'<tıktan sonra, Beşıktas bı rı Beşiktaş kalesinin tehlikeye lesi, çocuklar bayrama iştı\1. 

'bi kıtaat tahşit edilmişti. lenin Maltaya İngilterenin mi ra'ya gitmiştir. rinci takımının karşısına da pek düşmemesine sebebiyet veriyor- etmişlerdi. Muhtel!f şek~tde 15' 
'. Kapılar kapalı idi. Tibr neh- yoksa İtalyanın mı hakim olaca tabii olarak it-inci takım oyuncu du. Nihayet oyunun bitmesine manlar yapan takoe, bılh85 e-
1;ne giren donanma iki sahili ne ğını bilmekten ibaret olduğunu Osmanlı borçları larile b;rincinir: idmansız sayı- yirmi dakika kala Galatasaray kızlar çok muvaffak olmuş rtl 
faret altında bulunduruyordu. Pretıs Karol göstermekte bulunduğunu söyle Paristen yazılıyor:- Düyunu lan üç oyuncusundan mürekkep hücum hattındaki oyuncuların dit alkışlanmışlardır. 11. 

1 lı.>h«iu".enturionların kumanda Bükreşten yazılıyor_ Hane- mektedir. ,. , umumiye meclisi toplanmış ve şöyle bir teşekkül çıktımıştı yerlerini şöyle değiştirdi: Va\i, Maarif Müdürü, ~u şe g· 
1 ~., ;a ücretle tutulmuş Af- dan meselesi Roman yanın dahi Türkiye hükumeti tarafından Cahit . Necdet, Rifat Mehmet. Ercü- liklere iştirak etmemiştır. -~~ 

~ .. ;;g.t, cermen askerler yeni E siyasetinde git gide kendisi- Amerlkada ileri sürülen muhtelif sualler R As;ı;.. ·.Vah~ ment, Celal lence ~kşama k~dar samirnı 
'~' ·., •lcrimler bulup meydana ni hissettiren bir mesele olu- hakında bir cevap müsvedesini ıza useyın uamer Bu tebeddül derhal tesirini rette evam ettı. 
ıkarmağa memur edilmişlerdi yor. Sabık Başvekil M. Vintila Yenı"den tahsı·sat tetkik etmiştir. L. Mehme.t Ercümen; Necdet gösterdi ve Galatasaray ikinci DervjJ.', 

- R f t Celal ... •••••••••••••••••• •• ıti ifahkikat gayet sathi oluyordu: Bratiano şimdiki hükumete şid- ı a takımı Beşiktaş birinci takımına şın birinci takımını mag-JCıP.e ıe 
~· ı· ı ·ı- d h"l b 1 b d h"' k d' M h Vashington, 29 (A.A)- A- Ziraat makineleri üze- B ·ı t t k · h < ...., ..ıız ı teş 'ı ata a ı u unan ir etle ucum etme te ır. u a eşı' aş a ımı ıse geçen '" oyunun yegane galibiyet sayısı- Bu galibiyet: "Henüz benı,..l<__,, 

h l k · f · d'k· M · h'"k' · yan meclisi, bahriye için 380 • d t ··b l r t k d k'k 1 d l h" ,, .. a ıs a onu~muş veya ona gıi- li ler şım ı ı anıu u umetı- rın e ecru e e a, :ınca son a ı a ar a a ey ı nı yaptı.Bundan sonrakiyirmida Fener arasına baska bir ta 
· h h K 1 milyon dolar sarfını natık olan İk · ı· · · b" 1 1 t' · • d ümsemı~ onu tanımı~. ya ut nin sabık velia tı prens aro . • . . tısat vekaletı a atı zıraıye ne ır go yapı ması ne ıcesınae kika zarfında Galatasarayın bir girmez., manasına geliyor U· 1~ 

a ona sadece rasgelmiş herhan aleyhinde kat'! bir vaziyet alma. b.ır kanun layıhasını kabul etmış üzerinde tetkikat yapmaktadır. Fenerle 3-3 berabere kalan tam iki hücumu istisna edilirse umu Galatasaray ikinci takJ111ıı:'1• 
ı i bir kimse derhal tevkif etli- sını istiyorlar. Çünkü sabık ve-ı' tır. 

1 
Bunun için Ankarada muhte- takımdı. miyetle Beşiktaş hakim oynadı. sırf azmile bu maçı kazanac~~IB 

·o prangaya vuruluyor, doğru liahtin memleketten çıkarılma- Brezi yada lif fabrikaların makineleri tecrü • Oyun Kemal Halim Beyin ha Ne faideki bütün hücumlar kah nı anlaşılan gazete fotogr~ ~e-
. rayın bahc;esine götürül;yor- t sı hakkındaki karar p'ensin bir Riyo de Janeyro, 2~ (A.A)- be edilmektedir. Bu makineler kemliği altında geçti. Bu devre muavinlere, gah Asıma ve en rı da ümit etmiyorlardı kı. ·ııi 

u. Orada kısa bir ist•çvaotan j gün ~i~abet ı_neclisi~e_girı;nesı- Gazet7lere ı:~zaran,Mınas re~s mazotla, tahrik edilmektedir. nin ilk yirmi dakikası Galatasa- son hattı müdafaada da bazen şiktas birinci takımının resı11' 
ıonra. Jı~men. ~oynu v.uru.luyor- ne maı;ıı şekıl~e gorul~uyor. i eyalet.ı d~hılınde Cara~o~da sı- Yapılan teuübeler neticesinde ray ikinci takın:ııµın hafif bir ha Vahiye bazan Cahide takilıp ı almağa lüzum görmedi.Jer-. Je 
u. G zlı teskı'at'l d-ıhıl kım var Muhalıfler parlamento'aakı pr- - yası hır n•z~ zu?,u: e.~mıstır. ~ra en az mazot yakan makinenin ı kimiyetile ge_çtı. Fakat buı::ı~;ı kalıyordu. Bu suretle oyun, Ma. A\·rupa seyaha~i anfe5ıfl b~ 
:ı he-ps• öldü~üldüler ~i~ çokla ens Karol taraft:ırlarının çı~~-i larrnda J>?l:s nıu~~__r-~ı ~lm?.k uze zürra tarafından kullanılması te s'Jnra ııfak bır şanssı~lık yuzun car maç~arın~a kombinezona a- ; Galatasar.ay i_ki.nci t~~m;ın10 1 • 

da askerlenn ge~m~sı;ı:. bekle r:lmasını ve Karo! un avde<ı ı- 1 re 18. ~ış_ının oldugu _' e ~O _k_a- min edilecektir. : den gecen hafta şampıyonluk na ~ı~ak ıstemıyen Galatasarayın muvaffakıyetının, bınncı .ıa1' sf 
ede:ı ken~ı ke.ndılennı oldur-.1 çı_n propagan~~ yapanlarm ta-: dar kişının yaralandıgı bıldınl- Tecriibeler bir hafta devam e' ınizetliğini kaybeden Beşiktaş ıkınci takımı hu kombinezonun, mm sevahatına hayırlı .bır bril-
ler. Sere - b:!e. hakkındakı, kın e<lı 1 '1"' /" nı ıstıvorlnr, · .,,ekt .. r1ır decektir. •akımı t:>hiatile, bu sefc,.· dl! ikin h~~lıra kahrımanı olan Be~ikta ·!angıç olmasını temennı ede 



Şeker ve petrol inhisarı 
Petrol şeker Evkaf işleri 

yarından itibaren mülgad_!!ı 
lstar.bul cuma günleri nasıl eğleniyor? 1 

Tarabya ve Büyükdere sahilleri ... j· 
İnhisarı var.ından 

itibaren mülga 
930 senesi evkaf 

bütçesi 
' 

Zabıtlar 

Yarından itiba
ren Arapça 
tutulmıyacak. 

Kadın Birliği 

Kongre dün içtima 
edemedi 

. , 
Kireçburnu )~olile BüYükdereye kadar sahilde 

bir otoınobil gezintisi .. 
3 Haziranda tasfiye 
muamelatı başlıyor 

ılim ue sıhhat için 355 
bin lira veriyor 

Adliye mübaşirlerinde 

Kadın belediye azası 
namzetleri Seneler Bo~azın bu kısmına yeni bir şey ilave 

geçip gidiyor. Petrol ve şeker inhisar idare 
iİ yarından itibaren mülgadır. 
~u akşam her iki idarenin hesap 
arı kapatılacaktır. 

Haziranın üçüncü günü de şe 
ıer ve petrol inhisar idaresinin 
tasfiye muametatı başlıyacak
~r. Hükumetçe tasfiye memurla 
11 tayin edilmiştir. İdarenin Mer 
in, İzmir ve Kars şubelerinde 

de tasfiyeye ayni günde başlana 
'.aktır. 

Evkaf umum müdürlüğünün tasfiye yapılacak Dün Kadmlar Birliğinin sene etmeden 
yeni bütçesine nazaran 926 sene lik un:ıumi k~ngresi toplanacak ~okağın ~~şında kulakl~rıı -
sinden şimdiye kadar satılmış Mahkemelerle Vilayet ve Be tı .. İ~tımaa Y~e yakın H. gel: na kirezden kupe takmış şış
ola emval bedelleri ile 930 sene tediye meclislerine zabıtların a- mış~. ~~~t ~~rlik_ ,azası mevcu man bir adam, küfesini karıştı
sinde satılacak mahaller bedel- rap harflerile tutulabilmesi i- dunun ort yuz _kusılr o~ası~ rarak, gelenin geçenin yüzüne 
!eri vakıf paralar miidürlüğüne çin verilmiş olan mühlet yarın ~ n~~~;~n. ek:enyet ~emınhaze~- haykırıyor: 
gönderilecektir. Yalnız mahalle hitam buluyor. eme ıgı ıç~ .. ongr~ı~ 8 ı-. - Karamana gel! Karamana 
rinde daha faydalı akaret inşaa Haziranın birinci gününden ra pazar gunune ~~ki zaruretı gel!.. Siyah kirezin bir adı da 
tı mümkün görülürse sırf liizum itibaren gerek mehakimideki ve hasıl olmuş~~~ _D~ger taraftan karaman olduğunu ilk defa i iti 
ları tahakkuk ettikçe bu paralar icra dairelerindeki bütün za- Ka~lar ~ır~gıı:ın b~~ H.lan yordum. 
geriye iade edile bilecektir. bıtlar yeni harflerle · tutul- yem ?.eledıye .ıntıhabı ıçın. nam- Boğazına pek düşkün olan ar 

Bundan başka fili, kanuni ve mağa başlanacaktır. zet g~sterdiği hakkında bır .. ta- kadaşrm dayanamadı: 
,. ~ek:r_ v~ petrol inhisar ida~e- hayri bir kuvveti kalmıyan tev Bu münasebetle bazı mübaşir k~ nvayetler var~ da bö~le - İyice bir kireze benziyor .. 
~ın lagvıle 52 memur ve mus- liyetler de tevcih edilmiyecek- !erin yeni Türkçeyi henüz lü- bır şey me~zuu b~ıs değildir. diyerek küfeye sokuldu: 
~dem açıkta . ~alma_kta_dır. Bu tir. Ancak tevliyeti evtadiye ola zumu derecesinde elde edemedik Esasen ;:em beledıye kanunu- - Kaç kuruş kirez? 
~emur_l~rın ?ıger ~'.'hısar~ara rak intikal eden mütevellilerin !eri anlaşıydrğından bunların da n~~ t~tbıkile kadın veya erkek - Manavda elliye amma biz 
erleş~'.1lme~~ ~karrur ~tmı~se hakkı intif~ları n:ahfuz ~alacak, tasfiyeye tabi tutulmalarına ka- gı?•. bır tas.ruf ~~amıştır. Şe- otuza veriyoruz. 

:le h~n~ kat ı bır yer gostenl- :ı-:alnız tevlıyetlen refedılecek _ rar verilmiştir. raıtı kanuruye:ı:ı haız olan ~;r _ Tart bir okka.. . 
-nemıştır. tır. vat:ındaş belediye azası olabılir. Ertesi günü rastgelince sor- ... - .. 

Petrol inhisar idaresi çiftçi- Bütçenin masraf kısmına or- Poliste İntıhap za!llanı fırka namzetle- dum: sı onunde duran küçük bir te-J işte hala, kızıl duvarlarının ,_ 
:ıin ucuz petrol tedarik edebil- man zeytinlikler ve vakıf arazi rini tesbit edereken hanımlara- _Nasıl, kirez iyi çıktı mı ba nezzüh m?töriiı:tii iııaret eder?k: kmtısı olduğu gibi duran Fra.., 
'llesi için kendilerine muamfiyet masrafı olmak üzere ( 60) bin, Bir ara ha r~sında da namzet gösterecek- ri? - !f:ıdı! ~edı , b~~letmiyelım, SIZ sefareti harabesi .. Kireçb' 
'.czkeresi verirdi. Yarından itiba tesis olunacak zeytin fidanları- tır. _ Bırak allah aşkına ... dedi, bak bızım ıçın motor hazırlamış nuna doğru yaklaştıkça binal 
:en muafiyet tezkerelerini İktı- nın bedeli için 12 bin beşyüz, a- Dün 9 yaşında bir Fakat bunun içinde fırka aza bir tane yiyemedik.. lar .. B~n de on~ İs~elenin karşı seyrekleşiyor,küçülüyorverr 
1at vekaleti tastik edecektir. Ya kar inşası tamiri ve mübayaası sı olmak şarttır. Her ne kadar _Neden? sındaki otomobıllen gösterdim: zaranm azameti birdenbire k 
:ın gümrüklerde inhisar idaresi için 385 bin hayrat inşa ve tami çocuğu çiğnedi fırkaya müracaat edenhaınmla- -Hepsi kurtlu idi.. -Motörü bilmem amma, bun boluyor.. ı 

• 

'tin şeker ve petroldan aldığı in ratı için 116 bin lira konulmuş- Yemiş iskelesi arabacıların- rın muameleleri ikmal edilerek Dedim ki : lar her halde biı:i bekliyorlar. Bizansldar, Kireçburnuna, 
ıisar ve istihlak resmi alınmrya tur. dan Abdülhamit dün Unkapa- bilfiil aza olamamışlarsa da bu _ Kabahat sen de.. Herif, - Ne demek istiyorsun? radenizin anahtarı ismini ni ı 
ıaşlanacaktır. Bundan başka ge Evkaf bütçesinin gene masraf nından geçerken Ramazan is- işte pek yakında bitecektir. acıkça karamana gel! diye bağı l . -Şöyle Büyükdereye kadar verdiklerini şimdi daha iyi a 
le yarından itibaren şekerden kısınma Darüşşefakaya muave- minde 9 yaşında bir çocuğu çiğ Alakadar mehafidde namzet rıyordu... bır gezinti yapıp döneriz. yorum. 
iört, petrolden 6 kuruş muame net için 25 bin Darülfünuna ki- niyerek ayağını ezmiştir. Ra- olarak Nakiye, Latife Bekir, _ Karamana gel demek ne - Sen bilirsin.. Arkadasnn dedi ki: 
!c vergisi ve okturuva resmi alı tap ve eşya miibayaası ve teber mazan Etfal hastanesine yatı- Lamia Refik ve Efzayiş Suat olur? Şoföre tenbih ettik: - Hani insanın elinde k 
'lacaktır. ruu için 100 bin muhtelif' mües- rılmıştır. Arabacı hakkında taki Hannnlar akla gelmektedir. _ Ne olacak, karamanın ko- - Ne kadar mümkiinse o ka vetli bir dürbün olsa Sivastop 

Adlive kadro-
~ 

sun da 
tebeddül mü var 

Devran eden rivavetlere na
aran İstanbul Adliyesinin yeni 

!tadrosunda havli tebeddülat var 
dır. -

Gene bir hazirandan itibaren 
tebligat müdürlüğü de yeni bir 
~ekil alacaktır. 

Ankarada bulunan müddei 
.ımumi Kenan B. yeni tebeddiil 
1er hakkındaki <!mri hamilen ge 
'ecektir. 

Yeni hatlar 
Şimendifer hattı 

'Malatyaga varıyor 
İsveç grupu · tarafından inşa 

!dilmekte olan hatların inşaatı 
ıayli ilerlemiştir. Malatya isti
tametinde ilerliyen hat yakında 
1'.ialatyaya varacaktır. 

Ankara- Eereğli hattında in
.aat en arızalı yerlerine gelmiş 
tir. Burada üç buçuk kilometre 
lik Türkiyenin en büyük tüneli 
lçılacaktır. 

İsveç grupu tarafından Fevzi 
~aşa-Diyarıbekir hattında Gök
•U çayı üzerinde de Türkiyenin 
lk büyük beton anne şimendi
'cr köprüsü inşa ettirilmekte
lir. 

Bu köprü 300 metre tulünde 
.,e 30 metre irtifaındadır.35 met 
'e arzında, 8 kemeri vardır. 

Köprü bir kaç aya kadar bite 
-ektir. 

İzmirde dünkü maç 
İzmir, 30 (Milliyet) -Bugün 

''apilan maçlarda Karşıyaka bi
'e karşı üç ile Altaya ve Sakar
va sıfıra karşı bir ile Altınordu 
Ya galip gelıniştir. 

Hünkar 11uyu sahibi 
Emanetten davacı 

se1atı nafiaya yardnn içi~ ~O bin bat yapılmaktadir. • yunu, sonra çıkar oyunu.. dar a~ır git. . . görecek! .. 
1:ilrk ocaklarına ya:dnn ·~ın ~.o Acaba hınız kim? Bir tamim - Doğru .. Ben orasını düşü Meg~r ~~-ıh.tara hace~ yok- K~reçbumu ile Kefeli kit 
bın, hudut ve sevahıl sıhhıye but Karagümrükte Altay mahal- nemedim. muş. Bındigımız otomobıl, hur geçtikten sonra Büyilkderı; 
çesine yardım için 150 bin lira lesinde tütüncü Osman Ef. nin Şimdi burada size de nasihat de demir halini almasına çok bir geldik .. 

h · k (Birinci sahifeden mabaat) k l k" b" b "d" ta sısat onmuştur. dükkanına hırsız girerek 200 li- edeyim: şey a mamış es ı ır ara a ı ı. Bahçeköy kemeri uzaktan 

Çekirgeler 
Dörtyol ve Islahl

yeyi istila etti 

ralık tiltün ve beş lira ufak pa- cine gittikleri zaman kendi aile Kire! alırken içini açıp bakı İkide bir: dağ yamacı arasına kuruln· 
ra çalmıştır. Tahkikat yapıl- lerine ve muhitlerine okutma- nız. Kurtlu kirezler çoğaldı. .. --:- Zank .. diye ?uruy~r _ve.bir mua.~z:ım bir köprüye benzİ}oı 
maktadır. lan ve belletmeleri hususunıı Amma, deryadillik edipte: s~ru el ?areket.len~ motorün ilze Buyilkdere, içinden yıkı 
Mahmut Şevket Pt. vapurunda temin eylemelerini ve askerlik _ Kurt büyüyüp benim ka- nnde bır hayli ugraşmalardan muhteşem boğazın bu müste: 1 

bir kaza şube zabitlerimizin keza bi:ıızatr dar olunca ben dağ kadar olu- sonra yoluna devam edebiliyor- köşesi, sıvaları döl<ülmiiş y2 
Ortaköy açıklarında demirli ve mıntakalarında münevver- rum .. diye düşünürseniz o da du. ~a ben bundan şikayetçi lan ve sürü sürü satılık ve ki ı 

bulunan Mahmut Şevket paşa ler vasıtasjJe köylere kadar bu başka... değıldım, etraf~ı doya doya lık evlerile, boşalmış bir e 
vapurunda bir kaza olmuı, iki kitaplardan gönderilmesin~ ve * * * seyredecek vakit vardı. halinde .. Bu mevsimde bile b 

Cenup vilayetlerimizde çekir gemici_ yara~anmıştır. . o~utulmasına hizmet etmeleri- Boğaziçinin Rumeli Kıyısı ~arabya!.. ~e;:~~l~ kibarının boş gö_rünen, koca iskelesi sa-
ge mücadelesi devam ediyor. Bu Dem~ polıs merkezlnın yaptı nı, a~~dderecat .~ı:danlaı;m boyunca, bir tarafa yatmış kü- B_~gazd~- sayfı~~~~ını _rap~. ~u ce eskı Boğazdan kalmış bir f 

hususta Adana gazeteleri şuma ğı tahkikata nazaran kaza şu su ve muessese amırlenrun de bız- ç .. k ·rket vapurunun göğerte- guzel koyde buyuk bır degışık tıra.. ı 
lumatı veriyorlar: retle olmuştur: zat bu ~u~u~ ehe~yet a~fey s~d:ıetrafımızı seyrederek Be- lik bulaca~nnı zanne~iyord~1!1· . Gazinolarıı: biri.nde alatur ı 

" Çekirgeler, Dörtyol ve İsla Vapurun kazanında küçilk bir lemelennı lazım gomıekteyım. b ğ do - ru yol alıyoruz. Hal~ukı seneler, bır şey ılave bır saz heyetı eskı şarkılard1~ 
hiye cihetinde dağları, dere ve tamir yapılırken islim tazyıkile B. E. Rıı. e S~n y~ğışlı günlerden sonra e~e~ıkte~ maada mevcutları parçalar çalıyor .. Günde anc1ı 
ovaları kamilen işgal ederek yu "Valt,, açılmış, bu yüzden çark Müşür bu emsalsiz bahar havasının bıle sıl~e~e baslamış.; üç, beş vapur uğrıyan unut•· 
murta bırakmağa başlamıştır. çı Sezai ve yağcı Mustafa Efen Fevzi kı eti daha iyi anlaşılıyor. İşte ıhtıyar Tokatlıyan .. İş- muş bir köy haline gelmek, il 
İşgal ettikleri saha Payastan diler bacaklarından ve kolların- "Askerlik va:ııifesi,, nin kıy- ~zı leş gibi rakı kokan bir te fıstık ağaçları arasında yarı- zel Büyükdere .. Sana hiç ya' t 

Kozana kadar tahminen yüz ki dan yaralanmı~la.rdır. metli münderecatı arasında Sa- herifin, ispirtolu nefesini, yüzün sı kaybolan Summer palas .. Ve mıyor. . M. 
lo metredir. Yankesıcı kadın mih Rifat Beyin nefis bir "As· de gezdirerek yüksek sesle gaze 1 

Yumurtalar on sekiz günde Ed' k d k M f ld Bag' cılara tente tevzii Beyrut komı'te111'nde •ı' ıme apı a yı ıcı usta a ker koşması,, da vardır. Bunu te hecelemesine fena ha e sinir "" 
açılıyor ve senede dört defa yu Efendinin dükkanına müşteri aynen alıyoruz: leniyorum amma ne denir? Bu sene bağcılara tente tevzi detli ihtilaf 
murtlıyan bir çekirge her defa- "b" 1 b" k d d ıl · edilecektir . Bunun için Ziraat 

gı ı ge en ır a ın ora a as ı lıtildal savqı gençleriyiz biz; Bir aralık, aşağı kamaraya ın Beyrutten Türksözü refik 
sında 33-90 arasında yumurta duran caketin cebinden 316 lira Tarihe koç Türkler diye ıan verdik. meği bile göze aldrrmıştnn. Be Bankası bütçesine dörtyüz bin ze yazılıyor: 
bırakıyor. Şu hesaba göre bir çalmıştır. Yurdumuz azizdir, çiğnetmeyiz; reket versin buna hacet kalma liralık tahsisat konmuştur. 
çekirge senede (600) bin çekir Palto hınrzı Uğruna bukadar kahraman verdik. dı da şerefli,refakatimiz burada Bu para ile ihtiyacın dörtte Beyrutta toplanan Ermeni 
ge meydana getirmektedir. Şim Beyog'lunda Tı·yatro sokağın hit d" B bek iskelesine i bir nisbetini temin eyliyecektir. mitacılar kongresinin mukar 
dirk l k 1 k' Aç, çıplak savaıtık tipide karda, ama er ı. e - T 1 · ·· h kk d b' t k · r Im ı yumurt ama ta o an çe ır da balıkçı Rağıp Cemalin palto Kartallar avladık sarp kayalarda. necekmiş. Sağ ayağımdaki na- ~~te enn tevz~ al m a ır ra ı ~-· E:z ıd tutu asına 
genin uçkun haline gelmeden im sunu sabıkalı Acem Hüseyı· n çal Sakarya önünde. Dumlupınarda sırda gözümü yaşartan son bir taT ıma~am~ hazırı· af nmkış~ırl · ı mK~n 

1 
ulr yEe en . 1kaçmış hası lazım geldiği aksi takdirde Ulu Gazimize imtihan verdik. hatıra bırakarak defoldu, git- . ente ~cret~ mu t? ı ta sıt er urt er.e . "?eı:ıı.er aras 

ekilmiş olan her şeyi mahvede mıştır:. .. , t" ıle tahsıl edılecektır. çok denn bır ıhtılafın baş g 
ceği haber verilmektedir. Du~ku cerh vak aları Soğuklar zalimdi, kıtlar amanıız; ı. Artık rahatım .. derken, yanı- terdiği anlaş~lmaktadır ki, . 

Osmaniyede bu tehlike ile la 1 ~yıpte kondur~cı Abd~llah Kuılar yuvalardan düıerdi canıız; b f d .. .. . Danuzlrk hayvan getirtmek nunda sebebı Taşnak Cemı 
yık oiduğu ehemmiyetle alaka- la Nıko k:ıv~a ~tmışler, Nıko; Vuruıtuk yaralı, hasta, dennanaız; ~asa~. s:ı:ış~~~: ::e~: J~ İ11tiyenler ni. ~arsilyada ki, merkezi 
dar olunmadığı söylenmektedir. kondura bıçagı ıle Abdullahı ya Ne aman iıtedik, ne aman verdik. d d.. ., A b · . Memleketimizde büyük cüsse mısı tarafından Kahre şubes 
B . . • .. d 1 ralamıştır usu uşmez mı. ca a yennı .1 . 

unun ıçın yegane muca e e ve ·. . .. . Yıllarca ufukta yedi renk bayrak d d kT . d" li hayvanların yetiştirilmesine sıtası e Halep Cemıyetine v 
imha çaresi yumurtalardan çıkıp j 2 - Eyıpte bır kah~e uzen~ Salındı, bizimdir diye bu toprak; ~:~:;:~ı :ç~ç~ ır a~~:yeF:~ ehemiyet veren İktısat Vekale len paranın . vatan~ız ve h 
yürüyüş haline geldikten sonra de otura~. am~le İsmaıl: Kendi Hepsini allara boyadı tafak, kat ben bu ameliye ile meşgul- ti Vilayete gönderdiği bir ta- Mahmut ~elim Celadet Ki 
çinko siperler cekerek öldürmek odasını gozetliyen meczup Ah- Göklere içtiği kadar kan verdik. ken o da sıranın arkasına dog-ru mimde parası taksitle tediye e- ran, İbrahım Paşa .. za.de Ef. 
tir. · met Hasam başından sopa ile f d 

ı Kılıç kınlarından süzüldü kanlar, yaslanıyor muş. Bir de ne göre dilmek üzere ecnebi memleket- rem. t~ra ın an swıstımal e 
Bu akının önüne geçilmek i- yara amıştır.. Al döndü akından kır küheylanlar, d b. l d d 1 k ·· ser ha mesıdır 

Çı·n herkesı·n mu··cadeleye azam·ı . 3 - Taksımde Macar cadde- yim: Sıranın kenarın a ır par er en amız ı cus ı yvan H lb. k" T 
d Açtı balıarmuz hep erguvanlar, mak yerde çabalanıp duruyo- getirtmek istiyenlerin miktarı a. ~ ı sşnaklar bu p 

yardım etmesi ve çinko vermesi sın e 38 numaralı apartmanda Dağlara çiçekler armağan verdik. B iki •. f b" d" d · t" hakkında malumat istemiştir aleyhımızde çalışmaları için 
oturan madam Man komşusu rum. e an ır şey ır e ıs ıs · . 1 d" İ . 

vatani: bir mecburiyet haline gel F H b 'd k ld 1 di . Baytar Müdürlüğü; fazla gıda mış er ır. httHHın başlıca s 
. b 1 atma anımı aşın an tabak- Murat dağlarından indik aıağı a en an ar ye· . . 1 k . . bi budur 

mış u unyor. la yaralamıştır. Göründü uzaktan Gediz ırmağı - Madam dedim rahatsız ol ve ıyı ahırlarda bes eme ıstıyen . 
4-İnebolulu Hakkı reis kendi Kuruldu lzmire Türkün otağı dunuz galiba? ' ?u. gibi h~yva~la~dan. g?tirtm_ek Bundan bir ay kadar evvel 

Cemil B. §ehrimizde kayığında tayfa Mustafayı döv- Vatana yeniden bir vatan verdik. Sarı bir karalama defterinde ıstıyenlenn hır lıstesını tanzım rablusta "Türkiyede Ermen" 
Sabık Dahiliye Vekili ve Te- müş, başından yaralamıştır. Samih Rifat silik yazılara benziyen kıpışık e?ecektir. Ayni zamada. h:ıngi cayii,, namile bir film çeki 

kirdağ meb'usu Cemil Bey dün 3 sirkat vak'au gözlerile beni hafifce süzdükten cıns hayvanların celbedilebılece tir. Bu filmde bazı hainler 
şehrimize gelmiştir. 1_ Bahçelikapıda Hasan E- ••1•••••••1•1•1•1•1•••••••• sonra: - ğii, berellerinin kaç taksitte alı- almışlardır. Antalya lisesi 

dün tarassut altına almışlar ve Y' k d d" k f · b k nacağı hakkında da malilmat biyat muallimi ve müterak 
fendi isminde bir şahsın 15 lira• M - o .. e ı, e ınıze a ın.. . . Kürt taali cemiyeti katibi 
sı dolandırılmıştır. bir kaç saat sonra adamı ev- Ben rahatımı bulmuşum.. temıştır. T ". . M hm S 

2 _ Üsküdarda h"kim Mek- den çıkarken yakalamışlardır. Arkadaşım kulağnna eğildi: mı ıgını yapan e et c 
d A . k' k k . Kon11ervatuarın dünkü filmde en büyük rolu almışı 

İrtihal 
Nafıa sabık müsteşarı Bürha ki Beyin evinden bazı eşya çalın Malama polis müdürlüğüne - mma pış ın oca arı ı- Kont1eri dan biridir. 

Sarıyer Hünkar suyu sahibi nettin Beyin oğlu İstanbul E- mıştır. getirilmiş ve evvel emirde ne su miş be ... 
'1' İ y f ld d Dün tepebaşı kışlık tiyatro-"'11anet aleyhine bir dava açmış ,ıektirk şirketi müşteriler mu- 3- Gene Üsküdarda Bahari- retle stanbula girmeğe muvaf- avaşça ısı a ım: 

d k . ı· b d · sunda saat 15 te konservatuar ·c her gün için 50 lira zararıma hasebesi şefi Mehmet Ali Bey '"ede tüccar Hazim Efendinin fak oldug'unun tahkikine başlan - Dağ a ı ge ır, ağ akıni 
' d talebesi tarafından bir konser ve :evi istemiştir. Buna sebep sahi kısa bir hastalığı müteakip dün evinden eşya çalınmıştır. mıştır. koğar diye buna erler. Haziranda Berlinde top 

~nin bu suyu damacana ve fıçı akşam rahmeti hakka iktiran et Mme Malama yakayı Malamanın yakalanması üze- * * * rilmiştir. · • · cak ikinci beynelmilel Er! ı.. C . b Konsere İstıklal marşı ılc baş k . T .. k" d 
«rl~ Bakırköyünde satmak iste mişt~r .. ~nazesı ugün . öğle ele verdi rine bir zat müddei umumiliğe Be~ce hakiki boğaz, İstinye lanmış ve bundan sonra 150 ki- dfı:re~ıne ur ıye e davet 
1ı.esı ve fakat memba sularının vaktı Şışli etfal ?a_stanesınden Evvelce hudut haricine çı- müracaatla Madam hakkında 1 koyunu geçtikten sonra başlar. şilik talebeden mürekkep ştır. .• 
~anet memurları tarafınd3:_n kaldırılarak Teşvıkıye camiinde karılan Mme. Malama geçenler h~karet, tahd~di hürriyet~ sebe Burada ufuk birdenbire geniş heyet' tarafından muhtelif gü- Kon~re, .al.elun:ıum tabu k 
?1rsunlanması meşrut oldugu nama~ı eda k~lı.ndıktan ~onra de gizlice İstanbula girmiş ve bıyet ve tazmınat davası ıkame , !er, hava değişir. İnsan kendin zel parcalar çalııımıştıar. vayı mıhanıkıyeyı esaslı me 
<ılde o mıntakada bu vaz~fe;vi ~abıgahı ebedısıne nakledılecek gizlenmeğe muvaffak olmuştu. etmiştir. de tarif edilemez bir hafiflik his • · lerde toplıyarak bu suretle 
~acak me.mur lı uluı~'.'1adıgı ı- tır. . . Nihayet Malama yakasını po Malama muhakemesi yapıl- setmege başlar. Hüsrev B. geldi min edilecek, tasarruftan b 
'l Emanetın buna musaade et- Cenabı hak garık rahmet eylı j tisin eline kaptırmıştır. Sivil me dıktan sonra tekrar hudnt hari- T .ırabyaya cıktığınız zaman Sofya sefiri Hüsrev B. mezu beşeriyeti istifade ettirme2-ı 

e. :ır ·· · ö k"" _ ıkarılacaktır. arkadaşnn İtab·:ın sefarethane- nen gelmiş, Ankaraya gitmiştir. tihdaf etmektedir. 

Enerji kongresi 



Fikir, ~iz;ah, Ecl~biy« ıt:, 
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·;r ' kadın içinde bir ikisi her halde züme bakıp sırrtıyı0r. Hay Al- --....1'-------~-----------'---
m Umdesi "Milliytıt'' tir. bana tutulacak, ben de bunlar- lah cezasını versin!. Ne istiyor Harflerimiz hakkındaki mütalealar 

..- 31 MAYIS 1930 
RE.HANE - Ankara cadd .. i· 
O Tel;ıraf adresi: Milliyet, ı .. 

Telefon numaralan: 
ıtanbul 3911, 3912, 3913 

dan biııine aşık olacağım. . o- sa söyJeyip gitse değil mi ya! 
lacağım amma daima olduğu Sıkılmıya 1>aşladım. Sırtım ka
gibi her halde beni sevenler- rıncalanmağa, gözüm seğhme
den birine değil de belalı ak- ğe ve dizim titremeğe başladı. 
törlerden mesela Jorje Bank- Dayanamadım ve sordum: , 
roft'un karısına abayı yakaca- - Bir emriniz mi var?. 
ğım. Bir taraftan bana tutkun 
olan kadının entrikası ve teh
didi, diğer taraftan benim tu
tulduğum kadının kocasının 

Geçen makalemizde bir bu- dan başka bu iki harfin üstlerin 
çuk senelik tecrübe neticelerini deki tremaları yazmak için elin 
harfler, işaretler, imlii kaidele- yazı esnasında geri dönmek 
ri,gramer meseleleri noktaların mecburiyetinde kaldığı da bir 
dan tetkike başlıyacağımızı va- güçlük olark ileriye sürülmek-
detmiştik. tedir. 

Zorla izdivaç 
30NE ÜCRETLERi 

- Aman efendim, haddim 
mi?. Büyük bir istirhamım var 
arza cesaret edemiyorum. 

Harfler meselesi, bu mesele III - Sadasız harflerden en A '- b · ğ l ' na ,oa a içın o ul arını bir diyordu. Nihayet bir gün baba
lerin en nazik ve en muhataralı çok gu·· çıu·· k iddia ına n ru k s ı a z a- an evvel evlendirmek sabit bir 

. ;, 
ı ~ 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruı 800 kurut 
7 50 " 1400 " 

1400 " 2700 tt 

1 -len evrak geri verilmez 
i :'ti c•çen nualıalar 10 kunıttur. 
c l'tte ve matbaaya ait işler için 

tehdidi arasında ne yapacağımı Bu tuhaf işte. Umumiyetle 
düşündüğüm sırada küçük hiz- para isteyenler bunu ufak bir 
metçi kız geldi ve kapıda bir a- şey diye gösterirler, l:ıu adam 
damın beni görmek istediğini büyük diye söze başladı, acemi 
söyledi. şey .. 

sır~ teşkil eder. Çünkü bir mil- lan nokta «k» harfinin üstünde- fikir haline gelmişti. Baba kaç 
letın yazma ve okuma vasıtası ki ağır yükün azaltılması ihti- kere oğlunun ağzı~ı aramış bir 
olan alfabe öyle her dakika de- yacıdır. Pek çok mektuplar vel sevdiği kız olup olmadığın~ an 
ğişme tecrübelerine maruz bıra bir çok zevat «q» harfinin de 

1 
k . · · F k -

1 k 1 Y b ık . -- · ı k . . ama ıstemıştı. a at og uın-
ı amaz. azının e ımıgı o an « » nın kalın veya ınce sesıne d ld - b · 
il b h f ·1- k J'l .. . an a ıgı cevap u genem a a eye ar ı ave etme , ya- de a et etmek uzere alfabemıze .. 1 .. h' b' b vl ı 

h d h f k k dil. 1 1
.. .

1 
. .. gon u ıç ır yere ag ı o -

- Git sor, ne istiyor?. dt'!- - Söyleyin rica ederim.... ut on an ar çı arma ın a ınması uzumunu ı erıye sur- • .. . . . 
dı·m. Kız git~,· geldi ve: yazma ve okuma bünyesini sar- mektedir. ~adı~ını şoste~ıştı. _N•hayet Iidliriyete müracaat edilir. 

1 3•temiz iltnlann mea'uliyttinl 
kabul etme:.. ,r 

' ' - Efendim, cesaret edemi- bır gun ogluna şoyle bır nırtuk sar. Arap yazısının asırlarca sü «K» ile ayni vaziyette bulu- . . - İstediğim şey kız çocuk- yorum amma madem ki emir · · b ırat ettı · 
1 .... ,__.,.....,~=-~-... . 1 

. b ren hakimiyetı en zıyade u sar nan «g» ve «b> harfleri için ayni ' · !arına söylenmez diyor .• dedı. uyuruldu, arzedeyim .. Efen- · ·ı b'I 
srntı korkusu ıle izah edı e ı - mahiyette itiraz hemen yok gi - Artrk senin istikbalini, a-

:ı •JGVNKV HAVA 
! ') lı11 artı en ÇOt ll5 ın az 

'1 >1itrcce !eli Bucün rüzgtr 
ı I'\avvil lıava açık olacaknr. 

- Nasıl adam?.. dim Allah kimde varsa bağı•- kted. 
- .. . lasın bizim bir kızımız var, da- me ır. bidir. ile teşkil etmeni düşünmek za 

- Ba~~gı, ~yle ~ı~ı~h. . ha üç aylık iken annesi zehir- Şimdi elimizde mevcut o\an JV _ Sadasız harflerden işa- mam geıldi. Hiç bir kıza gönül 
Genç degıl ayagmd~. bitı ka- lendi _ Allah size ömür versin ve bir buçuk senedenberi az retli olan «ç,ş,ğ» harflerinin de vermediğine iıyi etmişsin. Şim 
ra,, pantalonu var. Ögle zama- -vefat etti çok alışılan alfabede yeniden «Ö» ve «Ü» gibi yazmayı güç- di sana ıbir hayat arkadaşı in-
nı gelen bu esrarengiz ve iste- .. . . .. .. tadilat yapmağa kalkışmak, iki leştirdiği iddia edilmekte ve he tihap etmek lazım geliyor. Her 

ı, 1 diğini söytlemiyen adam kim - Allah balridekılere omur cihetle mühim mahzurlar arze- le «Ö», «Ü» ve «g" ,, nin işaretleri, türlü evsafı haiz bir kız bulma-
·t r{ ft versin! 
1 ,8 anın olabilir?.· der: «i» ve «j» nin noktaları üstte ve mız elzem. Onun için sen bu i-

e _ Buyurawt, 21 <Tetı'r, . Kız - Hep bendeniz sütle büy- Bu mahzurların birincisi, şim «ç» ile «.~» nin işaretleri altta r yazısı - .. . ş· . y şi bana bırak, benim intihabı-
! gitti ve hemen adamı peşine ta tittüm. ımdi bır yaşında .. U diye kadar basılmış kitaplarr, olması bir kelimede elin üç ma itimat et .. 

ıı kıp getirdi. . Kranta yanaıklıarı kin maşallah hiç bir yaşında de öğrenilmiş esasları yeniden muhtelif hareket yapmasını i-
o Mürüvvet! çökük, traşı gelmiş, orta boylu, mezsiniz .. İrileşti, azdı mı ~z- sar~n~aiı:. t~hlikeıı.ini ~yandırma cap ettirdiği en ağır bir güçlük Delikanlı babasının işe karış-
a .. kırkık bıyıklı, reıngi uçuk bir dı .. Eh bizcıc yüz verdik. Ka- sı; ıkıncısı de şımdıye kadar olarak öne sürülmektedir. masına, hele bu onun istediği 

•2 gun evvel evde .~ula ~- çekC'I: ve pöti kare bl.r pantalon pıyı açık ıbulunca sokağa fırlı- yapılanın ciddiyetinde şüphe v _ Gene sadasız hadlerden gföi ıbir kızı beğenmesine mec 
l. olmaktan. m_uııevellıt labis elinde de imam feneri tu- y:or, yaramazlığına tahammül uya~dırınası ve bu şüph:~in ye «c» harfinin türkçe sesi ecnebi bur edilmesine hiç memnun 
;r~~lı_ı_k hissenm. H~r tar gibi budü mücerrette tut- edilir gibi değil.· Diif&.dük, nı sıstem .h~kkmda da ıtımadı lisan bilenleri şaşırttrğı da id- değildi. Babasından her ay al
·:piru~tuden uzak ~lm~k ı- tuğu bir kara baston. Her halde btıri dedik şunun ibir milriW- se~betmesıdır. .. .. dia edilmektedir. dığı para ile her türlü gençlik 

, ~-:1c;~ı_n ~n hUcra b~r ~oşe- tanıdığım adam değil. Beni gö verini görelim!.· işte bu muhat~raları duş~~~- Bu hulasadan anlaşılır ki al- arzularını tatmin ede!bilen 
-kıldım, bat1?11 d~lıyor- rünce şapkasını çıkardı ve onu- LM bu raddeye gelince ben rek harllerde bır tebeddulun fabemizin 29 harfi arasında yal h t d 'k' t t 
ıeo~ on dakık~, ~ır.~y- nla bir temenna yaptıktan son- şaşırdım, adamcağız oynatmış faydasından ziyade mahzuru o- nız 3 sadalı ve 4 sadasız harfte g~nç, d ayOa m a.n. şı a

1
ye e - . 

n.,.mış geçmemı,.tı ki ka .. · ınd ); ·· ·· 1 - ı· b · mı yor u. nun ıçın ev enmeyı .. ,. • . ,,. . - ra basladı: uır yaş a ÇOCUgwt muru·we- acagmı tes ıme mec unyet güçlük görülmekte ve yalnız .. .. .. 
ILmdı. · Ben hıç bır şeyle , f f • tinden ıbah,&ediyor .. Hep te mi duymaktayız. bir harfin de ilavesi teklif edil- de duşunmuyordu: . Babaıoına 
ıl'ar olmak istcmedi;ıı.,;~ i- - A b.uyurun e endım, ra - :L... lana latmak stıyordu Fa 5~• h balNI. gelir böyleleri.. devam et- Bu esası göz önünde tutarak, mektedir. «a, b, d, e, f, g, h, i, uun . n. 1 · -
Üiırmadım ve kendi hül- atsız ettım. d h ti: mevcut alfııbtımizdeki harfler- j J m n 0 p r s t u v y z» 'kat hır baba ıle bu ka arma -
·'!na daldım. · Düşünüyor- - Estafurullah !. • _ . . . Civarda da cinsi clbil de yazı veya dil ile iddia edilen ha;flerinde; hiç' bir ~~lllk 'id- rem oL<nak ıkabil midi?. . Cesa 
ıc Günün birinde sokakta - Yok, yok her halde rahat- gu··çliıklerin neden ibaret ve han dia edilmemektedir. ret edemedi. Fakat bu izdivaç ıiıen karşıdan gelen bir o- . liyeti belli, terbiyeli bir şey de . h ·1 . ld " -

, sız ettım. · - Alfalı bağışlasın - szin ço- gı arr ~re aıt 0 "gunu araştı- Güçlük diye ileriye sürülen bahsi yeni yetişen delikanlı i-
l ea birdenbire dursa ve i- H f d . 1 B k b l h f 

ıg kılığı kıyafeti hiçte bi- - ayır e en ım. cuktan başka ydk! ~a ~m ... ı~'lde.'.~ .. u.~~~et e d~r - meselelerin mahiyetini ve hal çin neşesiz bir hikaye olmak-
;iıere benzemiyen bir adam - Haki'kat zatıalinizi tedir- A ! Herif adamakıllı deli.. ~~ ~ go~ı ug~ .. ~ - .. ıa e ı en çarelerini gelecek makalemizde tan geri ka~madr. Er geç baba-

ı W>ana gelse ve yarım ya- gin ettiğimden eminim. . guçluklerı en küçugune ka.dar tetkik edeceğiz. sının kendisini bir emrivaki kar 
n< anlıyabildig- im İngiliııce Hey Y araobl !. . Bu ne sinir - Efendim, benim çocuğum bs~ydıkt;~nd sonra ?unlakn bırder 1. Necmi şısında bulunduracağını hisse-

falan yolk ! ırer goz en geı;;ırere , ne e- · 
"~ese ki: şey. . d " 

- Aman Beyefendi, şimdi receyı: karlar ogru olduklarını !!!!!!l!!!!!!I!"-~-----~--...,.,..~-""'!"-~---":""-!"'!"'~ 
~">izin çehreniz sesli filme - Emin olun ki tedirgin ol- içeri girdiı?im zaman gördüm ve doğrıı olanlarının harfler ii-
ullüsaittir. Ben "Palamut,, madım. . dolaqyordu. masa, llah aslan zerinj~ taı:lilat gibi esaslı ve 
ı nyasının müdürüyüm, si ~ Sükiit .. Adam yüzüme ba - gibi muhataralı bir teşebbüse kal-
e aje etmek istiyorum, se- kıp bakıp gözlerini kırpıştıra kışmakı;ızın çaresi bulunmak 
•.ke istersiniz?.. - Vallahi yok efendim, baş-

kıırıpıştıra gülümsüyordu. . Beş kasının cocui>u olmalı. mürrı.1,fuı olup olmadığını araştı 1.7ıii ben bu sual karşısında d!lkika kadar sustuk .. Ben hep racağız. 
•
0

' aptallaşrrım, sonra ken- istifhamkar nazarlarla ona ba- - Ne münasebet Beyefen - Şimıl:ye kadar aldığımız mek 
Ö~eJir adamdan bir rande- kıyordum, 0 da dediğim gibi di. . Buradan her geçişte sesi- tupl:ırda, şifahi mükaleme ve 
~er·~k görüşmeğe giderim. gülümsüyordu .• Derken ağzını ni işitiyorum, öyle bir havl•yor mılbahasalarda harflere ait ola-

gı, ver yukarı pazarlık- açtı· ki. · insanın ödü kopuyor · N • rak ileriye sürülen meseleler 
nelra seneliği beş yüz bin · İ . · · ? olur efendim, yawularsa y !rı- ı;unlanlıı : 
(ilan beş senelik bir muka- - nşal~.h afıyeı:esın~z . . ·, smı zatialinize takdim ede:'m, -

ı ,1 Teşkkur edenm sızde ı J - Sadalı harflerden "ı,, har a"lparım, bir seneli~ini de . -:- . . ? ' - hem bizim kızımız ll8lanmıs 
'li'ılarak herifimle birlikte yısıruz ınşallah.. . hem d . . .. .. finin güçlük verdiği, matbaa ya 

e ınilrüvvetını goıuıuş o- d "J d ı· •.lskanrn. Ben daha yol ha- - Allah ömürler versin efen zısın a ,, en sonra ge ınce 
rru yaparken İstanbuldan dim .. Bizim iyiliğimizden ne o hıruz. · "h,, ye benzediği, "m,, ve «mı 
il!Qyrılmağa başlarım. Ne Jacak?. İşte bata ç~ka gidiyo- - Haaaa!.. Kapekten bah- ile beraber olunca karıştığı, el 
. r Rifat davası, ne Tak- ruz.. <Sediyorsunuz !. . ~Al!, h.ıy yazısında da üzerine''",, işareti 
''.r:ydanı, ne Galatasaray _ Lakıırdı bu krvaını bulwıca hay! Ne zaman ~rzu ederseniz. konulmak Iazım olup olmıyan 
1 l ihtilafı, ne ·tramvay ce- ben herifin paraistiyeceğini tah Ben tenbih ederım. yerlerde tereddüt edildiği iddia 

de Yalova safaııı,. . Hiç, min ettim ve cevabı ret vermek - Allah öımiirler versin! Eh edilmektedir. Bu işaret ve ka
rı ICY artık gö2'limc görün için bütün iredemi topladım, o ibendeınize müsaade lbuytırun, rışma tereddüdü "u,, için de ile 
~rsokaklardaki adamlar devam etti: bM- iki gün 9onra tekrar rahat- riye sürülmektedir. Bundan baş 
' Dir karartı halini alır ve . b . sız ederim. ka """ «İ», «iı> şekllerlnin biri-

- Efendım, endenız de şu- birine çok benzedig" i de serdedi 11şehir rıhtımdan uzakla- rada oturuyorum, tarlanın ar- şEııteağfurullah ! Selimetle 
· vapur yolcusu gözüyle kasındaki boyasız evde. . efendim.. liyor. 

"hfe başlanın, buna müka-
1 1 

lI - Gene sadalı harflerden 
in.ki d f b' .ki . . -Ya .. demek komşuyuz... Anladınız ya! Bizde bir er- «Ö» ve «Ü» harflerine de itiraz , . ı e a ır ı yerının • 

eni gördüğüm "Hollivud,, .-. Estea~f~rull~~ efendim kek çoban köpeği var onun1
'.l edilmektedir. 

"Milliyet" in 

Bugünkü yeni 
bilınecemi:ı. 

Soldan ,.ğa: 1 
1 - Futbol (3) 
4 - Bir spor müsabakası (3) Hay 

van ölüsü (3) 
5 - Beyaz beygir (5) 

6 - Kamer (2) Nida (2) 
7 - İsim (3) İ!Ave (3) 

eğlenceleri 

OllnkU bllmecemizin 

halledilmiş şekli 

Yukardan aşaiı: 

1 - Taraf (5) 
2 - Nok•anoı.ı (3) Ceriha (4) 
3 - Beyaz (2) Koku (3) 
4 - Bir nevi baharat (6) 
6 - Çok aydınlık (6) 

aryyül ediyorum .. Şimdi: bızım haddımız mı... kendi dişisini katmak istiyor- Bunların «o» ve «U» ya çok 
'Ul'kya böyle Türkiycden Eyvah hep lakrrdınm tonu muş! Dünyada neler var! benzediği, hele «u», «ün· ve «ıi» 

7 - Kasabın sattığı (2) Tavla ta 
şr (3) 

8 - Kanın arkadaşr (4) İnek yav 8 - Hacer (3) Adet mukabili kul 
rusu (4) landır (4) lan bir yıldız diye gidince para isteme mukaddemesini an arasındaki yakınlık adeta göz 

' ako filmlerde gördüğümüz dırıyor.. Veımiyeceğiıne iyice FELEK şaşırttığı iddia ediliyor. Bun- 9 - Demirin lekesi (3) Zade (3) 9 - Kızının kocasr 
.ın· . -

sr: 
- Sana göre bir kız buldum 

dedi. Bu akşam hazırlan, seni 
annenle beraber bir yere götü
receğim. 

Genç çocuk itaat etti. Fakat 
canı hiç te böyle bir ziyaret is
temiyordu. Nihayet babası ve 
annesi ile beraber gidilecek ye
re gitti. Orada bir kız gördü. 
l~te babasının ona münasip gör 
düğü kız bu idi. Bu, belki gü
zeldi. Fakat bir kızı zorla be
ğenmek, i~te bu kabil değildi. 
Kız çok zengindi. Delikanlı o
radan münasip bir fırsat bula
rak srvıştı. Öınriiııde ilk defa 
çılgınca bir iş yapmak, düşün
memek istiyordu. Nihayet ge
ce yarısı kendini eğlence yerlt'!
rinden birine attı. Orada bir ge
nç, boyalı bir kadın kendisine 
yak!laşmak istedi. İlk gelen fi
kir bu kadını vanından savmak 
oldu. Fa,kat sonra hatırına bir 
şev ueldi. Kadına: 

- Sana bir teklifim var, de
di, bunu yaparsan elimden P-el
diği kadar para da veririm. Be
ni babam zorla evlendirmek, 
hiç bilmediğim bir kızı almaık 
istiyor. Sen yarın babama gele 
rek benim metresim olduğunu, 
evlenmeme razı olmıyacağmı 
sölersin. 

Kadın razı oldu. Devrisi 
sabah erkenden ddikanlının ba 
basın ı ziyarete gelen kadın he
yecanla şöyle diyordu: 

- Ben uzun zamandanberi 
oğılunuzu seviyorum. Şimdi o
nun evleneceğini duydum. Size 
söylüyorum: böyle bir jzdivac 
kabil değildir. Yoksa gelinini
zin yüzüne kezzap dökerim!. . 

Delikanlının babası bir iş a
damı tavru takınarak kadına 

bir kaç bin frank teklif etti, oğ 
lunu serbest bırakmasını söyle 
di. Fakat kadın buna razı ol
muyordu. 

Fakat o akşam babası oğlu
na şöyle diyordu: 

- Meğer senin 
varmış ha!. . Neden 
Kadın bugün geldi. 

metresin 
gizledin ?. 

Delikanlı alt tarafını merak 
la bekliyordu. Babası anlattı; 

- Bir takım şeyler söyledi . 
Fakat nihayet meseleyi zeka 
ve paramla hallettim. Kendisi
ne yirmi bin frank verdim. Sen 
den vazgeçecek .. 

Devrisi gün kadın geldi, de
likanlıyı buldu: 

- Ben, namuslu bir kadınını 
dedi, baban yirmi bin frank ver 
di. Gel gidelim, şu para ile bir 
müddet beraber yaşıyalım. 

Kadın, hem genç, hem gü
zeldi. Teklifi kabul etmek için 
delikanlı bir mani görmedi. Ni 
hayet bu suretle babasının elin 
den kurtuluyordu. 

mrttilli f • d bA 107 sini emretti. virerı bu adam Haleyi pek iyi etrafına bakınan Cevdet Bey efndi. Bir kaç gün adaya gele- di: 
ne'-- ge " ın e e l romanı: - Artrk teUişından bir ş.ey ya- tanıdığı için onun nabzına gö- genç kadını bu vaziyette gördü. medim. Maamafih telefon etme- - Siz, ki etrafınızda etek e-
>re: 1),,c;;;;~,. J>I• I pamıyor, yerinde oturamıyor, re verilecek şerbeti de biliyor- Arabanın duruşu ve ayak ses seydiniz de bugün yarın gelecek tek takdirler ve öbek öbek tak-
i.n ~llll.,. U\ .a,.:c::@1ftt4lllt11l ne yapacağını şaşırıyordu. du. Buna rağmen yazdığı mek- leri Haleye Cevdet Beyin gel- tim. dirkarlar bulunan mes'ut bir ka 
~ır 9PA11 g'h~F~ ~F!ml Otomobil on dakikada yuka tubun fena bir tesir yapacağın diğini anlatmıştı. Hale bu bahsi kapatmak için dınsınız. 
;ibi rıya çıkıp inmişti. Cevdet Bey dan korkuyordu. Yavaşça başını gazetenin üs- hemen mevzuu değiştirdi: Halenin tebessüm eden du-

·ı H Bürh11.n Cahiı muhasebeci Nuri Beye emirler Beş günlük sıkıntı nihayet tünden kaldırdı. Göz göze geldi - Mevsim artık bitiyor, inen dakları büküldü. Gözleri daldı. 
·ine . verdi. Mühendis Alaettin Bey- bu telefon darbesile nihayet bul ler. . ler çok zannederim. Dün gece Genç kadının kalbinden neler 
·ar~ H.a~ sora_u: \.;e~d~t Bey t.:ı~fonu kap.at- den telgraf ve mektup gelirse muştu. Kırk bey, elli yıllık öm A~alarında hu~u.si bır mes:le epey serindi. geçtiğini anlamak istiyen Cev-
ıl:o~ırnsınız efendım. . 1 tı. Yuzu .hala .gül~yor, Mak!'.'a hemen adaya kendisine telefo- !'.'Ünü en karışık işlerde eskiten geı;;tıkten sonra ıki ahpabın ıl~ - Fakat adanın ne güzel son det Bey dikkatle bakıyordu. 

_5dadan telefon edıyorlar 1 ba_şıııdakı vazıyetı hala degış- ne edilmesini söyledi. Nusret ve bu suretle kurtlaşan Cevdet defa tekrar karşılaşmaları yenı baharı olur hanımefendi . Buna F k .. 
• efendim. mıyordu. Bey ararsa adaya gittiğmi söy Bey şimdi vapurun güvertesin bir tanışmadan daha sıkıcı olur. pastırma yazı derler. Ada h~ı ha at ak~.ıl 1 ru.hı;ınbu, kal?ının 

- H b h b · c H t. b k D.. . . . . . . H ı b b'• h' • · b • . . • ma rem oşe ennı u cemıyet-1~' a anım u a en ev- emen saa ıne a tı. art lemelerını teınbıh ettı. Ve da- de sevdalısına, nışanlısına gı- a e uta 11 ve ıssı ıstıra ı tenhalaşır, hem hır ıki yagmur h l' 'f . 
1 

b 
· ·· ·· d ki b - · d (T ) . . . . · 1 k · · ·· 1 · · b.. te a a ı şa etmemıs o an u z• ;ık~e verınce yuzun e sı- uçugu geçıyor u. osun a ha vapura on beş dakıka var- den genç bir mekteplı gıbı başı ıza e etme ıçın gaz ennın u- dan sonra daha tazelenir. ki k d d' ' .. ı" . . .. 

1 r h 1 ·1 ld 1 d' .. ' . .. . t'' 'l . 'kb 1 • a mm uşunce erını goz e-a~r a zaı o u. ses en ı: ken çıktı. nı ruzgara vennış, gozlen ma- un neşesı e onu ıstı a etti: Gene kadın dudaklarını bük . d 
1 

k . k ' k 
• . b k ı T buk t b'J .d . . ·nı . d . k B C d t B f d' , nn en an ama ım anı yo tu . .,ız,er a ayım. - osun, ça o oma ı e ,, Haleye mektup yazalı bir vı enızm engı enn e, ıpe - onsuvar ev e eye en ı, tü: V H"l b . d 

1 i<Jh~Jo, benim Cevdet, kimin atla. Beyoğluna çık. Löbondan hafta olmustu O günden beri gömleğinin altında göğsü ra- nerelerdesiniz kuzum. Sizi gor - Evet fakat bunu bilmeli ve 
1 

k e ka ed. u. esrabrengkrz a gdm 
b' k ki ı ' · · · k · · h 1 ~ ' . ı tan en mı ca uk urtar r. ümerref oluvorum efendim. ır pa et verece er a · cesaret edip adaya gidemiyor, hat rahat nefes alarak gıdıyor, me ıçın ep aramak mı a- zevk almasını bllmeh. C d B · d'. 

l · . . 'd C d S F d H d'' k d . . . lm ha d 1 . h 1 . h l' zım? - ev et eye cevap ver ı. a Cnin sesim ısı en ev et onra er a anıma on- genç a mı ıncıtmış o aktan şın a ezız sa ne enn aya ı · HAienin bu manidar. Şikayet 
i hu adeta ka~şısında gör- dü: korkarak karşı karşıya gelmek dolaşıyordu. Ve ona cevap evrmeğe vakit ifade eden sözleri Cevdet Beyi 

• P lbi hemen toparlandı: - İmzalanacak, yapılacak ten çekiniyordu. Bir araba onu beş dakikada bırakmadan devam eti: düşündürdü. Bir pot kırmaktan 
r<lffedersiniz hanımefendi, iş var mı? Beş vapunle gidiyo Onun gıyabına Ahmet Sami nizamdaki köşke yetiştirdi. Ha - Nasılsınız bakalım. İşleri- çekinerek yavaşça sordu: 

u. m ı.i zı, nasılsınız efen- rum. ile arkadan arkaya o kadar de- le bahçede, fakat her vakit o- niz ne halde, yüzünüz pek sıh- - Bunu görecek ve zevk al-
nı·esekkür ederim. Öy le -Hayır efendim. di kodu çıkmasına sebep oldu- turdukları ön tarafta değil, ba- hadi maşallah! Adadan büsbü- masınr bilecek olanların başın-

u. endim ....... Evet hanıme - Nuri Beyi çağır. kları halde yüz yüze gelmek- zr akşamlar diğer davetlilerle ttin indiniz mi? da sizin bulunmanız lazım, de-
3 h •. Hakkınız var efendim. Ferda Hanım içeriye gider- ten çekinen Cevdet Beyi bu te beraber akşam sofrası yaptıkla Genç kadının parmaklarmıhür ğil mi hanımefendi. 
d<ı rica ederim .... Nasıl.. .. ken telefonu açtı. Löbona, şo- lefon darbesi bütün sıkıntıdan n yan köşede hasır koltuğa yas metle open Cevdet Bey bir koltu - Niçin? 
~<lfendim ..... Şüphesiz de- kola ve bonbonla, dondurma kurtarmıştı. lanmış, akşam gazetelerini oku ğa yerleştikten sonra mahcup ve Cevdet Bey Halenin latif bir 
le .... _Ba~. üstüne efendim ... bisküvilerinden bir paket yapıl Poletika ve iş hayatında bin yor.du. sıkılgan cevap verdi: tebessümle dudaklarından çıkan 

---- ---ını sYelecek adama verilme. türlü hileler ve e.ııtirikal~r çe- lJc; "Vak tas merdiveni çıkıp - Kusurlarım oldu hanım- bu (niçin) e cesaretle cevap ver 

- Zevahire aldanmak ne fe · 
na şey Cevdet Bey: Uzaktan ba 
kanlar beni belki de sizin söy
lediğiniz gibi mes'ut sanırlar. 
Saadeti duymak ic;in her seyden 
evvel hayatına hakim olmP" la 
zımdır değil mi? Ben evvela bun 
dan mahrumum! 

Cevdet Bey mevzuun vPrdiği 
fırsatları kaçırmıyordu: 

(Bitmedi) 



ı 

Da lıiliye vel<ili Lliiı1 geldı Turing klüp İhtiyat zabitlerini davet 

Kocamustafapaşa askerlik 
Tokat hadisesi (Birinci sahifeden mabaat) şubesinde mukayyet ihtiyat za-

(Birinci sahifeden mabaat) Dahiliye Vekaletinin emrile Turing klüp katibi umumisi bitleri ve ihtiyat askeri memur 
milel kongrenin memleketimiz müfettişler, İzmir polis müdü- Cevdet Bey ve klüp iı2alan da lannın 1 haziran 930 da başla
de toplanması çok mucibi mem rü Ömer Bey hakkında tahki- vardı. mak ve 30 haziran 930 da hitam 
nuniyettir. kat yapmaktadır. Beynelmilel Turing klüpler bulmak üzere yoklamaları icra 

Memleketimizde turistlerin Ömer Beyin azli haberi doğ- federasyonu umumi katibi M. kılınacaktır. Yoklama müddeti 
alakadar olacakları pek çok kıy ru değildir. Ancak kendisinin, Düşen, murahhasları istikbale zarfında şubeye müracat edilme 
I:ı~tli ve güzel eserler vardır. 2-!rtör Muammer Beyi dövdüğü gelenlere takdim etti. si. 

Yeni belediye kanununun Ey sabit olursa tebdili cihetine gi- Müteakıben Cevdet Bey be- 1••••••••••••-
liil iptidasından itibaren tam dilecektir. yanı hoş amedi etti ve alkıştan- s EYR İ 
Ve kamil ~urette. tat~ikı için i-

1 

Fuhuş talimatnamesi dı. 
cap eden ışlere aıt talımatname Aldığımız malUmata göre Da Tophane rıhtımında SEFA i N 
Ve nizamnameler Ankarada ha- hiliye Vekaletinin fuhuşu kal- Rejel Karol saat on beş bu-

1 zırıa.ıı;naktadrr. . dırmağı istihdaf eden talimat- çukta Tophane rıhtımına geı- 1 lil--M-e-r-ke_z_A-ce_n_t_ll_; -G-.-,-t ı-k--ö-p-rJ 
d Vıliiyetle Em~etın tevhi.~ namesi yanlış :;cı\aşılmıştrr. Bu di. . bssında, Beyoğlu 2,151 Şul>' 
olay~lememur arın zarar gor- talimatnameden maksat fuhu- Kongre murahhasları orada 1 aenıesı: · l\hh.nuitye llını altındı 

ınemesıne çahşılac_ak~ır. . şu sokaktan kaldırmak, bunun Turing klüp namına karşılan- lstanbııl ;40 
. A;tı~-~e?.1leke~ımız?e ~sayı- bir ticaret işi halini almasına dı. 1 

~ın. ıylı.gı .Turklerı_~e~ndırece~ meydan vermemektir. ı Rıhtımda istikbale gelenler 
ıstısnaı bır hal degıldı~. Vazı- Fuhşun intişar ve sirayete se arasında e~ınebi sefaretler erka-
Yet tamamen normaldır. bep olduğu hastalıklar ise umu- ru da vardı. ! 

Mutlan ya postası 

Verem hastanesi mi hifzissihha kanunu ahkamı Kongre azaları, müstakbiline şamlıa e;ünlcri id.ır~ rıhtımın· 
dahilinde şiddetle takip edile- tanrtıldıktan sonra otomobiller dan 

9 
da kalkar. 

CumJ, Pazar, Slaı, Çar. 

Verem hastanesinin bir an ev 
Vel yapılmış olması şüphesiz ki 
laznndır. Gazetelerde çıkan mü 
nakaşalan dikkatle takip edi
Yorum. 

Bu hususta gazeteler de, Şeh 
temaneti de vazifesini yapmak
tadır. 

cek, sıtma ve sair emrazı sariye le Perapalas oteline gittiler. 1
8 
_____________ .; 

gibi bu hastalıklar da mü tema- Dün murahhasların (35) i T b b • • · 1 
di takibatla te~.avi edilecektir. gelmiş olup diğerleri de bugün ra zon ırıncı 

l · geleceklerdir. ! postası 1 H. Rifat H. mese esı Murahhaslar dün istirahat et 1 

Birinci sahifeden mabat mişler ve şehrin bazı güzel yer- (IZ~ltR) \'a.1 ı~J 2 H:ızir:ıı 
bahsolmadrğını söylemiştir. !erini gezmişlerdir. fu;,ıırtesi l '.! de G:ı!J:ı rıhtı· 

Cııdiniz 

hassas ise , hafifçe 

Jilet tıraş biçakla-

rını kullanınız , 

Qillette 

··~ 
!\irahk-

Sahil hane 
Bogaziçinde BelJ~kte dalyan 
önünde bahçeyi muhtevi 54 

numaralı yalı yazlık olarak 
kikahklır . Oerunundakilere 
ve ya Bebek müezzini Ha-

Cemil Paşa Hazretleri tecrü
be görmüş ve tecrübe edilmiş 
bir zattır. Kendilerinin fikirle
rinden ve işlerinden istifade e
dilmelidir. 

Müzmin apandisit teşhis ınından hareketi~ lne~>:ıhı,Sını-
M. Düşen'in beyanatı 

edilebilir mi?. s111, Giresun, Tralı:«n, Rizeye 1 

f:z Osman Beye müracaat 
· - olunabilir.-
!__ - -

Kadın memurlar 

Kanunun aradığı evsafı haiz 
olan kadın erkek her vatandaş 
ahkamı kanuniye dairesinde 
ITıemur olabilir, bütün memuri
Yetleri ifa edebilir. 

Yeni memurin kanunu Ali 
Meclisin enc:ımenlerinde tet
kik edilmektedir. Bu kanun d:ı
hili ye işlerini mesleki mahsus 
haliEe getirecektir. Gerek Va
liler ve gerek diğer dahiliye me 
l'l'ıırlarr arasında simdilik bir 
tebeddül yoktur. Yeni dahiliye 
bütcesinde iskan teşkilatının il 
f;a3,ndan başka ehemmiyetli 
bir fark yoktur. 

İstanbulun su derdi 

Su gibi belediyeye ait olması 
IJ~:ın gelen hizmetlerin beledi
Ycler tarafından yaprlmasr, hal 
km mümessili olan belediyenin 
'"'"' ı olması esaslı bir prensip
tir. Zaten :reni belediye kanu
nu <la lıu esas dairesinde yapıl 
l11ı~tır. Terkos meselesile Na
fı ~ V ckaleti meşguldür. 

Haydar Rifat Beyin iddia et 
tiği apandisitin kat'iyetle teş
hisi mü\ıkün olup olmadığı 

hakkında fikrine müracat etti
ğimiz şehrimizin tanınmış ope-

U-. I. T) alameti farikasını 
taşıyan beynelmilel Turing kl
üpler federasyonu umumi kati
bi Belçik:ılı Duchaine (Düşen) 1 

bir ınuharririmiıe demiştir ki; 
ratörlerinden bir zat şu izahatı - Türkiveve ikinci defa ola-
vermiştir: rak geliyo;u~. 8 ay evvel de 

- Apandisiti müzmin ve gay gelmiştim. Geçen sefer Akde
ri müzmin olarak iki kısma ayı niz, bu sefer Karadeniz cihetin 
rabiliriz. den geldim, 
Batında mevzii ağrılar, bulan İstanbul her iki cihetten de 

tr, kay, humma ve bazan inkı- 0 kadaI' hoş ki mukayese imka
baz gibi araz verir, bu apandi- nı bulamıyorum. Buraya seya· 
sittir. hatımızde yalınız memleketini

Zati olarak müzmin apandi- zin güzelliği amil değildir. 
sittc humma bulantı olmıyabi- Bilhassa Türkiye hükfimeti
lir. Hazım bozuklukları, mide nin pasaport, gümrük, triptik 
tarafına doğru intişar eden ağ- ve memnu mrntakalar hakkın
rılar, mevzii hassasiyet bunun daki kanuni maniaları kaldır
başlıca arazmdandır. mak suretile ecnebilerin seya

Haydar Rifat B. in müzmin haderini azami kolaylaştırması 
apandisiti olduğunu iddia ede- buraya gelmek arzumuzu art
c, }ini zacınediyorum. Bu tak

tırdı. 
dirde iş biraz karışacaktır. Hatta bu gibi hususatı vade-
Haydar Rifat B. ne diyor? .. dip te tatlji~ etıniyen bir mem

Hayda_r Rifat Bey dün gaze- lekete uğramadık. 
temize gönderdiği bir mektup- Bu memleketin ismini söyle
ta kendisi aleyhinde Müddei >:.- mek istemivorum. Türkiyenin 
mumi tarafından gazetelerde çı teshilatı Ç'lk seyyah gelmesini 
kan beyanatta bulunulduğun::ı temin edecektir.,, 
ihtimal vermediğini söyliyerek 

Dün katibi umumi ile birlikte diyor ki: T · 
Vali Beyi~iyaret eden urm:;: 

.- E1rnıel B~y da:11a ne de- klu"pler federasyonu reisi İsvic-
mış? Boy le tehır ettırmek be- · . . • 

v;idecek \'C Siirm:nc, Trab;, n 
Tirebolu , Gire ;u~ , Ordu, 
('nyc, SanlS' ın, lncbolu, Zon

guld:ığa uğrayarak gele<:ektir. b\ 
1 larcket g;cıııü )<ik bbul l:li 

olunmaz. 

Antnlya Postası 
(ANAJ.\!U'A) vapuru !llazıran 

pazar 1 O da Galata rıhtımınd1n 
hareketle lzmır Küllii\c lloJrum 

Rados Fethiye Finike Antalyay 
gidecek ve dönliit~ mez~ılr 
iskelelerle birlikt:, Dalyan 
Marmari;; Sakıı Çanakkale 
Gelibolu"ya u~rayarak gele
cektir. 

lzmir - Mersin 
sür'at postasına 
(.\lalımııt Şevket Pnşa) vttpuru ,} 

Haziran salı ı 2 de Gala'ta rıh
tımından hareketle Çarşamba 

salı:ıhı izmire giu~~\; ııkş:ımı 
lzmirdcn hareketle Antalya, 
Alaiye, !\!ersine gidecek ve 

Ta~ucu, 

Antalya, 

Anamor, Alaiye, 
Ku~adası, lzınire 

up;rayarak gelecektir. 

İstanbul itfaiyesinin tecrübe
lerini gördüm. İstanbul yangın 
!ardan çok zarar görmüş bir SJf! 
hirdir. Belediyenin bütün dikka 
ti her şeyden evvel yangınları 
SÖndürmeğe matuf olmalı ve bu 
noktaya çok ehemmiyet veril
•'llelidir. Bu hususta çıkan ka
nun ile mesele halledilmiştir. 

r..im itiyadını imiş. Ekmel Bey relı M. Hemebe~g: . 
elbette akıllı kamil bir zat ol- "- Memleketınıze ılk defa- NAL\l VAPURLAR! 
malıdır. Böyİe bir şey diyemez. dır ki geliyorum. l-~issiyatımı f zmir Postası 
Layihalarım ihbar mahiyetin ifade için kelime bulamıyorum. Seri, ıuks ve muntazam 

de deg"ildir_. Meb'uslukla me- Çok cazip bir memleke.t!,, De- ADNAN vapuru 
llaziramn murluk bir zatta içtima ede- miştir. 

Köprü kaldırılacak mı? mez. Teşkilatı esasiye mucibin- 10 kadın murahha.s var 2 inci pazartesi 
.. .. .. .. .. ce Reisicümhur meb'ustur. Dün gelen murahhaslartn ıo günü 16 da Galata rıhtımınd•n hue: 

Karakoy k~prusunun k~ldı~ıl Bu dava hükumetin siyaseti- u kadındır. Kongreye ı"ştirak e- ketle ( lzmire) ve Çars•mb~ gunü 
'll 1 h kk d k lzmlrden lstanbula hareket euer. 
· ası mese esı a ın a 

1 mı:~ ne taalluk ediyormuş. Dünyada decek aza elliye baliğ olacaktır. Galota gümrük karşısıııt:" Site 
taıeaları okudum. Bu, ancak bu s· asetle hükumetle zerre ka- Gelen azadan 4 erkek, 1 ka- Frrnscz han;nda 12numorada llmu-
Yıik mütehassısların halledebi- ct1? aliik~sı olmıyan ve Adliye • . • 4 k k b' mı acantalığtna .mürıcaı>ı. Telefon 
le -- b" · f E ı k"k r . . . . . . dm Çekoslovattyay_ er e ır .cegı ır ış ır. s~s ı tet ı ata Vekı' ... •ın sırf adlıye ışlerınde _ 

1 
• . ı 

2 
kadın bir Revo~lıı: IU4l 

luzum vardır Tetkıkat yapılma .. . . \,adın A m.ı ıyay • · •· F' 
Q· k ,. b·. .. - 1 k şahsına m~ıteveccıh bulunan bır erkek Fransayı 2 kadın 3 erkek Yelkenci vapur lan n atı ır sey soy eme h k · d · -·· · ' 
Ilı. k'" d ""ld', are etım e sıyaset gormesıne İsviçreyi,. bir erkek Avustur:ı' , 

t1
1;11 ~ C:~1 .ır. . k . k" ve topu topu iki celse aktetmiş yı iki erkek z kadın Belçika- Karadeniz po:;tası 
'-Opru mururıyesı ço • cır ın- ı hk · lı d ' ' · · · · l 1 

di, bunun kaldırılması şüphesiz o~ ~al ~md~~~nd u b ahvayı yr, bir erkek bır kadın Ingılızle Aıı aı: o ll 
ki b.. .. muzmın eştır ıgın en a set- ri 3 erkek aza da Macarları 

utun vatandaşları memnun mek suretile muhterem mahke- ' . d" f) · 
etrni tir . . temsıl etmekte ır. vapuru 2 azartesı 
K~. ·.. k ld 1 k · meye nahak yere tarız etmış ol İki erek ve bir kadından mü- Haziran 

opru a ın ara yerme "ht" · ı em · · d 
nakr f ·b l · k masına 1 ıma verm · rekkep Italyan heyetıle Yw1an günü akşamı 6da Sirkeci rıhtımın •n 
tıe dıyatı erıkodt a t.emkı!1 etmd hie. Haydar Rifat Bey mektubu- hey'eti yarın geleceklerdir. horekeıle doğru [Zonguldak, Jn,. 
. ereceye a ar ım an a - u suretle nihayet veriyor· bolu, Gerze, Samsun. Ordu, Gi-
lınde olduğu da muhtacı tetkik naİşt.d d Ank d hazır b~ Belçika hey'etinde federas- resun, Vakfıkebir, Trabzon. Sür. 
ti Ç" k .. b k"' '"d d s 1 a a ara a - ·k· · · · M D b · t d 
lttr. ı:ı;ı u u. opru en sene e lunmak külfetinden vareste tu- yon 1 ıncı reısı · u aıs a a mene Of ve Riz:) ye gidecektir. 

rk mılyon msan geçmekte- t lm · t d" B da 226 hil bulunmaktadır. Tafsiltc içı'n Sirkecide Yelkenci 
<lir. u afmık bı~ e ıml · . u Ek 

1 
yBa Bugıünkü küşat merasimini 

P li '"d'· .. d w. • muva ı ır ta eptır. '/le . hh 1 k hanında kain acentesine müra· 
o s mu uru egışıyor benim yüzüme mi aşıktır ki müteakıp mura as~ gezece caa~ Tel. lstanbul 1515 

hk d ben. ·1ızar !er ve akşam şereflerıne parlak il••••••••••-• 

İLAN 
Tünel Şirketinden: 
1596 numaralı müzeyyel ka

nunun birinci maddesine tevfi
kan, Gazi Mustafa Kemal (Un
kapanı) ve Karaköy köprüleri 
masarifi daimesi karşılığı ola
rak istifası 1223 numaralı kanu 
nun birinci maddesi ile teslıit e
dilen 10 para resim, 1 Haziran 
1930 tarihinden itibaren 30 pa
ra tezyit edilmiştir. 

Binaenaleyh işbu tarihten i
tibaren askerler ile mekteplilere 
verilenlerden maada bilcümle 
Tünel biletleri, madeni marka
lar ve birinci ve ikinci mevki a
bonman karnelerinin varakaları 
üzerinden. fazla olarak 30 para 
istifa edilecektir. 

İşbu resmi vermemiş olan a
bonman karneleri hamillerinin 
mezkur tarihten itibaren ellerin
de mevcut abonman biletlerini, 
Tünel gişelerinde her bilet için 
30 para fazla tediye etmek sure 
tile Üzerleri sürşarjlı diğer bilet
ler ile tebdil etmeleri lazımgele 
ceği Tünel yolcularına ilan olu-
nur. 

İstanbul, 15 Mayıs, 1930 

MÜDİRİYET 

İLAN 
İstanbul Tramvay Şirketin

den: 
1596 numaralı müzeyyel ka

nunun birinci maddesi ahkamı
na tevfikan, Gazi Mustafa Ke
mal (Unkapanı) ve Karaköy 
köprüleri masarifi daimesi kar
şılığı olarak istifası 1223 numa 
ralı kanunun birinci maddesi ile 
tesbit edilen 10 para resim, 1 
Haziran 1930 tarihinden itiba
ren 30 para tezyit edilmiştir. 

Binaenaleyh 1 Haziran 1930 
tarihinden itibaren Tramvay ve 
otobüslerde, hangi mesafeye o- J 

!ursa olsun, ita edilecek birinci 
ve ikinci mevki biletler icin 30 
para fazla alınacağı ve tenziliitlı 
tarife ile seyahat eden askerler 
ile mekteplilerin bundan istisna 
edildiği, Tramvay ve otobüs yol 
cularına ilan olunur. 

Tramvay ile Karaköy köprü 
sünü her geçişte alınmakta olan 
ı kuruş, yine l Haziran 1930 ta
rihinden itibaren ahzolunmaya 
caktrr. 

İstanbul 15 Mayıs 1930 
MÜDİRİYET 

t bul li ··d·· ·· ş ·r. ma eme en ı ı en ge- . . 
,.., Stan po s mu uru en• . k. . ? buı'..'.'r_:z~i:;:y,."a'.'..fe~t~v.::e:.:rı::::l:::ec:::e:::k:::t::::ı:.:r·~-----------------ı 
<ıey geçen sene ordudaki vazi- tırtme ıstesın.. .. .. • - !ll•••••m•••••ı .. 
fesine avdet edecekti. Bahusus ~rtada Hukumetçe h•lh ı SADIKZADE BIRADERLER 
' Dahiliye vekaletinin ricası musaddak bır rapor varken ... ,, Kiralık mobilyalı köşk ve sa 1 ane VAPURLARI 
li~erine bir sene d1ha polis mü- Do. No Semti Mahallesi Sokağı No. Nevi 
<lürlüğünde kalmasına müsaa- lhracahmızı koruma 601 Boğaziçi Panaiya Köybaşı 4 Yalı 
?e edilmişti. Bu müddet bittiği layihasında neler var? !262 ., Tarabya Tarabya caddesi 256 , 
ıçin ar·tık orduya nakli zaruri 1263 ,, tt kilise 39 köşk 
<ılctıığundan bir kaç güne kadar İhracatllllızı korumak için ha Ba!Ada mevkileri muharrer ve mefruş sahllhaneler senelik 
l'~rine Beyoğlu kaymakamı Ali zırlanan kanunda ihracat malla- veyahut mevsimlik olmak üzre kiraya verileceğinden isticar etmek 
~ıza·-Beyin vekalQten tayin-edil rımızın saf ve halis olmasına, arzusunda bulunan zevatın Beyoğlunda Parmak Kapıda lmarn so
ilıesi takarrür etmiştir. malların sureti imalie, ihzarına, kağında 20 numeroda Gayrimübadiller tahsilat • tevziat kornisyo-

Serif Bey İstanbul zabita iş- temizlenmesine, tasnifine, amba nuna her giin ıo dan l 3e kadar müracaatları ııan olunur. Telefon 1erlnde çok İiyakatle çalışmış- lajına, nasıl sevkedileceklerine, 

tır. • bunların tabi olacağı bir çok 11B~e~y~o~~İİİ!uii.ı
4İİ5İİ51İ9~"!'1111!!~'!ml'!'ll!!~'!-.~~"T~~~':""':~~··I 

Pazar günü akşamı (yarın) şart ve ~ayrtlara dair maddeler T A L E B E L E R ve A İ L E L E R 
~nkaraya avdet edeceğim. Mec mevcuttur. Ecnebi lisanlın tedrisatında mütehassıs oian 
lı~in tatilini müteakıp Karade- Kanundamagşuşmalihraçet , • MEKTEe· 
tıı~ sahil vilayetlerinde bir tef- meğe teşebbüs edenlerin ve bunBERLITZ 1 
tıs seyahati yapacağım.,, lara göz yuman m~murların tec 
b Bu sene mahsuliitımızın çok ziyesine ait maddeler de vardır. bütün yaz açılı: olup, müptedi ve müterakki talebe için yeni kurslar 

KARA DENIZ MUNTı\. 

ZAM VE LÜKS POSTASI 

in önü 
npuru PAZAR 

1 Hazırar. 

cıınu aksamı Sirkeci nbtı· 
ıııından hareketi• (Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ünye, Ordu, 
Giresun, Tra!Jzon vo Rize 
lıkelelerlne azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafslllt için S!rkeclde Mea 
adet hanı altında acentalığtnta 

ı müracaat. Telefon:lstanbul 21! 

1 D~:g~?ı:~~:~~?! 
mua~·eae: saba.~ran ak~ama kadar. 

ereketli olduğundan memnuni Dr. A. KUTı.El vüçuda getirmek suretile millerden istifade ettirilir. 
'~tle bahseden Vekil Bey, bu- ı HA z 1 R AN dan 15 A G US T O SA kadar 
~Un mezbaha ve buz fabrikasile Muayenehane ve tedavi! elekt- 1 Y A Z T A R 1 F E S 1 
l'lıanete ait diger bazı müesse ı rlkiye labratuvarı. !(arıt.köy Beyoglu !stlklil eaddesl 356 Ankara Ta~ ilan 

s"tı Rt> 7 ecel<•ir. ""oııcular '!addesl 34 S • 

Ittihadı M1Jll .... 
1 

1 • 

Türk sigorta şirke tl 1 
~arik ve ~aya~ üzeı·ine sigort:~ :nu:111:~1~.'~ 

1 ıcra eylerız. Sıgortaları halk ıç1n ın .ı > u: 
şeraiti havidir I . 

Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanı·1.l-:ı:lı rJ 
.~cntf'~i J·u~ıtnnıayan şchirlcrıle accııt~ n~· t \ '1 ~ \ , ' • ı 

,.. Telefon: Beyoğlu - 2003 <I( 

Jstanbul Tran1vay Şirketi 
ı Hulran 1930 tarihinden itibaren llAnı ahir: kadar mer'i oleca. 

·rarifedir 

V<rile 
Tramvay Nakliyat Köprüler mebl 

ücreti vergisi re:; mi yek il 

Kuruş Kuru~ Kuruş Kurt 
ı inci Mevki 
ilA 2 kıt'a . 6,- 0.2~ 1,- 7,2~ 

2 ilA 4 kıt'a . . 8,25 0,50 ı.- 9,75 
5 ilıl 7 kıt'a . 10,50 o,;;o ,_ 12.-

2 inci Mevki 
1 ilıl 2 kıt'a . 3,25 0,25 ı. 

3 ila 4 kıt"a . . • ~,:lO 0,25 ı. 

5 ild 7 kıt'a . . 7,75 0,25 1, 
Askeri ve Hususi Tari:eıer 

Zabitcın,ayni arnbocfa icra cde- ı I M. 5,-

cekleri her hangi bir sefer için 2 M. 2,50 
0,2;; ı. -
0,25 1-• 

l(UçUk Zabit, Asker ve Deniz Efradı 
1\ yni arabada icra edecekleri her 11 M. 5, -
hangi bir safer için . . . 2 1\1. 2,!iO 

5,-

Posta ve Şehremaneti memurlan 
Aynıarabada icra eJ,cekleri her I ' M. 5,- 0,25 !,-

hangi bir sefer !çın . . . 2 1\1. 2.50 0.25 !,- ;\,lii t 
Şirket tarafından verilen kartı hamil mekt•pliler, kartlarda ghsl 

terilen hudut dahilinde askeri tarife ile seyahat ederler. 

üc~t '~~~~n11~:~. aşa~ı olan ve diz üst<indc tutulan çocuklarda I t;\ 

HükCımvıin 22 Temmuz 1923 tarihli kararına tevfikan tram 
vavlarda her ne boyda olursa olsun, köpek nakli memnudur. 

' Müdüriyet 

Tünel Şirketi 
ı Haziran 1930 tarihinden ilanı ahire kadar mer'i olacak 

Tarifedir 

fünel Nakliyat köprüler Y erile 
ücreti vergisi resmi mcb!A 

yekı'ln 

Kuruş kuru~ kuruş kuru 

1 inci ~IC\ki . . 2,50 0,2.=\ 1,- 3.:':i 
~ inci \lcı·ki . 1,25 0.2;; ı.- '.!,~O ı 1 
Resmi elbiseli askeııi•r ı·alnızlcı.\l.de 0,50 o.:;o ı 

!\lektep!ılcr 10 yaşına kadar .. o,;;o O.'O 

ABONı\1ANLAR: 

1 incı ~lc\'ki, 20 seferlik . 

" !O seferlik . 
50.- 5,-

2,50 
20,
ıo.-

2 inci :vlevki, 20 >efcrlik . 25,- 5, 20, -

:";:\.- 1 1 
37,.=lO ~ 

50, - ı ı. 

" " 10 seferlik . 12,50 2,50 10,-
Haml• - Zııbita~. Siviller gibi ücret \'erirler. , 

. ... ' ' 'q 
5 \ a~ınJan a~a~ı ~ocuklar ) anların('a bulunan kımsckrın ku·,ı 

1
, 

caklıırıhd3 Ye yahut dizlerinde tutulmak ~artile licret YCrmezlcr. ı 
Albrhğı 20 · oklrııdan zi: 1ada vı: hacimleri ha\'alcli ve yahu~ ' 

diğer yolcuları rahatsız tdecck g;ibi olma~·an bagaj sahibi yolcu1. 
Jar, buııu ellerinde taşıdıkça \C bagaj yolcu ile beraber bu!ıın ı ı 
dukça, kendilerinin seyahatlerine m&bsus ücretten başka bJf\":l,J 
için bir ücret vermeleri lazım gelmez. l\ltidiriyet i :·

1
1 'J 

;. ... ~ .< cı,..J-_ J"' 
- ' ... . • .......... t ,.._ ""' l -

'ıl ' ' • ı _. 'ı "'" . - ' - ..... . ... ~.... . ·~· .. 

• 

BUYUK 

TllllHE rlllNGOS~ 
8. INCl TERTİP 5. INCl I<EŞillE 

11 HAZiRAN 1930 
Keşideler; Vila}ret, ~elıre

J)efterdarlık? iş? Zi
raat, ve Osınanlı Baı1kalart 
Murak1ı)ları ' 'e halk huzu

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

50.000 Liradır 
Her keşidede çıka11 numara -
lar tekrar dolaba koıın1az 

FRANSIZ TABii MADEN $UYU 

VICHY CELESTINS 
Damla • Şeker hastalığı - Alamı mafsafiye 

---· 
VICHY - ETA T MUST AHZE;RATf 

SEL VICHY •ET AT Vichy suları hOllsası, t<:~ev:apmak için tabii tuı 

PASTILLES VICHY•ETAT Yemekten son.a 2 veya 3 ~ane 
. alındıkta Hazmı tetl'tır eder 

ÇOMPRIMES VICHY•ETAT Bizzat humed;~~.g~!~ak içi._ -·-Taklitlerden re başka markalardaıı sakm1111;:: 

• 

' H 



c 

1 
i :t 

BiN SÔZ 
BiR RESiM 

x 1 3 

Y•I Rom_,a eefltt Ret~co•bur Hazretlerlat tdmat11amnlal 
takdim etti 

-.nkara Aallye 111ahk .. 11l lla
kfmlllfıle tayin edilen 

Nezahet Hanım 

CUMARTESİ 
31 MAYIS 930 

O.aç erseamlardaa bir ıurup tuafındıa Ankarada bir reaim sergtıi açılmıştır. Resimlerimiz bu sergide tefhlr edilen tablola 
bir kaçını göstermektedir 

1 
~ 1 c.;;.,_.,_--

Dtl• Taksim atadyomu•d• Oalatuaray • Befiktq ma91 Y•Pfhh. Rcaml•tz 
Galatuaray koleel O•lade lflr eaetutaaedtr ...... - -·-•b'us1a Rafet Beyin kurtuluf ••ktebl•I zlyared ladbaı 

a B L; D r. • • • 
K 1 M? 

Galıta'da Herıçça sokağındt 

JOZEI' MOTOLA 
4lerupanın en mühııa fabrikalarından 
biuat intihap edertt aetlrttlli en 
IOll moda ve koıtU.IUk parde ulük 

ft pan.talMlc~ -k~luı r:hbc? 
bW e&llMS fltt!arla satmaktadtr. 
Bu matuayı mutlaka ziyaret etme· 
lertnl muhterem mtifterllerc tavsiye 
ederiz. Herkes kendi hüsnü Jnaha
bsnı göre arzu ctdli kumaşlan son
derece ehven fiıtlırlı aJıbUeceldmn
den emin olabilir Bu aiyardinız 
kat'iyen boşuna gitmlyecektir. 

Akşehir belediye ri
yasetinden: 

Aqehlr Beledıyeli Elektiri.k 
ınotörlerl ıçln üç partide J 500 
tentke motorin ve (ı 50) teneke 
vakum yağlan 8 Haziran 980 
rarlhinde aleni munakasa ile 
ıbale edileceğinden talip oJan
lann tafsillt almak tizre Akşe

hir Beledıyestne müracaat eyle
meleri 

,. __ Dr. lhun Sami---• 

ISTAFILOKOK AŞlSI 1 
lstaftlokoklardan mDteveUit 
(ergenlik, kan çıbanı, koltuk 
altı çobuı, arpacık) ve batan ' 
dit bastahklanna kartı pek 

tesirli bir •fldır. 
- Dlvanyolu N., 189 

--- Dr. hsan Sami --

Esiri olmayınız 

lnaenın Kı~metl Elbl•••lne Glredlr 
Elbiscni7.1 şık ve kusursuz g mek i ter c ız en muşkılpe entJerl 

bile memnun edebılen <tal;na'da Kar ko de Borckçı fınnı 
~ anınd l<ı burnk m a ebı ı ıı nundc k11in 

• 
1 

D vletDemiryolları 
idaresi lllnatı 

Kaya.eri lokomotif deposuna muktazi makineler kapalı zarf. 
la münakasaya konmuştur. 

Münakasa 23 Haziran, 930 pazartesi günü saat 16 da Anka· 
rada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif ımktuplannı ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar münakaaa ko
misyonu katipliğine vermeleri lAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde An
karada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden 1 stanbulda Hay
darpaıa vemeıinden alabılirler. 

• • • 
Koşum takımları ve teferruatının kapalı zarfla münakasası 

2316/930 Pazartesi günü saat 17 de Ankarada Devlet Demiryol-
lan idaresinde yapılacaktır. 

lıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını ayni günde saat 16,30a kadar komisyon katipliğine verme
leri J.iznndır . 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mükabilinde Anka
rada Maliye ve Muhasebe işleri reisliğinden, İstanbulda Haydar 
paşa veznesinden tedarik edebilfrler . 

• • • 
MUnakasası fesholunan iki yüz ton rezidü yağının kapalı zarfla 

tekrar münakasası 16 Haziran Pazartesi günü saat 16 da Anka
rada Devlet Dcmiryollan idaresinde yapılacaktır. İştirak edecek
lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde 
saat 15,30 a kadar münakasa katipliğine vermeleri lazımdır. 

Münakasa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada, muha
sebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik 
edilebilir . 

* * * 
l:Süyuk elbıse tabnkasına ıntiracaat e<linız 2730 tane meşe traversin kapalı zarfla münakasası 16 Hazi-

ran 930 Pazartesi gijr.i.i saat 15,30 da Ankarada Devlet Demir-
Kumaşları mukemmeJ, l ıçımlcn ıon moda ve yollan idares~nde yapılacaktır. 

~ıatlar gaHi kıbıh kl\astır İş~ak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat 
Koıttımler, pardesOler, Trençkotlar, beyaz ve bej fanila larını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonuna venne-

pantalonlar ile çocuk kostümleri ve lngiliz biçimi lvit leri lizundır. 

E&lra.W.. lımet Pf. melde~I taı•IMleri rurap llaltndc 

Ankarada Devlel .oe.il•AU.aa iıjp~ a.-~J.ı&CM.k.tu.. 
İştirak eaccexıerln teklit mektuplarını ve muvalcıun. " 

larını ayni gunde 11ıt J 5,30 a kadar münakasa komis ona v 
Jizımdır. 

Münakasa şartnameleri (50)e1Ji lira mukabllinde Ankara 
Haydarpaşada idare veznelerinden alınabilir. 

* * * 
Fevzipaşa hattının 252-700 Ue i58 kilometreleri ara ın 

inci ve 269 ile 285 • 300 kilometreleri arasındakı J 6 inci 
lar inşaatı kapalı zarfla munıkasaya konmuştur. 

Mı.!nakasa ı 6-6 980 perşembe günü saat 15 de Ankara 
demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasa) a ı,cirık edeceklerin tekHf mektuplarını 'e ın 

teminatlarını 3) ni günde saat 14,30 a kadar komi yon kAti 
vermeleri Jaıımdır. 

Talipler munakasa şartnamelerini 40 füa mukabilinde 
Ankara ve Hı~darpaşa veznelerinde tedarJk edebilirler. 

--~~~~~~~~~~~--~~~~~~~. 

ENO'S .. Frait Salt" meyve toe nma muo
tazameo istimali aban bazminm tabıi 

nı.ifaini tcmba ve dolayıwe mOkemmel bır 
sibbat edamc eyler. TaduJal~r menbaındao 
istıbzar olaoan Eno. merveldfn ekser buua 
oafıasıaı cami ve tcsıri tatlıdır. Bir iki damla li· 
mon ıılaldıkta&ayet lltlfbır limonata fddinıabr. 

.teNh " okpm bfr - lıtuleltl 
denaıtolld• Mr Aıaltft _,.,. oltner 

BILÜMUM ECZAJIELBRDE' SATILDt 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve Jhtil~tlarına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Dn anyolu ' ultan ;\lahmut 

vesaire kadın mantolarının müntahap çeşitleri. Münakasa şartnameleri Beş lira mukabiline An.karada Ma-
lamarlama alparl .. 1 dahi kabul edlllr. liyc ve Muhasebe işleri dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa ve. ---------------------ı -------..------------= nesinden tedarik edilebilir. • • • Vilayet daimi encümenind 

• turbesi No J 89 ---• ı Dgt.ı·ıı·ye tek tteıı· letazı ID memurıunuodan· 259 kalem tıbbi ecza ve sairenin kapalı zarfla münakasası Beyoğlu Bangaltı Akbaba sokak beş numaralı hane icar un Ol y il 1 16 Haziran 930 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet De- yede müddeti ... 6-930 :çarşamba günü saat on bire kadar 
miryollan idaresinde yapılacaktır. 

M19kUllb Ref'edlnlz VckAletçe her a) ne rectirılmekte olan idare mecmuasının 27 
Mü~kultta galebe çalmak herkesın İnci nushadan ınbart:n bır !':en eliği malzemesi vekAl.etc ait olmak 

vazif sıdır. Fakat u ulünu bilmek la· 
ıundtr. Meseli her türlü paita ve uzre kapalı 1.arfla münakasaya vazedilmiştir. TaUplcrin % 715 tc-
,ekerlemelcrin en n fislenni cedarfk mınat ıkçesı ve~ a hukOmetçc muteber bir Bankn teminat mektubu 
çln Tokath öakı hat tenzilaundan ile yevmi ihale o an 2 ı Haziran 930 cumarte i gun:.ine kadar 

ıde edinız. Cıkolacalar 260. his· vekMet ml haseb mud rJuğunde muteşekkıl n1ubayaat komi } o· 
klil• 180, pascalar 7 kuruş. Evlen 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat- edilmiştir taliplerin encümene müracaatları. 
larını ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa komisyonuna Vilavet daimi encümenind vermeleri lazımdır . 

Münakasa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada Maliye 
ve Muhasebe İşleri Dairesinden, İstanbulda Haydarpqa veme
sinden tedank edilebilir . 

• • * 

.; 

Fatibde tab,bane medrescsilc kömurHık yerı ve salon 
verilmek üzre 18 haziran 930 çarşamba gUnu saat on bl 
miızayedeye konulmuştur taliplerin encümene mı..racaatllfl. 

rll ve satr m r m ıçın şehırde hu- nuna ve şartname nı gormlık i tcycnler her gun Ankarada Dahi- TraHrs harıç olmak tizere ~Q kilometrelik yol meJzeme inin 
....... o...;......-. .............. ~• ~v~a~rd~ı :.:........:T~e~l ~fo~n~B~e~o~ı~u4~5::....ı....:.;.lı~·c.;;......;l~e~\a~z~ır...::;....11 ~m~e~P~ll~r~lı~1 :l.:!.:..n~~--=-ve~l~st~ı~nb~u~l~d~a-'~i~lA~'~e~ti~n~e_m~ur~a~c~·a~a~tl~ar~~L-..L..~~~aı~)a~·~z~ar~f~l~'......:m~u~na~k~n~~.~a ~ı .......'..1 ~4-r~r~n:ım~uz~.~p:az:~~r:tc~s~i !g~u~n:u_:ıa:a~t_.:._l6:_:d:ı~~~..__~__:~~~~~~~~~ftfea'ul nıüdürü Bur 


