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Türk inkılabı ve biz 

Profesör Pittardın muhte
rem refikası N oclle Roger, iki 
yıl evvel kocası ile bareber A
nadoluda yaptıkları bir etüt se
yahatinin intibalarını: . (K?çük 
Asyada - Gazinin Türlciyesı) ad 
h bir kitap kabında toplamış ve 
bu eserden bir nüsha da bana 
göndermek lutfunda bulunm~ş. 
İtiraf ederim ki, Noelle Rogerın 
yeni Türkiyemiz h~k~da yaz 
dığı bu güzel ve asıl kıta~ı o
kurken duyduğwn memnumyet 
nisbetinde utanmaktan kendimi 
alamıyordum. 

Zilan deresinde sıkıştırılan şakiler tenkil edild 

Türk inkılabına, onu yapan
lara ve bunların .şahsiyetlerine, 
bahusus bliyük Gaziye ve onun 
kudretine dair, Avrupada olsun 
Amerikada olsun böyle kaç ki
tap çıkmıştır ? Ne kadar yazılar 
yazılmış, tetkik v.e tetebüler ya
pılmıştır, biliyor muyuz? Bun
lar, her biri ayrı ayrı okunup i
simleri sayılamıyacak kadar 
çoktur ve derhal söyliyelim ki 
bunların içinde bir ücret muka
bilinde kendi vasıtalarımızla 

yazdırılmış, tek bir propagnada 
kitabı yoktur. Hemen hepsi, 
Noelle Roger'in güzel eseri gi
bi, samimiyet ve bitaraflıkla 
meydana gelmiştfr. 

Esasen böyle olmasaydı No
elle Rager'in kitabını okurken 
ne sevinir, ne utanırdım. Se
vinmezdim. Çünkü, bimm için 
yapılan o medhiyelerin, senala
rın ne kadar sahte ısmarlama ve 
basma kalıp şeyler olduğunu bi
lirdim. Utanmazdım, çünkü bö
yle eserlerin bizden hiç çıkma
mış, yazılmamış olması benim 
nazarımda bir eksikliğimizi i
fade etmez, belki, asaletlerimiz
den birini göstermiş olurdu. 

lranlılar hududumuza ni çe
teler saldırarak tecavıizlerini 

_artırmak istiyorlar! .• 
·-

Zilan deresindeki eşkıyanın tenkili üzerine 
bunların şerrinden dağlara kaçmış olan 

köylüler yerlerine dönüyorlar ... , 
Asilerin telefatı büyüktür, niaktôller 

bir çok sergerdelerln cesetleri fesbk 
arasında 
dilmiştir. 

Lakin, hakikat böyle midir? Son aldlğıru.z haberlere göre 
Hakikat şudur kti, Türk inkıla- Şarkta biri Ağrıdağ, diğeri Sup
bı, bütiin dünya mütefekkirleri h~ ~ğı etrafında tenkil hare-
~bitmez tükenmez bir tetkik k~tımız temam olmak üzere. 
ve teteb~ mevzuu ohmıştur. dir. 

Son dak-ika •• 

Tevki/at yok •• 
Bahırkög'de bazı 

evlt!rin taharri ~dil
diği de doğru değil. 

Agobyan Efendi serbest 
bırakıldı 

Vali Vekili Muhiddin Beyin 
Müddeiumumi Kenan Beyi zi
yaretle yanında bir içtima yapıl 
<lığını bazı gaze
teler yazmışlar 1 

dı. 
Bu ıçtımc: 

hakkında ketu 
miyet muhafaz 
edildiği de ilave 
olunmuştu. Ba· 
kırköyünde d1: 
bazı Ermeni ev
lerinin taharri e
dildiği de yazıl-

Begazıtte itimat gl!Jeslnln 6nünde toplanan ha 

mıştı. Fazlı Bey 
Bu hususta Vali Muavini 

Fazlı Bey dün gazetecilere de
miştir ki: 

Dün bir hadise old 
"- Vali Vekili Muhiddin B. 

in, böyle bir iş için müddeiunıu 
miyi ziyaret ettiği doğru değil
dir. 

Pivango Bugün çekiliror, halk d · 
Esnaf bankasından ne istivordu .. 
Beyazıtta itimat gişesinin terhin etti 

Bakırköyün~e ve diğ~r yer- Dün tayyare 
lerde bazı evlerın arandıgı ve piyango bilet
tevkifat yapıldığı haberleri de !erini alama
asılsızdır ." · mak yüzün-

Bir kaçakı;.ılık meselesinden den bir hadise 
dolayı tahtı zanna alınan Ağo- çıkmış ve halk 
byan Ef. nin serbest bırakıldığı biletlerini iste 
haber alınmıştır. mek için Es-

Yangın! 

Derince civarında 
vangın çıktı 

naf Bankası 
kapılarına da
yanmıştır. 

Hadiseye se 
bep şudur: Es 
naf Bankası 
piyango mU
düriyetlndeıı 

Ankara trenleri teeh- aldığı biletleri 
hürle geldi itimat kişesi 

D.. hah t altıy d - vasrtasile İb-un sa saa a ogru hl B 

biletlerin hikayesi ... 

Avrupa& Amerikada yıllardan Ağrı dağ'da süvari ve hava 
bt:ri bu mevzua dair çıkan kitap k~vvetlerimiz tarafından vahim 
!arın sayısı yüzlere varmıştır. ~ır darbe yiyen şakiler bu da. 
Fakat, Türkıiye matbuat alemi gın Irana ait kısımlarına iltica
henüz belli başlı bir Türk inkı- -y_a ~~lışıyorlar. Kumanda heye 
13.bı tarihinden mahrumdur. tı~ı~ın bu havalide bulunan şa
Başka milletlerin bizim hakkı- kılerı tamamile tepelemek ve 
mızda yazdıklarım, guya bizden Iran~ ~açmal~rının önüne geç
başka "nsanlara ait şeylermiş me~ ıçın_ aldıgı tertibat matlup 
gibi hayret ve takdir ile okuyo- neticelen vermek üzredir. 

Zilan deresinde Stkışhrıla 
şakiler lemamile imha 

edilıniş addolunabilir/er .. 
Hududumuza Iran aşiretleri tarafın· 

dan geni tecaviizler yapıldı, fakat 
bllt/Jn bu tecavilzler tardedildl .. 

Derince civarında ve hatta ya- ra dm beyin~- Esnaf bankası iJnünde •• 
· f d b 1 b" bi mm a ır !ı 

! km hır mesa e e u unan ır "f •1 k 
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km t marı etı e sattırma tadır. bıraz sıkıntıda olduğunda 
ncaka an(

1
Y
2

an) gın çkı dış ve .. at eş andi İbrahim Bey son günlerde (Mabadı altıncı sahi 
saat a ar mu ema 

nız, her satır başında (acaba, bu Tayyarelerimiz bu dağlık 
bahsi geçen kimseler de biz mi- ~enatıkta uçmakta ve ötede be- Van, 9 (Hususi muhabi· daki hudut köylerine teca-
yiz?) diyecek gibi oluyoruz, ~de rastlad1;kları şaki çeteleri- rimizden) - Zilin deresi- vüz etmekte olduklan, Sa-
sonra, unutup gidiyoruz. o ka- n_ı ~mba mıtralyözlerle mües- ne dökülen şakilerin tara- ray'dan bildirilmektedir. 
dar unutup g:idiy~ruz ki bunla- sır hır ateş altına almakta de nılarak tenkilleri ameliyesi Hasan hanın Haziran onun 
rdan bir tanesini. evet, bir tane- vam etmektedir. Zilan deresin· bitmek üzeredir. Şakilerin da Tebriz'den Kaleliye ge-
sini olsun kendi dilimize çevir- de sık:ştınlan ve dün yazdığı- şerrinden dağlara kaçan lerek Yusuf aptal ve Hüse-
mek lüzum ve ihtiyacını duymr- mız gıbi dört taraftan bir ateş köyliılerin avdet etmekte ol yin oğlu Boho ile görüıtük 
yoruz. Bunları tercüme etmek cembe~ı aras_ına alrnan eşkiya duldan Ercitten bildiriliyor ten sonra evvelce teıkil e-
şöyle dursun, hatta gündelik ve çetelerı tenkıl e.dilmişlerdir. lranın Şalriıan a9iretin- dilmit olan çetelerin faali. 
ya haftalık gazete sütunlarında ~uphan ve ~•.lan tarafmdal;i den 60 kitinin Haıik, lire yete ııeçtikleri ve Hasan 
bwılara dair üç dört satırlık bir eşkıyanın. tenkılı ü_zerine, bun- köylerine tecavü:ıı ettikleri hanın bu tertibattan sonra 
kronik yazmak mecburiyetin- ların ş.~rr~.nden ~gl~ra kaçmış ve gördükleri mukabele ü- Huy tarikile Tebriz'e dön-
den bile nefsimizi vareste adde olan k~yl~ler, ko~l.erıne avdete zerine burada muvaffak o- diifti ve YU1uf Aptal'm er 
diyoruz ve şakılerın tenkılınden dolayı lamayınca Haşabm Kanİ1ı- zak, para, ve Yekmal'deki 

· izharı sürura başlamışlardır. Zi- bi köyüne tecavüz ve hay- kazaklann silahlarını verdi 
Bu halimiz, bizimle alakadar lan deresine sıkıştırılan şakiler vanlannı alarak savuıtuk- ği ve kendisine hanlık tev-

olan ecnebileri· hayli meraka bir ateş çemberi arasında kal- lan ve lranın Mehmedi a,i dl edilmit olduğu haber •· 
düşürse yeri vardır. Keşki bun- dıklarrnı görünce kumandanla- retinin Saray mıntaka1m- lınmıttır. 
lar arasında biri çıkıp bize bu ha rIIIllza müracaatla ve hile tarı- ı 
Ieti ruhiyenin tahlilini yapmak k~n s~parak .h~riçteki bazı müf- datıldıklarını, yaptıkları hare- ı yet kuvvetlerimiz tarafından ta-
IUtfunda bulunsa da, illetimizin sıtlerın tahrıkatına kapılarak al ketten madim olduklarını ve şa (Mabadı altmcı sahifede) 
sebı:plerini anlayıp ona göre bir -----------------
tedavi çaresi düşünsek. 

Tekzip ediyor 

mesai neticesinde söndürülebll
miştir. 
Yangın demir yoluna yakın 

bir yerde olduğu için bir kaza 
ya meydan verilmemek Uzere 
Ankaradan gelen ekspresve ko 
nuvansiyonel trenleri ateş itfa 
edilinceye kadar İzmitte bekle
tilmiş ve orada yolcuların istira 
bati temin olunmuştur. 

Yangının sür'atle itfası için 
dün saat on ikide bir imdat tre 
nileKadıköy itfaiyesi de gönde 
rlmiştir. 

Dün saat on dörtte Haydar 
paşadan kalkan Ankara treni 
hat açılıncaya kadar "Tiitün çif 
lik,. istasyonunda beklemiştir. 

Saat (18) de ateş tamamen 
söndürülerek hat açılmış ve 
dün sabah saat 9 da gelmesi 
beklenen Ankara ekspresi 18,40 
da, konvansiyonel 19,40 da ve 
Adana postası da 20,40 da Hay 
darpaşaya muvasalat etmiştir. 

Kemaleddin Sami P,. 
YAKUP KADRİ 

Neş'et Ömer B. 

Londra konferansı 
Vasıf Bey dün Londra1ya gitti 

Konferansta hangi ınesf'leler 
görüşülecek.? ... 

M. Mihalakopulos'un Berlin sefirimiz Kemalettin 
Sami paşa Yalovadan avdet et-

ANKARA, 10 (Telefonla)
Darülfürwn Emini Neşet Ömer 
Bey geldi. Avrupaya gönderile 
cek Darülfünun talebesi hak
kında vekaletle görüşerek iki 
gün sonra avdet edecektir. 

Dr. Maks Y esneı 
Cemiyeti Akvam azasından 

Pr. Dr. Maks Yesner seyahat 
aksadile sehrimize gelmiştir. 
_...._ .. ______ _.. ___ ~....._! 

Yalılar.. ı 
• • 

Ruşen Eşref Beyin 1 
bu nefis yazısı 21ncl i 
sahifemizde.. ! 

• ----......... ____ ..,., ____ , 

Temuzun on altıncı gunu 
Londra'da toplanması mukar
rer Beynelmilel parlamdlfO.ıı.r 
konferansına tarafımızdar •.• ıu
rahhas olarak i~tirak edecek o
lan İzmir Meb'usu ve sabık Ma
arif Vekili Vasıf B. dün semp
lon ekspresile Avrupaya hare
ket etmiştir. 

Berlin sefirimiz Kemaleddin 
Paşa ile diğer bir çok zevat Va 
sıf Beyi Sirkeci garında teşyi 
etmişlerdir. 

Hükumetimize gönderilen 
konferans davetiye ve ruzname 

(Mı.oadı altıncı sahifede) 1 Va11f &g 

beyanatı.. miştir. Mumaileyhin bugün Aıı-
AT1NA. 10 (Apo.) - Avrupa se· karaya gitmesi muhtemeldir. 

yahatinden avdet eden hariciye nazı 
n M. Mihalakopuloı• "'ü·k Y•man 
itilafı hakkında M. 
Veni%elosla muara 
zada bulunduğunt 
tekzip etmiş vr 
Pariste iken Tevfil 
Rüştü B. tarafın 
dan teşrinievveld < 
refikasile beraber 
Ankarayı ziyaret 
etmesi hakkında 
telgrafla vaki O· 

lan daveti kabul 
etmiş oldugunu sö -.: 
ylemiştir. M. Mihalakop~ o• 

Politika 
Refikimiz, yeni ve bütün karile 
ri için faydalı bir piyangoya baş 
ladı. Her istediğinizi parasız 

almak İçin 

Poli ika 
Amerika Maliye nezareti ı 

müsteıarı geliyor . 
1 
gazetesinin bugünkü nüshasını 

~TİNA, ıo. Cfl.'.po.) - Amerıka· alınız ve piyangonun tafsilatını 
Maliye nezareti musteşan M. Mils 
13 temmuzda Oirltteki asariatikayı 
ziyaret ettikten sonra İstanbula gide 
ce·ktir. 

okuyunuz 

Dan geetı bir lehllAe geçlnn lzmlr vapıUu 

lzmir vapuru bi 
tehlike atlattı 

ec 

Süratle tedbir alınarak ateş söndürül 
vapur bugün Iskenderiyeye ğidiyor 

Dün akşam, yangın kulesi şu 1 söndürerek felaketin önün" 
heyecanlı ve elim haberi verdi: mıştır. 

- İzmir vapuru ya?ıyor ! _ İzmir vapurunda ateş çık 
Derhal telefonlar ışlemege, ru haber alan Seyrisefain i 

h_er taraftan va~ur t:akkında ma si erkanı, sür'atle vapura 
luma.t talep edıl_mege _başlandı. mişler ve yangının tevess' 
B_ugun İskenderıyeye ılk seferi- meydan vermemek için, l 
nı yapacak olan vap~ruı:ıuz~a gelen tedbirleri alarak vap 
yangın çık~~~· h~rk.~sı elım hır kurtannışlardır. İzmir vap 
ha~ete . dusurmuştu. Bereket en kücük bir anzaya bile t 

~e_rsı? ~ çok geçmeden yetişen mış değildir.. 
1:.kıncı bır ha~er, yüreklere so- Bugün, ilk seferini yapı 
guk su serptı. Ylangın, zuhur üzere İskenderiyeye mütevc 
eder etmez söndürülmiiştü. Or hen Iirnanımızclan hareket , 
talığı telaşa veren bu yangın 

1

. cektir. 
mukaddimesinin vapura yiikle- Vapurun İskenderiye sel 
tilmekte olan eczayi tıbhiye san 1 ne ait tafsilat~ kısmı mahs1 
dıklanndan birinin kazaen ateş muzdadır. 
almasından ileri geldiği anlaşıl Güzel İzmir vapurumuz~ 
mış ve akabinde yetişen itfaiye dolayısile Seyrisefain idareı 
miz, ateşi bir kaç dakika içinde geçmiş olstın deriz. 



"Milliget,,in tarihi tefrikası: 34 

HA E LE 11• 

Oğlu babasından haris .. ! 
Hindistandaki milli ınukavemet HamilJere cevap ver 

Kat~ı anlaşınaya kadar is1ato 
tebdil edilem~z 

Mehmet Ali ileri gitmekten 
korkmsğa başladı ... 

Ingiliz valii umumisi millicilerin akidesi 
olmadığını söylüyor .. 
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ı .. Yer yüzünde bir eşi daha olmıyan 

Boğaziçinin en zarif hususiyetlerin
' deıı biri de yalılarıdır; Tophaneden 
'. Rumeli ve Şemsi paşadan Anadoluka

. 1 t vağına kadar ilci kıyı boyunca gah 
!' 'ı ta suyun üstünde, gah kendi rıhtı
~ 1 mının kenarında ve gah dar bir yolun 

1 :, . t arka• nda kimi taştan. kimi tahta-

. . 
.ı· 

!~ 

1 . l dan bazı saray. bazı depo, bazı mek 
I tep. fakat ekseriya eski renkli ve , 
r ı yorgun yüzlü m~•ktn olan yalılar. 

'1 . ' Borazm 'her köşesiııc ayrı birer 
isım qr:"'n köylerin hemen hepsi, ge .. 
ı .i ı;iııel kn..mtı1 ı v dişlek kaldırım 

' · h } Jlları:; kenarına dizilmiş boy boy 
\ ve çoğu esmer tahtalı ev kalabalıkla-

11, ne dan ibarettir. Bu evlerin hemen 
1 'ı I' hepsi de ya işleri yalnız Boğaz su

' 1 larınJa o!on kayıkçılarla balıkçılarm 
'! veya gündüzleri şehre inen memur

l · 1 urla es:ıafın, yani vcrJi.!erindir. Y•-

tehlikeli 
izahat 

kun keyfi ile birleşmiş olur; zira te: 
pelerden bakılınca Boğaziçi, daha 
derli toplu bir göl görünüşündedir. 

Köyler bir sel gibi kenara boııa· 
nırlarsa yalılar da onları denize dö
külmekten alıkoyan setler "ı' surlar
dır denebilir. Boğaziçi c(:leri, e~

lılar ise şehrin başka başka semt- &eriyetle. yalılaştıkça gürbüzleşir, 
!erinde mevsim mevsim dolaşan eski renklenir ve şıklaşır. Yukarılarda 
zengin ve yüksek rütbeli İstanbul yarım birer n13.na ise kıyıya varınca 
içi muhacirlerinin yılda üç dört ay tam birer cümle, birer beliigat hali 
denizi seyretmek, onda gezmek, on- alır. Bir bakışta anlaşılır ki kıyılar 
da yüzmek, sahildeki ve civardaki umumiyetle paranın ve haşmetin. 
güzelliklerinin sefasını sürmek i<:in yamaçlar ise ekseriya orta halin ve 
kurdurmuş oldukları su kenarı ko- tevazuundur. Çok defa yalıları, ard
naklarıdır. larındaki fakır manzarasını denize 

İki köy arasındaki boşluğu kıyı- karşı kapayan birer engin paravana
dan dolduran. bu yalılar sahillerden, ya benzetmişimdir. Ve yalılarla köy
başlar ve kale bedenleri gibi yüksek' !erden, eski eşraf ile ardında duran 
bahçe duvarları arasında kapalı a- tevabii tesirini aldığım olmuştur. 
ğaçların gölgesindeki kat kat setle- Bu yalılardan birinde bir iki mev
re yapışık merdivenlerle; kubbelerini sim geçirmek, tadına doyum olmaz 
salkım yapraklan örtmüş, her biri bir şeydir. Bunlardan öyleleri var
manzaraya yeni bir degi~iklik veren dır ki içleri ut karınları gibi duy. 
basamaklarını otlar ve yabani çiçek- guludur .. Dışarının en küçük scsle
ler bürümüş taş merdivenlerle ya · rini bile camı açık, kafesli pencere
maçlardaki köşklere çıkar: bu suret.I !erinden içeri adeta büyülterek alır
lc suyun keyfi toprağın ve e:eni~ uf-i !ar. Biri ka~ıı~ın inceli kalınlı çıngı-

Gizli .. ! 1 T evkifat 
Manalı bir mülakat Mısırda vaziyet 

fenalaşıyor 
Kahire, 9 (A.A) - Tanta' 

da dün ak~am 15 polisin yara
lanmış ve kıyam erbabından 70 
kişi tevkif edilmiş olduğu bildi· 
rilmektedir. 

Tanta'da Mansura memurlar 
tarafından orada askerle Nahas 
Paşa taraftarları arasında vuku 
a gelen müsademeler dolayısile 
ittihaz edilmiş olan tedbirlere 
karşı protesto makamında ol-

IŞi ııdik l><ışvekil lsmail Sıtkı Paşa 

mak üzere büyük bir nümayiş 

tertip edilmiştir. Damansur'da 
da bir nümayiş yapıldığı bildi
rilmektedir. Fakat burada hiç 
bir hadise olrnamıc1tır. 

ANKARA, 10 A.A. - Osmanlı borçları hamilleri mec 
hükumetimiz tarafından atideki cevap verilmiştir: 

"Şimdiki vaziyet şudur: Tediye müşkülatının tarafey 
maslan ve bizim tetkiklerimizle sabit olması üzerine h 
930 da başhyacak tediyenin sülüs sülüsan suretile bir ani 
ya raptı ve vaziyetin M. Rist'e tetkik ettirilerek onun v 
rapordan sonra tekrar temasa gelerek müzakereye devam 
mesi takarrür etti. Alıkonılan sülüsanm hükfimetçe isti 
dileceği sarahaten hamiller meclisi vekillerinin malfun 
muvafakati dahilindedir ve binaenaleyh istimal edilmek 
Elyevm devam eden istatoko budur. Diğer taraftan M. Ri 
porunu henüz hazırlamaktadır. Bu rapordan sonra derhal 
!erle müzakere için temasa gelmek mukarrer olduğu ma 
nuzdur. Eğer yeni bir.aranjman üzerinde mutabakat hasıl 
sa mesele kalmamış olacak, eğer M. Rist'in raporu üzerin 
r-afeyn arasında mutabakat hasıl olmazsa birlikte yeni bi 
aramak zaruridir. Kat'i aranjmana kadar istatokoyu tebdil 
kan bırakmıyan avamil malfimunuz olduğu veçhile tar 
bir sureti hal taharrisine sevketmiş olan ahvaldir." 

PARİS, 9 A.A. - Osmanlı borçlan hamiller meclisi 
hükumetinin 22 haziran 1930 tarihli cevabını almıştır. Haz 
teshilat gösterilmesini Rist raporunun tevdii tarihine kad 
bul eden hamiller meclisinin şeraitine Türk hükumetinin 
vafakat etmemesi dolayısile meclis bir kül teşkil eden rn 
şeraitin temamen kabulü hususunda ısrar eylemiş, aksi t 
de munhasıran 13 haziran 1928 tarihli mukavelename ah 

, nın mer'i kalacağını bildirmiştir. 

Büyük Maarif kongre 
Kongrede göriişülecek esasla 

hazırlanmaktaclır 
ANKARA, 10 (Telefonla)

Maarif Kongresi, 14 Temmuz
da saat 11 de açılacaktır. Maa
rif vekili riyaset edecektir. Ma 
arif müsteşarı Emin Bey, Pa
zartesi günü şehrimize gelmiş 
bulunacaktır. Kongre hazırlık
ları başladı. Maarif müfettişle
ri, vekalette içtimalarma mun
tazaman devam ederek kongre
de görüşülecek işlere ait esasla
n hazrrlamaktadrrlar. 

Bütün Maarif Eminleri 
müfettişleri kongreye işti 
decekle~<lir. 

Bundan maada 2 Ağuğ 
tan 21 Ağustosa kadar de 
etmek üzere bir kongre d 
çılacak ve bilfimum orta 
tep ve lise muallimleri bu 
greye iştirak edeceklerdir. 
grede dil meselesi konuşul 
tır. 

M. Mübadele Ziraat işle 
10 ekip teşkiline 

karar verdi 

4 ü burada, 6 sı G. 
Trakyada çalışacak 

\ 7 ila)~et Ziraıı 

müdürü Yalo 
va'ya gitti .. 

Zirai mahsulat ço 
mükemmeldir 

Vilayetimiz dahilinde b 
ne her nevi mahsulat ve ze 
çok mükemmeldir. 

Vilayet ziraat müdürü 
hakatı teftiş etınekte olup d 
de Yalovaya gitıniştir. 

Yalovadaki çekirgelerde 
ha edilmiştir. 

Defterdar rahatsı:ı: 
Defterdar Şefik Bey rafı 

olduğu için dün makamırı3 
memiştir. 

Muhiddin Bey Y alov• 
:Vali Vekili Muhiddin 

bugün Yalovaya gitmesi 
temeldir. 

rağını sallasa, bif-kervan geçişi zev- -ardında uzun iniltil~r bıri.kmıyorsa·· dır. fabrikası kokusuna bürüyenÇ~,J 
kini duyarsınız. Aşağıda. çıplak bal- geçen ya bir motördür, ya uskurlan Komşunuz denizden gelen bu su kayisilerin altın zıpzıpları, ya 
dırlı kızların ayaklarındaki ıslak bez- mış eski bir pazar kayığı, ya da di- çağıltısına ve ışık sağanağına bedel lığında şeftaliler, dudak yurıı~ 
!erle yaş tahtalardan çıkardıkları gı- reğinin gölgesi odanın duvarına u- komşunuz bahçeden de yaE.rak hışıl- ğında incirler, dilimleri baJık'i' 
cırtılar yukarı katlara kumru huhu- zun bir nida işareti çeken mavuna.. tıları, kuş cıvtltıları ve gölge dal- !arını hatırlatır karpuzlarla jil 
lan gibi akisler yayar. Yatığınız yer Gezinti sandallarının, küıne küme galan gelir. Bazı günler ada çamı narinliğindeki topatanlar çeŞ 
den görmeseniz bile sudan geçen ağ yüklü balıkçı kayıklarının geçme- kokularını andırır deniz kokusuna vanı halinde gelir geçer. • jfl 
şey nedir bilirsiniz; bunu, denizin si içli bir su ahü vahım, derin su ne- karşılık ise ıhlamurlann, türlü çiçek Boğaz topraklarının bu ıl~t 
oynayışlarından çıkan türlü türlü feslerini andırır. lerin ve bütün yaprakların biribirine nazire olarak deniz de ziiırıru.,,. 
sesler size haber verir: Su bir çağla- Boğa .. n denizi 0 hassaslıktaclır ki karışmış koku rüzgarı çarpar. Ve ha- !iği içinde yürüyen mevsimle!',. 
yan gibi öter mi; dalgalan bir Jodo- üzerinden geçen her şeyin haberini fil döşeli geniş odanızın kapısnlı bi- sulünü ikram eder: uskumrulı il 
sun başlangıcındaki gibi rıhtıma çar- kıyılarına er geç mutlaka bildirir. raz sonra biri aralar, o bahçelerden kanlar, levrekler. kılıçlar deli 
par da serpintileri iri taşları sular Hele güneşli sabahlarda bu geçiş· size kucak dolusu hediye getirir: er- aylarınıoı can demetleri<1ir! .• 'fl 
mı? Geçen; bir gemidir!.. Rıhtıma sal !eri, camlan kapalı ve perdeleri i· guvanlar, zambaklar, hanımelleri; Böyle bakınca yalılara sU [il 
dırış eden bu su öfkesi, onu gözle nik pencereden görmeseniz, işitme- daha sonra güller, karanfiller; bir sa- rak mevsimlerinin harikalar~,, 
sezilmez fakat yıllarca bıkmadan tek· seniz bile tavandaki binlerce ışık ke- hah ta bunlann renk renk kıvrımları larında toplıyan birer s~s. şed· 
rarlanacak sürekli hırsının milyonda lebeğinin, binlerce ışık çakıntısının, arasında dik yapraklannm parıltısı koku ve lezzet rasathane•• 
biri ile hem sarsar, hem de ôbu ye- o titrek ışık pa!Qzelerinin ağır, telaş- içinde tepeleme duran manolyalar, misini•?.. r 
yişten sonra ağır ağır yatışır. nceki lı, sinirli. şakrak gidiş gelişlerin- o beyaz alevler! .. Sonra da hortansi- · * • • '-'' 
homurdanışı bir kaç an içinde uslula- den sezebilirsiniz. Şekilleri her an de- ya demetlrri, ta lüle lüle krizantem-' Yalılar. bir suyun iki yal<Jıt' 
şa uslulaşa adeta bir dudak şapırtısı ğişen bu oyunları saatlerce seyretse- !ere kadar mevsimlerin yürüşünü bil- biribiri ile karşılıklı yarışan ·ıı 
kadar incelir; denebilir ki öfkelendi- niz usanmazsınız. Bence, yalı tavan- diren koku ve renk kervanı... şahsiyetlerdir. Korular da bı l".J 
ğinden pişman olmuştur; .... ve taşa !arına en yaraşan nakışlar, oynak de- Nasıl ki sofranızdan da kiraz kı- ile karşılıklı tepelerde yarış~~ c'-ı 
bir barışmanın öpücüklerini kondur- nizin eli ile ıüneşin çizmekten yo- vtlcunları, bazı akşamlar omuzlar- kıyp. . . Sanki her biri kc_n"' t 
duktan sonra eteğinin yosun saçak- rulmadığı bu biJIOr kaynaşmalardır. da bir yay gibi esniyen direklere nın üstünlüğünü öteki:·,. ıs~ 
lan ucunda baygınlaşır. Sanırsınız ki göğün kubbesinden sar- ikiz ikiz bağlanmış sepetlerin tepe- Her biri. karşısındakinın ~ 

Su, bir makine patırtısına kanşa- kan güneş avizesini mayi' bir rüzgar sinde birer küçük gül ehramını an- ıru kalkanına fıstık çamı kal e 
rak yırtılır gibi hışıldadıktan snnra salladıkça .-.lı icl•rine nur "a - m;ıda- dıran v ., · · • · L 



il< 

ti har değil roman: Bu 

Jntlh•r eden Doktor v" b•hsettlğl kttdın 

Ceset kimin 

1 
Maktulün kansı da 

mevdanda vok 

Katillerin himler oldu
ğu malum değil 

Geçenlerde Hadımköyünde 
bir ceset bulunmuştu. Cesedin 
hüviyeti meydana çıkarılmış, 
Bursalı Süleyman olduğu tes
bit edilmiştir. 

dok o 
Gene o 
mesele! 

Şükran H. ve Muam
B. tagavvüp ettiier! 

Müddei umumiliğe 
ve müfettişliğe 
verilen istida 

r ir doktorun intiharı 

Süleymanm kansı da mey
danda olmadığı için cinayetin 
bu vasıta ile tertip edildiğinden 
şüphe olunmaktadır. 

F ord fabrikaaında bir 
kaza o'J 

r~Gayri meşru münasebetten Ford fabrikasııı.da ateşçi 
Yusuf fabrikada ocağı temi:zler
ken düşmüş ve tehlikeli suret-doğan çocuk doktorun 

intiharına sebep oldu 
te yaralanmıştır. Şilkran H. Muamm•r I 

Yusuf İtalyan hastanesine Şükran hanım aktör Müam-
kaldırılmıştır. mer Bey hadisesi yeniden can-

zehri i"'mf!df!n ~VVf!l metrf!sint /ilham Vapurda sirkat lanmıştır. Alınan haberlere gö-
~ "Vatan" vapuru ambarında re Şükran hanım yeniden pe~~-e' eden bir mf!ktup bıraktı bulunan bir balya elbiselik ku - rinin evindeıı kaçmış ve ~enuz 

ıJ d" · · ·· k · t d"k· Yengesi- maş çalınmıştır. Vapur silvari- avdet etmemiştir. Bu şayı~m 
.., Sirkeci'de bir intihar hadise- ~sını gorme ıs e 1K . J . f sinin tayfadan Hüseyin ve Ali- sıhhatı Şükran hanımın mud· 

kll" olmuş ve otuz yaşlarında Al- nı bulduk. Madam onn oze d ' .. h . . .. 1 d· - · d d . ·1· ~ M··ık· müfet-. . . 1 . en şup esını soy e ıgın en eıumumı ıge, u ıye .. 
r~ ~e~ar ısmı_?d.e bır d~~or, şunları ~n atıyor. . tahkikata başlanmıştır. tişliğine ayn ayrı verdiği ik.ı ıs-
1hırlı bır mahlul ıçerek ıntıhar "- Elıza, doktorla yedı sene- F b. k tida ile tahakkuk etmektedır. 

S istir. denberi tanışmaktadır. ena ır ~ da k.. ür Şükran hanım bu istidasında 
Musevi doktorun intiharına Yedi sene evvel pansiyonda .. ~arm~r·~ va~g~n S~le~~ bilhassa: . 
p, Eliza isminde bir kadı- tanıştılar O tarihtenberi Eliza cb? ·b·e~e·1 ı e ~ d ken Süle "Ben Şükranım. Yirmı ya-

• n, aleyhinde mahkemeye mü- hergün d~ktorun muayenehane- ırı ır ;rı e r ak~ . ~r l elin- şındayım. Reşidim. Teşkilatı 
l caat e~iş olmasıdı~. sine devam eder. Geçen sene yman eme ı ça 1 1 e so - esasiye kanunu bana hüriyeti 

. T~hkıkat ~apan bir ~u~ar- madam Eliza, doktorun muaye den yaralamıştır. temin etmiş olduğu halde ~u 
ımız, ı:ıusevı dobk_torun mtt~a nehanesinde bir Rus kızı görü- Zeyrekte bir cerh hakkı serbestçe istimal edebı~-
nın fecı ve uzun ır macera ıle K. ld " kt t · r .. dürü ö-
A b 1 ndu. unu tesbit yor. ım o ugunu soruyor.. Halil, Reşat ve Arap Halil me en, zmır po ıs mu . . 

f3" k.ad.ar u u g Albert: "Hasta babasını tedavı isimlerınde üç arkadaş evvelki mer B. tarafından menedı~~'.nı. 
mMıştır .• d k · t"hanndan ediyorum da ... O münasebetle gece saat 20 raddelerinde Zey- İzmir müddeiumumilı~ıne 

usevı o tor ın ı d d ., d. h f .. "f d · · H .. rıye-
1 d .. k azmış ve yanım a ır... ıye tu a cevap rek caddesinden geçerken muna ı a e vermek ıcap ettı. u 

ve ort me tup y 1 . K d" 1 . . . . l" d k t bulun-hl d b" . . ..dd ·umumi- ar verıyor. avga e ıyor ar. kaliaya başlarlar biraz sonra tımın ıstıma ın en sa ı . 
e ~ ar. a~ ır~ı.m~ .. ~~ ·umu- Bu kızgınlıkla Eliza Rus kızına münakaşa büyü~üş ve Arap duğum bir vaziyette hilafi hakı

.e1~ "gon ~rmdıştdı~·- · muekteuıpta· çıkışarak: "O henim kocamdır. Halil sustalı rakıeile Halil Ef. kat ifadeler verdirildi. Bu ifade 
ııırı: ıge gon er ıgı . o·· 1 kt b . , •• d" ~ • . . . . . b 
,.,ı; · d .. n ya veda etmemin ort ay 1 a ge eyım · ıyor. yi dört yerinden tehlikeli şekil- !er aılemızden bırının ta anca 
J"' anı u ya , b" k kl hd. d" altın tbebi madam Eliza'dir. Hak- _Eli~~·nın mayıs ~a ır ız ço- de ~aralayıp kaçmıştır. Mecruh, ve :ırurnru .~ın~n te ı ı -
~ da takibat yapılmasını rica cugu dunyaya geldı. Albert, ga- polısler tarafından Cerrahpaşa da ımza ettırıldı. İfade bu. a~aı:ı 
~~rim. Kendisine verdiğim rip bir ilaçla çocuğu zehirlemek hastanesine kaldırılmış cari hin tara.fından _Yazıldı ve c~bır ı~tı-

oların hükmü yoktur.) di- istiyor. Eliza razı olmıyor. Bu- de taharrisine başlanmıştır. malı .su;etıl.e .gu~.a bı:nım ı!~-
lr. Karısına yazdığı mektupta nun üzerine, doktor, çocuğu bir Dünkü airkatler ~em ı~ış. f;ı~~ ~uddeıuı:nudmı1lı-' ct• k". paket yaparak Topkapı tarafla- ge verıldı. Butun bu ıfa e er 

ıyor ı. · · ı İ rt k b" ·· dd · "lik kammda "Arkamda kalanların istira- rında bır evın kapısına bırakı- - şpo acı oçonun ce ın mu eıumumı ı:ıa 
ati için kendime kasdcttim. yor. M~cerayı, Eliza polise ha- den nümunelik kordelaları c;alıp değil bu zatın ta~yıkı altında ve 

telam!" ber verıyor. Ve bunun üzerine kaçan Recep yakalanmıştır. evde cereyan e.ttı. 
Hadisede ismi geçen Mad&m doktor tevkif olunuyorsa da tah 2 - Sabıkalı Mahmut; Gala- Ben şu dakık":da babamın 

, Jiza'nın intiharla al.akadar ol- !iye olunuyor. Tahliyesini mü- ta Rıhtım caddesinde bir tütün- hanesini terketmış. bul?nuyo-
ıası mülahazasına binaen ken teakip doktor intihar etti. cü dükkAnının kilidini kırarken rum. Hüriyeti şah~ı~emın tah-

~Tıp fakiiltesi 
SilrPgya Ali B. in 

istifası 
VehAletlıı kabul etnıedlt'JI 

tebliğ edildi 
11 Dr. Kazım Esat Beyin J?i§Çi 
ıektebine ta9'i=i meselesınde 
kan noktai nm:ıır ihtilafı do-
ıyısile Tıp fa~ı.iltesi .re~si Sü
• ya Ali B. istıfa etmıştı. 

ı Posta ve telgraf memurları 
Kongresi 

Posta ve telgraf, telefon me
murları cemiyeti bugün Beyof
lundaki merkezlerinde senelik 
içtim~l~rını l'.apacaklar, yeni 
heyetı ıdareyı intihap edecekler 
dir. 

Körnürlerimize rağbet 
fazla 

yakalanmıştır. tı temine alınması ıçın kanunun 
3 - Meçhul bir hıreız; Sela- himayesine iltica ediyorum" de 

nik muhacirlerinden Yusuf Be- mektedir. 
yin 59 lirasını ve nüfus tezkere Diğer taraftan a~tö.'. Müam-
sini çalmıştır. mer Bey de evv~lkı gun Ba~a-

Otomobil kazaları ya gitmiştir. ~ua~er ~eyın 
Bucada validesı ve enıştesı var-

Şoför Mehmedin otomobili 
geriye bir manavra yaparken 
belediye memurlarından Abidin 
Efendinin 2 ayağından yaralan 
masına sebep olmuştur. 

Üsküdar yangını 

dir. Eniştesi Ulvi Bey ismir.de 
bir avukattir. f 

Müammer Bey bir hafta ka
dar Beyoğlunda nezdinde ika
met ettikleri arkadaşlarının ya
nina uğramamış, nihayet evvel
ki gün birdenbire gelerek: 

Üsküdarda Valide bağında .. _ M ktup aldım. Annem 

kendisini öldOrdU? 

Emanet muavini 
Hamit B.ne diyor'? 

Saatler niçin ve ne 
2aman yukarıya 

çıkarılacak? 
Otomobil taksilerinin yüksel 

tilmesi ve aynaların kaldırılma 
sı hakkındaki karar üzerine şo
förlerin vaki olan şikayetlerine 
karşı Emanet muavini Hamit 
B. bir muharririmize şu izahatı 
vermiştir. 

.. _ Taksilerin herkesin gö
rebileceği kadar yüksege kaldı 
rılması hakkında verilen karar 
derhal tatbiki icap eden umumi 
bir karar değildir. Yeni takıla
cak taksilerle tamiri lazım ge
lenler bu karar dairesinde takı
lacak, bu sııretle peyderpey 
hepsinin ayni şekle girmesi te
min olunacağı gibi bunun için 
ayn bir masraf ihtiyarı da tah
mil edilmiş olmayacaktır. Kal
dırılacak olan aynalara gelince 
bunlar da arka tarafı görmek i
çin kullanılan aynalar değildir . 
Otomobillerin içini görmek için 
kullanılan dikiz aynalarıdrr. 

Halk tuğla dumanla
rından müşteki 

Tuğla harmanlarına civar 
olan halk emanete müracaat e
derek harman bacalarından çı
kan muzır gazli dumanlarla ra
hatsız olduklarını bildirmişler
dir. Heyeti fenniycce yapılan 
tetkikat neticesinde harman ba 
calarının yükseğe kaldırılması
na karar verilmiştir. 

İntihabat emri resmen 

geldi 

Laleli clııayetlnl yapan B1tM'i F/endl için 
mOddelumumi idam tıtedl •. • 

idamı isteniyor! .. 
Kıskançlık Adnan Ef.yi me
zara götürdü, Basri Ef. iyi de 

sehpaya mı götürüyor .. 
Dün müddeiumumi lddeasını serdetti, 

maznunun miidaf aası 11apıldı 
Boksör Adnan Beyi kıskanç- beş şahidin celbi için muhake 

lık yüzünden Lalelideki evinin me 19 temmuza kaldı. 
kapısı önünde yaralayıp öldü
ren Basri Ef. nin muhakemesi
ne dün devam edildi. 

15 seneye mahkum oldu 

Müddei umumi {450) inci Geçen Mayıs ayında Şehza 
maddeye tevfikan maznun Bas- de.?aşında m~l~u Yaşan bir 
ri Ef. nin idamını talep etti. ~u~azaa netıcesınde yaralayıp 
M .. dd . k"ll . ..d f 1 olduren hamal Hakkının muha-u eı ve ı en mu a aa arını k . d .. 
yaptılar. e~esı ~n kısa bir 2amandı: 

Muhakeme maznun vekilleri 1 şa~~ler dınlenerek intaç edil 
nin müdafaaları için talik edil- mıı;:ır. 

1 
H 

di. ama . akkı, 1 ~ sene hapse 
ve 1000 !ıra tazmınat itasını: 
mahkfun olmuştur. 

Muaolini Ahmet teslim 

oldu 

Her şeyi inkar ediyor 
Geçen Ramazanda, bir gece 

Çemberlitaşta davul çalan kah
venin önünde sarhoşluk yüzün
den bir arbede çıkmış ve Arap
girli İsmail isminde biri bıçakla 

Viliiyetle emanetin tev:ı: yaralanarak maktul düşmilştü. 
üzerine te~ekkü~ ~~ccek. . İsmailin katilleri olmakla it-

Komünistlik maznunları arc: 
sında ismi geçen firari Musolin 
Ahmet üç gün evvel, müddei ı.: 
mumiliğe gelerek teslim olaca 
ğını söylemi§tir. 

yeni sehir meclısı ıcın ıntıhap h d"l 1·b h" N · · • am e ı en ra ım ve ecmı-
hazırlıklarına başlanması husu- . h k 1 • d ·· A ~ · . . • . d nın mu a eme enne un gır-
sunda Dahılıye Vekaletın en d d d"ld" · · ı · ceza a evam e ı ı. 
Emanete resmen emır ven mış M İb ah" h · • aznun r ım, er şeyı ın 
tir. kar ediyordu. Şahitler, 1brahi-

Emanetin kambiyo liateııi min Necmi ile birlikte Acem 
Dahiliye vekaleti şehremane Hüseynin kahvesinde bir kavga 

tinin kambiyo ihtiyaç listesini çıkardıklarını, Necminin öteki
istemiş ve bu liste dün tanzim ne berikine saldırdığını, · sonra 
olunarak gönderilmiştir. Liste, İbrahimle Necmi'nin otomobile 
1909 istikrazına ait taksit bede- binerek davul çalman kahve~ 
li olan 550 bin lirayı da ihtiva geldiklerini ve asıl kanlı vak'a
etmektedir. nın bu kahvenin önünde olduğu 

Samsun - Sıvas hattında 
heyelan 

Yeni yapılmakta olan Sam
sun - Srvas hattı üzerinde Sam 
sundan 70 kilometre ileride ka
vakla Sadık istasyonları arasın
daki hat evvelki gün birdenbire 
kömür ihraç edecektir. 

Yıkılan saha 200 metre ka
dardır. Bir heyelandan bahsedi 
liyor. Trenler aktarma suretile 
işlemege başladı. 

nu, İbrahimin bıçakla İsmaili 
vurup öldürdüğünü, Halili de 
yaraladığım anlattılar. 

Şahitlerden Eyip, ezcümle de 
diki: 

- Teraviden sonra idi. Ab
durrahmanm davul çalınan kah 
vesi önünde bir gürültü işiterek 
o tarafa doğru koştuk. O sıra
da Necmi, ağu dolusu küfürler 
savuran Necmiyi gördüm. Zor
la otomobile kaymağa çalışıyor 
lardı. 

Musolini Ahmet, Müddei u 
mumliğe aynca bir istida vere· 
rek Polis Birinci şubede isticvr 
bı esnasında işkenceye maru; 
kaldığını ve dayak yediğini id 
dia etmektedir. 

Tahkikata dördüncü istintaı 
dairesi vaz'ıyet etmiştir. Musc 
!ini Ahmet, isticvabmı mütea 
kip serbest bırakılmıştır. Müd 
dei umumilik işkence yaptıklar 
iddia olunanlar hakkında uııı,ıh 
veçhile tahkikat icra ettinnek 
teclir. 

Biri kadın diğeri erkek 
iki mevkuf kaçtı 

Maarif Vekaleti, bu istifanın 
erı alınması içın fakülte mec
si tarafından vakı müracaatı 
azarı itibare alarak Süreyya 
li B. ye riyaset vezaifini der
hte ve ifa etmesi için Darülfü 
un Emanet" vasıtasile dün teb 

Son zamanlarda kömürleri
ıı:ıize rağbet artmıştır. Bu ay i
çınde Zonguldaktan bir kömür 
şirketi Yunanistana 80 bin ton 
kömür ihrac edecektir. 

Hediye H. in yer katı olan iki - h te ·mı·ş. Oraya gidiyo· 
d d .b . d d'" a<>ır as a ı o a an ı aret evın e~ un yan r~m demiş ve valizlerini alarak _____ .,..._....,....,,_ ___ ,,.,,. 

gın çıkmış ve tamamıle yanmış . . . Necmi, İbrahim, bir iki ka
dınla birlikte otomobile bindi
ler. 

İstaııbul tevkifanesindcn hır 
sızlıktan mevkuf bulunan bi• 
kadın jandannalar tarafmdaı 
Sulhccza mahkeme inde muha 
keme edilmek üzere tcvkifane 
den çıkarılmış ve evki esnasın 
da her nasılsa firara muvaffal 
olmuştur. 

atta bulunmuştl1r. 
Süreyya Ali B. Vekaletin bu 

ebliği üzerine meseleyi kapan
:uş addederek dünden itibaren 
krar fakültenin riyaset maka
ıma gelmiştir. 

Btı vaziyette müderrisler ta
f ından memnuniyetle karşı

ınmıştır. 

cşalcsinc erguvan me-falcai, -bin 
pllu nıanolya pmdanına bin konu 

nolya şamdanı. ıtiil ateşine gül a
•şı çıkarır. Kara yel Rumelinin 
okusunu Anadoluya, gün doğrusu 
nadolunun kokusunu Rumeliye ge· 
rir. Sabah ışığı Anadolu kryıama 

gelirse akşam gölgeaı Rumeli kı
sına ~rkcn iner Bu iki kıyı. ayni 
-zelliğin biribirine aksediti gibidir. 

, ayni bahçedir ki arasını hareli 
çağıltılı bir su hiyabanı ayırmakta 

rr. 

Ka kere sandalla bir yakadan 
r nkaya geçerken seyyah kele-

klc:re rasgeldik. Bunlar su ile bir 
da giden yelkovan sürülerinin 

' .de ve kana•lanmış manohralaı
ınıl Cak ma-ııiarrıı altında ort:ıama 
ır • kd}I or gôriılür tıtrcyiş 

çuklarr Y~t h~hrsız sis par-
ları halınde - tutmuılardı. Büyük 
hçenin bı r tarafından bır tarafca 

rden bu hurdebını yu .. kteri 11 
ın.ı heveslerınin kwbanı olanlar 
rduk. Kayıgımızı bile aro sıra yı

n eidi'i ılr- kıv 't ı d rıı.z ovn lchk 

Zonguldak kömürleri Yunan 
şimendifer idaresi tarafından a
lınmaktadır. ---

t ~tmıştır. 
ır. ı 1 · Bu vaziyette yapı an ta ımı~ 

TEŞEKKÜR !ere nazaran Müammer Bey hır 
haftalık gaybubeti esnasıı:ı.da 

Muazzez refikam ve sevgili d k Şuk 
babasının evin en açan -

validemizin irtihali suretile dü- ran hanımdan mektup al~ış •. bu 
Türk • Yunan mahkemesi çar oldug·umuz fela"ket esnasın- va·'ıyetır:t mektuba nazararan . ~ .. . 

Türk - Yunan mahkemesin
den başka diğer muhtelit ha
kem mahkemeleri tatili faaliyet 
etmişlerdir. Maamafih reis M. 
Bök rahatsız olduğundan Türk
Yunan mahkemesi de bir aydan 
beri içtima edememektedir. 

da bizzat veya tahriren teselli- tayin etmiş ve bel~ı. d~ ~ukran 
mize şitap eden zevatı kirama Hanımını gönderd.ıg~ ıstıda~~rı 
ayrı ayn arzı şükran imkanmı da müddei umumılıge ve mul
bulamadığımızdan bu bapta ta- kiye müfettişliğine tevdi etti.k 
vassutunuzu rica ederiz efen- ten sonra Bucaya hareket ctmı'i 
dim. tir. Şükran Hanımın İzmirden 

Unvan Mübarek Fuat çok uzak bir yere kaçamyacağı 

ve Bucada Müammer Beyin va
Iidasi nezdine iltica ettiği mu
hakkak addedilmektedir. 

Maamafih şimdilik her şey 
tahminden ibarettir. Çünkü 
Muammer Beyden arkadaşları 
yeni hiç bir malllmat almamış·· 

!ardır. Muammer Beyin Buca
ya gitmemiş ve belkide buraya 
kadar gelmeğe muvaffak olan 
Şükran Hanımla istanbulda bir 
yerde saklanmış olması ihtima
lide varittir. 

Sonra tekrar dönmüşler. Kah 
venin önünde İsmaile iki bıçak 
vurulduğunu, vuranın da İbra
him oldugunu gördüm. İsmail 
bağırarak yere yuvarlandı. İb
rahim de kaçtı.,. 

Maznun şahitlerden hiç biri
nin ifadesini kabul etmiyordu. 

Mahkeme neticede ibrahim 
tarafından yaralanarak sol kolu 
muattal kalan Halil ile diğer ya 
ralı Abbasın kat'i raporunun ve 

!arının hercailiğinden kabarma rüz- insanlar gibi söyleşebilir. Anadoı.1-rı;sında uygunsuzluk gibi . sebtpler .nın tekrarlandıı:ı o enıne boyÜna 1 çaresiz böyTe olae<ıktıl Temeli ceıTıi
garcıklar bunların kanatlarına bitkin korularındaki bülbülleri Rumelindelri oııları ya ateşin. ya suyun içinde. ya sofaları artık rüzgar sesinden başka yt1in içinde yıkılan yapıları toprak 
lik veriyor. kimini şaşkınlıktan b~hçe~izden duyabilirsiniz. Kanlıca da yıkıcıların elinde yavaş ı:avaş a- bir şeyin doldurduğu yok. !<'ski ser- ayakta tutamıyor! 
başka taraflara saptırıyor, kimmi aan korfezınde okunan gezeli. Balta Li- zaltıyor, hem de en guzellennı. vet ve haşmetin .yaz~ı~ sergı4İ mc~a· Biı kaç tanesi bir orman yiyen bu 
dalın kenarlanna tutunduruyor, iri- manında. yanınızda !öyleniyormuş Bereket versin ki bunların çoğu mınd.a olan yalı ıçlerının ço~n. şım- nefis binalardan çoğu bari taştan o-

Tevkifane ve jandarma idart 
si firar vak'asının esbabını tah 
kik etmektedirler. 

Sirkecide beş dükkanın tava 
nını delmek suretile hırsızlı! 
yaptıkları cihetle yakalanan, 1' 
yı Ahmedin arkada ı Sulu Ziy. 
firar etmiştir. Ziyanın yakalan 
ması için polis merkezleri ha 
berdar edilmiştir. Sulu Ziya el, 
yakalandıktan sonra mevkuf hı 
lunan arkadaşlarile beraber ce 
za mahkemesinde muhakeml' e 
dilecekler 1ir. 

dan arta kalan şey ~u. 

Bu viri\11 temellerin bögründer 
taşan mermer merdivenler gene muc 
tası!. muttanl çıkıyorlar. fakat artı 
nereye? Mavi bir bo luga, ktll olmL 

mini de. eyvah ki . sularına çekiyor; çasına dınlersınız. İkı sahilin balık- h"J" kt Fakat kiminin odala- dı hın.cahınç. botl.uk ycrleımış. Bun- laydı,· bunca paralar kül olup savru-
ve o •içek yaprag· ı naa~larını dilek- ı b' · · · 1 a a aya a. · ı h 

'1' ÇJ _an .. ırıb~rlcrınc naralar atarl•r. E- rJnda. vakti ile kurumlu hanımefen- hırın ılk sahıp erı a rctc eşyaları, lur mu idi?. Boğaziçinin refahlı gö- Bununla beraber. Şogazın ölun; 
!erinin yolundan müebbtde".: mü_c!>- mırg~ndakıler Çubukluya seslenir. i- dilerin ayvan minderlerde- Buda gibi halıları. avizeleri de çarş• içlerine, rünüşünde şu botluk kovukları ı:it iıtcmiycn öyle din. öyle coşkun hı 
beden alıkoyuyordu .. . Ey~ yuzen ın- kı Hısar karşı karşıya söylşir. Bu ses ba "d y etek öptürdü - ü. muh- bedestan camekanlarına. belki de ya- «İde ronalır mı idi? Şimdi ayakta ka-

hatıralara .. 

sanların sandallar gıbı bır yanı•\/ • . . g aş oturup g " ' " tabiati var ki!.. S rmaşıklar, yaba 
b. k 1 b f ler, fenerler gıbı Beykozdan Kandil- taçların yalvarışlarını kat çatarak hancı dill!lrlara gitmiş. içlerinde h5- lan şey sadece şu yan duvarlarından nileşmiş hanımellcrı. güller ve incir 

ırl yanına ok ayca a,dtıgı uklıml c-~ I" liye, htinyeden Bebeğe kadar hem dinlediği o odalarda şimdi tütün la torunlar kalan yalılarda bu torun- ibaret mi kalırd >. Harem dairesini ler bu viranelerin e damına sanlıyc 
on arın anca en ayanr arının b d bo h • N ı k"' ··k h ı d 1 d k b" 
kazanabileceği bir ı tih yeri idi. oy kant "kya. emhde kartıdan .karşı- denkleri yı.gı!ı .• 1 az ık .. u.~ku bealn ·~- ~r o s_ay.ısız .. o a ar an anca ır iki· komşu selamlıktan saklamak, ya da sarılıyor harabenın acı çıplaklıgıı 
K d E . • Ç ık· ' ti ya a •e tı çe, - avaya ve ıçın·ıde- !arın ve yuz bu muş uçu y erın sıne suzulmuşler, dolmaz t~nhalıkla- ahşap cepheleri ateş salgmmdan ko- bir tabiat şenliginc ttiruyor) 
d anl~a an ;ıırgana. ente :~ n ki halete göre - Bogaz gecelerine tasasız kahkahalarla çınlattığı harem ~ı.n bi.r ucunda adeta tayıOar bekçili· rumak için yalı katlarından daha yük 11 

benkl mahvut doyuDne geçedn •uu asekee- gah mersiye gariplig' i g&h dası.mi ağalı ve kahya kadınlı bahçe setle- gı edıyorlar. 11tk bir boyda ta kı.,ılardan tepelere Yıkıntıların ey yeşil tesc isi l Bo 
e crın ızın a ara or u. r- . • . . . .. .. J ka zamanların başka ölçüierınc gc 

l<rinin. Kscnofon"un Argonot'l•rı- bı; ordu heybe.ti . ba0zı bir telaş_ çıg- ri~d~ şımdı komu; yıgınları duruyor. Atıyelerle hediyelerin ardı arası su bentleri gibi ~ıkan şu Çin setleri kurulmuş eski şekillerin kaditlerı 
nın. Güzelce Hisardaki ilk yeniçeri- lıgı, bazı da bır neşe şakraklıgı ve- K~mınkde yhen1ı1 nesıBer. ılk, ortEa, kh.adtta kesildikten sonra o akan damlan. o havada boşuna dikilı servetler de. il ört ta 

0 
·nıerc kadar ki Ctimh , 

!erin. Amerikadan Avrupaya uçan rir. yuksc ta sı. cm~~ gor~yadyor.I ~ ı en kopan pervazları. o sarkan açakları de ne~ir?.: lrsa~ın diyecegi ge'iyor ye; nesilleri Türkiyenin. dunyan 
Lindbergın duydugu coşkunluga • • 1 çbaatanaklarla uç çı tc P~ ke cnn

1 
sa- hangi kese düzeltecekti l O ahpp ~- kı garıp bır z:ı1mıyet o duvarla•• .,,,. 1 m güzel yaz şehri lan Bogaz kry 

benzer bir şey yok mu idi?. Gu~i bu tabiat biraz bakımsızsa ha şam yanpaşıp avfnıydeil aput u ve tolarm ancak birer kanadına. geçici !erden fazla para harcamış, ve yal larmda yeni anlayıtlarının ,.e dilcyı 
Bu bahçenin iki yakasında yaşa- da o engin tirinliği ile gene yerin- uzun ":'kaJlı. aşa c en ~le atlas zairler gibi sığınmış kiracıların ver- ruz bu taşlarla yemden sıra sıra ya J.rının sürekli umranını senin 

0 
•. 

yanlar da. isterlerse. yer değiştir- de ...• Fakat ondan irim almalı: için feracelı buyuk hanımlar v~ tp<~ ~a;- di_ği para mı?.. hlar yapmak mumkundiır • I rin edana yaraş.ıcak bır uslupta }'• 
meden bile karşılarındakilerle konu- ytıpılmış yalılar, vakti ile başka ol- şaflı genç kadınla~ b~kledı~ı du-g~ Bir kaç nesli lıir arada barındıran Bu duvarlar. bir de evlerden dıi- nıden d ... tc<:cktir. Kaç istıhalcye u 
şabilirler: hele aeceleri. bir yalının çülere, başka anlayışlara göre kur- t~şlı nbtonlann şım ı yenık ve du- koca şehir konaklarından çoğu n~~.ı ha sağlam nuıtbaklar, temel direkle-ıramış kıyılar ,da böyle limıtli " 
bü_Yuk od..,ıı ıtibi bir t~viye durgun- durulmu~ o uçsuz bucakaız yalılar!. ıuk kenarlann~a şıleple~ •. llt~ze ka- yandı, yıkıldı veya başka ihti}açlara rinden kalın bacalar, efcndikrL, bekleyiş var ey Bogaziçi. • 
lugun kusvasın_a erdigı !"'~ilerde "'! Yangın. belediye ihtiyaç lan, tamir- yrkları odun k?milr. çektirilen uyuk- kullanıldı ise onların yazlık ~!eri 0 • katlarından dayanıklı bodrıımlar ..• , 
kıvı halkı avnı sofanın ıkı ucun<lalri !erine cıl.-ıtm•yan para. mir .. çılar a- luyor. BJT vakıtler llPM ıaz ırlaları- lan yalılardan bir haylı ·nın sonu da 1,te eski umranhaneleriı> bir kısm•" RUŞEN F.SREF 
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.. MtLlYET CUMA 1 1 t;MMU:l 1930 

Fikir , ..M.iz;ah,. -·~:Edebiyat~ Sa:ıı'cı.t 

Asrın umdesi "Milliyet" tir 

11 TEl\1!\IGZ 1930 
iDAREHANE - Ankara caddesi 

No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, ls
lanbul. 

Telefon numaralı: 
Iıtanbul 3911, 3912, 3913 

[:::::r:::F.~~1!€:0:~::::r::::::ı i k~ ~ iki senelilt 
Kız ve dul kadı 
maaş başlıgo Şarkta çıkan hadisenin İran- siyasi olmaktan ziyade iktısa- dermeyan edilemez. Şimdi göze 

la m~asebatımızı alakadar .e- di bir.görünüştedir. Binaena- çarpan pürüz, Irakta tesis edi- lstanbul Zat maaşları 1'd 
den bı.r safhası vardır. İnkar leyh halledilmek lazımdır. Hal- lec k 1 t ka ~hl ciliğinden: 
edilemez bir h kikatti k' had' 1 d'l · ı 1935 · e 0 an ayyare rarg.. a- Bu kerre neşrolunan 

.
1 1 

'k d a kit rİ 1
' 

1 
: 

1 emezse ışga senesıne rıdır. Sonra bu k'llt'arğahlarm millici tekaüt kanununun 
sekıle a ad a ar.lş"ahl er ran top- adar devam edecek ve bu tarih İngiliz parasile mu"dafaa edı'le Ko·· tu·· ru·· ın adamın esraı·ı.. ikinci maddesi mucibince y' 
ra arın a sı a anmışlar ve te bir reyı' am vapılacakUr. Bu . . . . . .. . . • "- c kl b ld 1 M k 1 b ilii kırk beş yaş arasındaki 
hududu geçerek köylerimize te- reyi amın Almanya noktai na- e en ı ırı ıyor: usta ı ır dullara verilmesi lıizımgeJen 

ABONE ÜCRETLERi cavüz etmişlerdir. Tenkil hare zarına uygun şekilde neticele- ı:ıemlekette ecneb~ asker ~arar- nelik maaşların tevziatına 
G Türkiye için Hariç için katı İnkişaf edip te yakayı ele_ neceğine kimse şüphe etmemek ga~. Sonra karar~ah ye~lı a.~ Burası bir köy meyhanest . - sonra meyhaneye getiriliyor, başlanacaktır. İzdihama mah 
3 aylığı 400 kuruş soo kuruı vereceklerini anlayınca da İra- tedir. En büyük itilaf ümidi de kerıle fa~at ecnebı parasıle ~u- idi. Kalabalık oluyordu. Neşeli, akşam yedide adamı gelip ke,ı- mak için tevziat zirde tarif 
6 " 7 50 " 1400 " na kaçmıya çalışacakları ~üphe Fransızların bu hakikati aiıla- dafaa edılecek. Nedı:!1? I~ m gürültü~ü zamanlar g~çiyordu. disini alıyordu. Fakat bir gün şekilde icra edilecektir; 

; 12 " l 4oo " 27 0<> " sizdir. Nasıl ki, şimdiden bir mış olmalarındadır. parası ~ı fok?. Velhası~ bız~e Fakat bir zam~ndanber~ bu uf:ık nasıl oldu bilmem dostumun 93~ ~m~~.,::'h~~~~"::n1i7 
Gelen eıırak geri verilmez kısmı İrana geçmiştir. İranın * * * h~.Irak ıa~klalı meselesı henuz fakat şen yenn neşesı .kaçtı: adamı bir türlü gelmedi. Vahit 930 perıembe gününe kadar 
Müddeti ııeçen nuıhalar 10 kurut bu şakileri kasten silahlıyarak "İki Latin hemşire,, arasın- muphemdır~ Bununla beraber .nazaı:_ı. d~katı gecikiyor, dostum sabırsızlam- müracaatla bir numara alaca 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler için memleketimiz üzerine saldırma daki münasebatın gerginliği ~ * . c~lbeden şey e~~ık degıldi. ı;ıe- yordu. K~ndisine: rnara almak için ibraz edece 
müdüriyete müracaat edilir. sına ihtimal vermek doğru de- sulh taraftarlarım endişeye dü- Mısır'd.a.vazıyet karışık b~r nı de bu ufak koy. meyhanesıne - Kim bilir, dedim, fevkala- ıunlardır . 

Gazetemiz ilanların mes'uliyetiai ğildir. Olsa olsa İran, bu hu- şilnniye başladı • Beynelmilel s~fhaya gırıyor._ ~anun~ esa.s_ı: c~lb.eden, sonra bır kere . oraya de ne oldu da gelmedi, müsaade ~ = ~= ::~~~resi 
kabul etmez. dut boyunda vaziyete pek ha- sulh meselelerile çok yakından ıı:n.muhafazası ıçın teklıf ettıgı gı~ı~ten _sonra sık .sık zıya~et- ederseniz ben sizi götürebili- 3 - Maat cüzdanı 

BUGÜNKÜ n I VA kim değildir; yahut ta bazı İr- alakadar olan maruf İngiliz sı- layı.haya ~al !".~at .tarafından lerı_ım ~?g~.lta~ şeyı keşfettim. rim. Numara alan her ıahibi 
.a..a an memurları müsamaha edi- yasr muharriri Mr.Stead, ortaya va~ o_Ian ıtu:az 112JCn~e Naha~ İşsız, guçsuz bır takım a_?am- Mahcup oldu, kabul etmek zamanda birde yoklama · 

llttn haııuı en çok 24 en 11 yorlar. Hakikat ne merkezde o- bir teklif atıyor. Mr. Stead Ce p~. ıstıfa etmış v~ :ı.:erıne İsmaıl lar, p'.ll'ası olmamas~a ragm .. en istc:ımedi. Fakat ben ısrar ettim. alarak heyeti ihtiyariyelertne 
l ı 1 ' 18 d d B tr Srtkı Paşa imi t F k t N h 1 l imi ı ettirdikten sonra tevziat il 

•· 1 <r«• i 1. ugilıt rttzg !ursa olsun_ netice itibarile 1- miyeti Akvam misakını tetkik ge ş ı, a a a- neşesıne a e ge yen guze Nihayet arabayı İtmeg" e başla-
1 ~ ' h V ft f k .. li 1 · h · · b' zar edecektir. Tevziat !§bu 

~
•; \ ! : poyraz hu açık olacaktır. ran hem fu.ıkuku düvel kavaidi- etmiş. Sulh ve müsalemet teh- as pş •. ve e ır ası .. 0 gun- ses. genç enn .epsını ~tar~- dım. Meyhaneden çıktık. Yolda numaralarla icra edileceiinde 

: .~ 1 ~ ı J nin, tahmil ettiği vazifeyi yapa dit edildiği zaman, alakadar ~enben Sı~ p~şanm huk~e- fa. bırakınız, b.~nıı:ı .~sıl dıkka~ı- giderken kendisine: kesin numarası ilan edildiil 
i ılı; ı t ı .... LE~ mıyor; hem de hususi itilafna- devletler Cemiyeti Akvama mü t~~ kar~ı, H~dısta~da oldugu mı celbeden_busburu:ı başk~ bır - Hava güzel, fakat şu kır- hemehal yoklama ilmühaberi 
;.' ıı ı - _ llill ;;;ı;;;; me ahkamını tatbik edemiyor. racaat etmeseler de, üçüncü bir gıbı p~sıf d~ğıl, ~tıf muka~e- adamdı. yagmur yagsın, guneş mızı bulutlar fırtına çıkacağını ğer vesaik ile birlikte para 

ı ı,,ı'.ıl J ı Hükumetimiz bu vaziyete İran devletin müracaatile Cemiyet met sıyasetı takıp etmektedır- açsın, soguk, yahut sıcak olsun gösteriyor, dedim. çin idareye müracaat edece 
'1·ı 1 ,1 i 1 1 Lisan ıslah edilirken .. hükfunetinin nazarı dikkatini müdahale edebilirıni~. Mr. Ste- ler .. ~ah~s Pş., ~rt~t paşa ka~i- bu adam her gün öğ~eden az ka!ne~ş-:~!!irı:J::ı:r~e 

1 ı celbetmek lüzumunu hissetmiş- ad Skandinavya devletlerinden ~esını, hır d:ırbeı.h~funetl~-~k~ sonra meyhan~y.e gelıyor, ak- Başını ağır ağır salhyarak: hemchal nilfus tezkerelerinde 
'ı ı ıı ' ı Bir taraftan Türk dili ve ede tir. Bazı gazeteler buna nota, birinin Cemiyete müracaatini tı.dara .. gelmış telakk·ı· et~ıg~ı şa~ olunca . ıp?ıyo~?~: .. ~aha - Bu bulutlar, dedi, muhare rer arabi ve rumt tarihi teve 
Hı ıı ~ j 

1 
biyatı hocaları lisanı ıslah ve hatti oltimatom ismini vermiş- istiyor. b~. ~unasebetl~ . so_Ylemış~ı;: dogr~~u ~ettnl~.P· .~otu.ruluyor- be çıkacağım gösterir! ikisi aynen rakkam ve yazı il• 

t. il ı tensik için Ankarada toplana- ler'dir. Bu +~birler lüzumsuz- Fransız gazeteleri, Cemiye- Hukuınet meclısı tatıl. ettıgı du. Çunku bu kotrum bır adam- Ben havadaki kırmızı bulut- rilmeai meşruttur. Yoklama 
• ~ ~ h ld N h P l h B' b · d 1 berlerinin tarihi tanzimine 

' ~ ; 1 ' dursunlar diğer taraftan ben si dur. Mesele, iki hükfunet ara- tin müdahale teşebbüsünü hüs- a e, a as ş., m~c ıs mu a- ?ı.. ır ar~ a. içın ~ oturuyor, ara bakıp ta muharebe çıkaca- babı maaşm müatahakki ma 
ı . · ~ ı ı ze bir resmi ilanın serlevhasını sında muhabereye zemin teşkil nü telakki etmemişlerdir. Fa- faza .kıta~tm~ e~r. ".ererek, ıhtı.y~~ bı~. ~.ı~ı;n.~tçı tarafmda:ı ğma hükmedenlerden değilim. olmadığı ve bir dairei resmiy 
,,'. 

1 
• 1 

1 
ı göstereyim: ediyor. Ye bu muhabere dosta- kat müdahaleyi reddeden li- mec!ıse. gı~ış ve bır ıçtıma ak- getınlip goturuluyordu. Zaval.ı Maamafih kendisine bir şey söy tahdem bulunup bulunmadığı 

. ı , "Satılık köşk maa bahçe,. nedir. Çünkü biz kaniiz ki İran san son derece mülayimdir."İki dettırmışt~. .. . . . görünmür.ordu. Kendisi yaşlı lemedim. Biraz daha ilerleyince tı ayrıca dercedilecektir . 
.; ' 1 ~ ı 

1 
Bizde bu hacı babalık varken hükfuneti bu mıntalcalarda asa- hemşireyi bırakınız, diyorlar. .Evvel~ı gun ~e po~ısın e~ır bir adamdı. O, küçük araba.sile birdenbire arabayı durdurdum. Yoklama ilmühaberlerine 

' 1 1. 1 , lisanımız zor düzelir. yişin muhafazası meselesile bi- Daha sak.in düşünebileceğimiz lerın~ ra~en, bır ıçt.~~a g~t- bir masanın kenarına getirili- Kötrüm dostum şaşırdı. Bel- ilsakı ihtiyaridir. 
11 ; ~ zim kadar alakadardır. Hudut bir saat gelecektir.... ~c;_k ıstemış. Otomobılı uzenne yor, orada oyun oynıyanları sey ki de korktu. Bana itimat etti-
', 

1 
ı ~ ı Son keşide! boylarının bir hususiyeti var- Diğer taraftan İtalyanlar, sı.~ah atılım~ ve çıkan arbedede rediyordu. Oyuncular hem içer ğine pişman olmuştu galiba: 

ı ' ' · 
1 

Malum ya bu Cuma Tayyare dır: Bu mıntak~arda asayiliin Fransızların bu müdahalo tek- nufusca zayıat olmuştu~. Nahas ler, hem oynarlardı. Fakat ben _Neden durduk? 
• ı ! l , l piyangosunun son keşidesi.. mııhafazsı hududun her iki tara lifini reddetmelerini, Fransız P.~· ve t~r~ft~rları .Yenı Mısır bu kötrüm adamın içki içtiğini Diye sordu. 
11 t l l Bundan evvelki beş keşide de fındaki devlet kuvvetlerinin teş davasının zafına atfediyorlar ve hukumetını hır nevı tanımamaz görmedim Şunu da ilave ede- M" d d · d 

· · · · - · . . . . . lık yolunu tutmuşa benziyorlar . . • - usaa e ersenız, e-
l', ~ . ı 150 kuruşluk bileti 80 kuruşa ~ı~ı ~es~ısıne baglıdır. ~unun c.emıyetı ~kv~ma gi.dildı.ğı tak . . .. · yım ki zavallı oyu? da oynamı- dim, size bir şey soracağım ja 
J' : · 1 satan açık gözler bütün o keşi- ıçındır kı devletler bu ışlerde dırde, netıcenın aleyhlerıne te- .. ~azıye~ın 2 ~ temI?uzda bus- yor, yalnız seyredıyordu.. Ba- ondan ... 

1 :, t r denin acısını son kesitle de çı- biribirine yardım vazifesile mü- celli edeceğini bildikleri için butun va~~m b~.r ş~.kil a~ası zan bir tarafı, hazan diğer tarafı _Ne soracaksınız? 
": · ı~, karmak istiyorlarmış~ Tanıdık- kelleftir. ~u vazifeler, hukuku Eransızların bu teklifi kabul et- bek\~n~bı~~r. Ç~n;~ bu ~nh~f iltizam eder, kavga çıktığı za- _Evvela müsaade ettiğinizi 
,\ '.ı°i, , 't !ardan biri söylüyor: Dün üç düvelin esaslı ah.kamım teşkil miye yanaşmadıklarım söylü- mec ıs~ . ı~ ayı az:ıunı tatı man hakem olurdu. Bu kendisi- söyleyiniz! 

:. 1 ı t ayn yere sormuş. İki lira kıy- ettiği gibi İranla aramızda yorlar. devresı bıtıyor. Meclıs toplan- nin yegane eğlensesiydi. Ma- p k' M k 
k dil .' 'l"f ·ı · E .. 1 .. .. ·· · malı ve hükfunethuzuruna çıka- - e ı sorunuz.·. era et-

. ı · r meti olan son bilet için birisi 5, a te ke'~ ıtı ad~lm~e ı. e deİteyıt C ~ase.nAoky e gForunuyor klı, rak itimat istemeli. Bu halde sum bir eğlence .... Kötriim a- tiğiniz bir şey mi var? 
l• 1 i c diğeri 4,75 üçüncüsü 4 lira iste ve ta vıye e ı ıştır. ranın emıyetı vama ransa ve - . d'k' .. • . .. damın meyhanede herkes ara- _Her gün niçin l:iu meyh· _ 

ı b 'f uli 1 h k l d 'k" .. · d b şım ı ı hukumetın degıl ekse- a ;ı , ı: mlş .. Demek piyango mütehav u vazı eye mes yetı-~r a - ta ya an şı ayet curetın e u- . b . . sında büyük bir itibarı vardı. neye geliyorsunuz? 
· ı :1 ; r vil. . kındaki telakkisi, şakilere kar- lunacak Skandinavya devleti ~ıy~t, elkı de bır rey almasına Söylendiğine göre bu adam . .• • . 
·.ı .ı~ Dü'n de bı'r gı'şenın· seyyar me şı takip edeceg"i hattı hareket yoktur. Binaenaleyh bütün bu ıhtımal yoktur. O halde ne yap- h d h' b' . Bu suali tabu telakki ettı: , 1 1 y r . 1 1 mey ane e ıç ır şey ıçmeme- B d di · ki .. .. d 
ıİ .~?; r muru ne kadar son keşide bileti ile anlaşılacaktır. münakaşa, iki memleket mat- ~a~. a mecrıs.ı ~o~.ama~a~. sine rağmen meyhane sahibine b ~len, ld~ 'Şı~ d'~~~ ~n 

ı ~· q • r varsa alıp sırrolmuş.. * * * buatı arasında bir polemikten i- k ad utta mec_ ~s~n a ın~ a : bol bol para verinmş. Bu ad1- k u a e g~ ı~. ~~ \ gı 1 ıp a-

Yeni neşriyat 

Resimli uya 
Geçen nüshadan itibaren 

edebi grupun ittirakile çıkma 
1ryan "Uyanq" mecmuasının 
kan sayısında Elif Naci, M 
Hm. Reıat Enis, Galip Naılt, 
Refik B. !erin makale, şiir 'I'~ 
yeleri ve ayni zamanda Hali' 
B. in, lllüıtraayon'da aley · 
zı ne9reden Dol J eraldi'ye ce 
dır. Tavsiye ederiz. 

"'* * 
TÜRK POR 

41 inci ıayısı mOtea 
der!cat ile dOa çıktı, 

r ·'rı4. 1 Bilet sahipleri toplanmışlar, Ren, mıntakasmın tahliyesi- baret kalıyor. Matbuat polemi- ın a verecegı arara e emmı- mm kim oldug" unu ög•renmek ıyorum, enım gı ı o an ar var 
ı · le harbı umuminin kat'i tasfiye- ki de Fransız_ İtalya ihtilafı-_ yet vermemeli. İşte bir memle- k d k d' . 1 d mı? Hepsi sıra ile benim gibi !."" ___ Bu gün -~~I 
ı i . · ı 1 ı; biletlerini istiyorlar. . . Biletler k t h .. l'k h d mera ın an en ımı a ama ım. la kl d y h ··1 ki ELi lAMRA Sl!'IDMAS~ 

• - sine dog" ru son adımlardan biri nm en şayanı dikkat safhaların et e em mustem ı e, em e K d' · k l"krrdı d' o ca ar ır. a ut o ece er. · 
t , ı g yok Bı'r vaveyl~ Seyyar l" 'd k'll · · en ısı, pe az a e ıyor, He .. 'd b ka "l" lstanbulda en •on defa 

. ·t. . . • ... • • dana atılmıştır. Young planı dan biridir. par amanter ı are şe ı ennı k r· .. d'k f 1 .. r gun gı er a rım, o um , 
~ 'ı ı. 'ı ıı satıcı her halde meydana çıkar mühim bir tasfiye adımı idi Re * * * telif etmiye çalışmanın garip P.~ 1 uz~ gdormTe ı çekazFa ksoz haberi var mı; kötürüm olan ay 
' .,q ı y fakat keşideden sonra. · · - t' 1 · A ş soy emıyor u. aruştı · a at ? F l'k t h b · d 

nin. tahliyes~ bunun tab.ii n~ti- İngiltere, İraka ansızın istik ne ıce erı... · · bana calibi dikkat hiç bir şey yaş var mı .e a e a erı u-
) '.ı, : çt İıtanbulda 10,000 cesı olmak lazımdır. Şımdı de lal verdi. Fakat bu istiklal Bulgaristan ikincisi söylemiyordu. Başkalarından yunca: 
'ı•e · ı d'I • s t k Alın - Ohl ..• diye sevinirim! · ı 1ı ı encı . aar .mm a asın~ aı:ıyaya henüz sözde ve gazete sütünla- lstanbula geliyor öğrendiğime göre kendisi eski temaili 

l d idi B d d V 
·ı · Haydi şimdi arabamı itiniz! •.. 

' · ı h Eh h' lm b d 1s ıa esı sırası ge . u, son tas- rın a ır. erı en resmı malUma B 1 · t · 'k' muteber bı'r aı'lenı·n çocug-u un· ı'ş • • · , , ıc o azsa un a tan · u gans an şampıyonası ı ın · 
L •• -1 fiye adımı olacaktır. ta göre, İngiltere İrak üzerin- · · 1 V · Fakat genrlı'g"ı'nde ı'çki ve kadı PARiSLi ~AHU~I 
1 
r l'r • · r bulun tefevvuku göze çarpıyor. İ cısı o an ama şampııyonunun .. _ .. - htanbul ikinci icra memurlu-

l . !' 
1 

P Maşallah az değil. İstanbulda Gerçi Fransızlar, esas itiba- dek~ rı:an_?~y~ refedecek ve ra- İstanbula getirilmesi için cere- na karşı pek z.ayıf old~gu ıç~.n !undan; • filmi 

tı Ll.,.'~~ d 10,000 dilenci var demek en ac:a rile Saar'ı derhal iadeye razı ol ~ ıs~ı~lalinı tanıyacak. Bunun. yan eden muhaberat hitama er hastalanmış, nıhayet boyle kot Bir borçtan dolayı mıhçuz ve "aza h 1 1 fi•~ ı ,.... k 1 k t d k • mı sus tP.nzi Atı 1 
• 

1 
. ~ , n ğı 100,000 sadaka veren var de- muşlardır. Fakat tahliyeden ev 1~111 • 1 ı mem e. e . arasın a ı miştir. Bulgar takımı bu ayın rüm kalmış. · · paraya çevrilm~sı mukarrer muhtellf 25 Kr. 

· 1 ı. ı nmektir ki iktısat noktasından vel bazı iktısadi menafi temin yırmı beş senelık bır muahede 25 ve 27 sinde şehrimizde iki Ben kendisine mümkün ol- eczayı ubbıye l4- 7·9SO tarilılne mil- lllııll•••lliı••••-rt'"' 
· \ 'i' ;ı d hiç te fena alamet değildir. La etmek isti,ıcorlar. Tahliye şe- i~zalanmıştır. M~ahı:de ile İn- maç yapacaktır. duğu kadar samimi olmağa ça- sa<lif pazartesi günil saat 17 Galatada ~ 
'.ıf 1il 0 kin, bu on kere bin dilenci hep raitini tesbit için toplanan ko- g~lt~re, Irak Cemıyetı A~ma Talebe yurdu lıştım. Nihayet anladım ki köt- Havyar Hanı derununda 30 nume· Bu gün ~ 
c1 .,ıı ı' ifstanbullu mudur dersı'nı'zl. misyon müzakeratı ilerli".!emi- gırdıkten son.ra beş. sene zarfın- .. d b . d·- 1 . d ıi rotu ceza deposunda açık arttırma MELEK SINEMASfNIJ 

- d ı k hl d k 125 yataklı olan Maarif ce- rum a am em ıger erın e ı ı k T 1' 1 ı s· ııı' ı; ı Birisi Kayseriye gitmiş, bir yor. Hatta son haberlere göre a mem e etı ta ıye e ece . miyetine ait talebe yurduna bu daha ahb~p~ığına l~y~k görü- sureti • saa aca ·ıır. n ıp o ın ann ıneıııa mevsiminin hitamı ' 
~ ı' 'f küçük çocuk görmüş ve takıl- müzakerat inkıtaa uğramıştır. Yalnız Fıratın ş-arp taraf~n~a 3 sene 25 yatak daha ilave edile~ yordu. Gıtgıde samımı olduk. mezkOr gün ve saatte ve 930-242.:i sebetile senenin en büyük 
. ı ·. nmak istemiş. sormuş: Müzakeratın en çetin safhası, ~a)'.yare karargahını İngılızl:r k • Bana bazı şeyler anlattı Fakat dosya numero ile maballlndc hazır zafleriyntini gören ..ı 
ı Fransızların Saar kömürlerini ıstıcar edecekler. :Şu karargah re 150 yatağa iblağ olunması- . .. . .. '. bulunacak memuruna mUracaaıları Ramon Novaro'rt" 

t;~ 1 ~;eşe-k ~~~~~· Kayseride ne çok almak istemeleri olduğu anlaşı- lar İr:"'k as_~erile fak.at .İn?iliz na karar verilmiştir. ~s~~~~ ~~~~h~~v1;!~~dıb~~~ ~il.An•o•lu•n•u•r.••••••••11!!!! 
· ! '.' ı ·. s _ Vardır amca ama çoğu dı- lıyor.' Filhakika Fransız sana- pa1ratsıle mutdal fada edkıledce~tır. için daima meçhul kalmıştı. Bu P ı p L l (TemAll~ ı V t j 
i ııl ; , yşardan gelir; cevabını almış. Bi yiinin bu kömürlere ihtiyacı . .ı1: gaze e er e 

0 
u ugumuz BAR BETTE??? na dair ben de kendisıne hiç bir BARBETTE??? V Jl 1 Y il~ 

' , , '1 s zim dilenciler de pek şehrimiz vardır. Fakat Almanlar da ihti- ıstı al şeraiti bundan ibarettir. şey sormadım. Çünkü başlıy{lll filmini 16 tenmmuz çu9aıııbl 
, / ; 1 Imahsulü değildir, yabandan ge- yaçlarım ileri sürerek kömürle- Muahedenin metni heniiz in ti- 1 1 1 dostluğumuzun hemen nihayet 1 1 1 nUne kadar gösterecekıi~ 

, :rı~ , nlir. ri vermek istemiyorlar. şar etmemiştir. Bu metin okun- buluvereceğini biliyordum. D h )' k , ü u ıye: 25 tı 

ı #• r ......................... ~F~E~L~E~K~.:__;S~a~a~r~m~e~s;e~le~s~i~,!şi~m:;:d~ik~i~h::,a~ld~e~m::a~y~rn~c;a:.;d:a~b:ı;t~h~u~s:u:s:ta;.:b~i~r~f~ik;i;r~:;:;:::::=::::::;:=:~====~--~D~o~s~tu~m:_~h~e:r~g~ün:!!__!ö~ğ~l~ed:!:,en~!:::=::::::::::::;::::::::::!!~::::::::=::::::::::::~ \ ,. } .. 
~ı ,a 3 "Mili/yet,, in edebi romanı: 16 - Ferhunde Ögrenir. -, Hürrem İlakk-;-bir sigara yaÇ gibCkonuşalUTı, olmaz mı? --dü:- - - Rasih Nevres, omıızl 
İ. ı b - Belma, Ferhundeden sak tı: - Zaten öyle konuşmuyor Hürrem Hakkı Bey, Rasih nattı, elini salladı: 

·~ 
1 

b l'tl\ı:n~~~~~r""--"'::::~-~ larsa... 1 - Sen, bu resim hadisesi muyuz? Nevres'in elini tutmuştu: - Şüphe mi ediyorsull 
:ı• , g ı 11' ı• ,, fl'ı r ~ . - Da~a iyi ya, sır, olduğu i-ı hakkınd~. n~ düş~nüyor~un~ ı - Hayır ... Hiç bir düşünce _ Ayni cevap karşışında, rine inanabilsem, o kadııl' 
1

•11 d 11 BAHÇEMDE çın çabuk dızyulur. - llf.ucrım, kım? Bılmıyo- mizi saklamadan konuşalım. Belma da güler mi? mıyacağım. Emin olunuıı 
t .J Hurrıem Hakkı, yeğenini tak rum ki.. . . - Bana soracağınız şeyler _ Hiç şüphe etmeyin .. , ma da, Ferhunde de, 

, '~ '' 2J <lirle süzdü: - Babansa? mi var? _ O halde, Belma ile Jul ya karşı, sizden, benden kU 1 "•,:,•·BiR GUL A - Yaşından, daha çok ol- - Tehlikeli •• , - Hayır ..• İtirafatta bulu- arasındaki mana ayrılığını nere <lirler. Fakat görünüşte 
• . ,il 
\ r: ' ' 

., gunsun Rasih ... Evet, bir şeyin - B~In:ıa ise?.·• nacağını. den çıkardın? Onlar, ruhen de çük bir darbe, onları .Y1
1 

aleniyete dökülmesini, herkesin - Çırkın. · · Rasih Nevres, güldü, ellerini eş demek! yor. Çünkü kendilerine o 
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- Evet, o .•. l, , 1 

r Biribirini'l yüzüne bakıyor. ' 
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:_ ~ :ırdı. Hürrem Hakkı, deniz ke
'lrına kadar, bır şey söyleme
, ,ti. Kayalara doğru yürüyor
'• Ras·ij Nevres, kolundan çek 
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- Hay hay ocuğum. 
Hu:rem l' ı, cebinden bir 
endi! c k r<l , } ere serdi, üze-
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bilmesini, öğrenmesini istiyor- - Haksızsın. Fotoğrat çal- oğuşturdu: - Julyayı tanımadığım için, matlannı kaybediyorlar· 
san, gizle! Duymıyan kalmaz. mak, affolunabilir bir cürüm- - Cankulağı ile dinliyorum. kat'i söyliyemem ki. . . sebep te, ne kadar kad , 

Durdu, bir şey hatırlamış dür. - Ben, Julyayı seviyordum. - Bir şey daha soracağım. çıkarlarsa, o kadar as!ıj 
gibi gözlerini kırptı: - Ne kadar da müsamaha - Tahmin etmiştim. Belma da Julya gibi, gizli bir sanıyorlar. Zavallılar, sı1 r 

- Baban odasını kilitler mi? ediyorsunuz?. - Fakat nasıl? Sana onu an- aşkı hissedebilir mi? nı, ke~?i elleri le veriyor~ 
- Anahtarla oxnadığım hiç Hürrem Hakkı Bey, Rasih !atayım. Ümitsiz seviyordum. Rasih Nevres, amcasının saf - Oyle ise, neden kO 

nasıl öğrenece- görmedım. / Nevres'in imasını te.lmihini an- Yalnız onu görmek, kokusunu 1 {etini çocukra bul~yordu: sun? 
ğiz? Nevrese soramam. 1 1 ld 3 

B b b ık . . k d'l' - Çocukluğundanberi öyl!- amamaz ıktan ge ı: duymak bana kafi geliyordu. - Belma, herkesi kendine - Bu kadar kolay ·, 
- a am, e ı sıze en ı ı- d' F . K' 1 k ıtır -· d .. 

1 
ır. akat msan yaslandıkçd - ıtap çama ta masum Julya, bunu hissetmişti. Hisset: hayran, zanneder. mahlıiklara nasıl inan ~ 

gın en soy er. b' . d - . . . - . , .. hl d d [ k d .. d yı~ _ zannetmiyorum. Alırken 

1 

ta ıdatı de~ışır, yenı yenı huylar guna S~r. ank~~· .. h . m~mesine de imkan yoktu. Bir - Bu, az çok her a ında dilerile tı:rlikte bızı e 
.. 

1 
. . d d' D k pey a e er. - ızın utup anenız var gün bana dedi ki: Siz, beni se· vardır. Hürrem Hakkı BeY• dıl 

~oy er;esı ıcap ·~· erk~· eme - Ben, dikkat etmedim. mı? viyorsunuz ! Niçin bana itiraf - Belmada ki kadar olamaz. nin dizine kuvvetle vur a-
unu ırayıp gı 1 sa ıyor. - Bir kere daha soyleıni§- - Evim yok ki! etmiyorsunuz? - Peki, ihtiyarları da mı? - Mükemmel ~oc~~ 

- Eger alma.1'.:ışsa. · · tim; sen, etrafım dinlemiyor, - Ne yazık!.. - Siz, ne cevap verdiniz? - Onun indinde sükse ren- BelmanI'l zevklerint an 
.. -, ~elmadan ogrenmek daha bir şey görmüyorsun ki... Rasih Nevres, amcasına göz - Boynumu büktüm; sizi ta gi, zemini yoktur. [ - Anlatmıştnn. flı 
ş m~ .. • .. .. -. Süphe etmeğe sebep gör- udle bakıyordu. Hürrem Hak ciz mi ediyorıım? Dedim. Gül- - Gözilmü korkutuyorsun, - Hayır, daha etr:ı 
Rasıh Nevr ; guldu· ıed•"ll: 1 kı Bey, dalgınlaşmıştı, kaşları- dü: Sorduğuma cevap veriniz! Rasih? - Spor, moda.·· ııt1 
- O, en ko1ay, arrc~• - $. 1di f•rsat ç ktı. ! m oynatıyor, dudaklarında ka- Dedi. O zaman ona; aşkıma hiir - Zararlı çıkmazsınız. Bir c:l :m, ev!ad • 
- Neden' O -'.lar nah .. tifade edecegiın 1 rarsız tebessümler beliriyordu: met ettiğimi anlattım. Kahka- - Yoksa, senin mi göziinü, koca bir cihan.•· ·ı (B• 1ııııı 

mi1eti~e dalı 1 rr. ~in' - · v~ıancı, seni!.. - Rasih, seninle iki arkadaş 1 halarla g;ildü, lr:ı.tılı~casna gül korkut..-uıs!P~, • 

Mahmut Yesari 

- Sıcak, yoruyor insanı ... 
- Rasih, şimdi meseleyi an-

ladın ya ... 
- Evet ... 

- Hakikati 
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"Kır çif'/tlırl., filminıUn 

Lehçe film 1 Bu hafta 
J Her millet kendi lisanında 
film tedarikine az çok muvaffak 
olrnuşıqr. Hatta Paramunt şir

et.i müôürlerinden M. Zukor 
Polonyayı ziyareti esnasında 
Amerikada leh lisanılizedinden 
sözlü film çevireceğini söylemiş 
tir. 

-0-

Kızmışlar 
Sesli ve sözlü filmler çıktı 

çıkalı İngilizler Amerikalıların 
şivesini beğenmemekte ve bu 
yüzden aralan açılmaktadır. 
Fakat bunun bir harp tevlit e
deceğinden endişer,e düşmeyi
lıiz. 

Piyasada sükun ve ölülük ber 
?~vamdır. Yalnız yeni mevsim 
ıçm hazırlık faaliyeti her taraf
ta başlamıştır. 

Bu hafta Melek'te Ramon 
!'l.ov~ro'nun "Çıplak aşıkları,, 
ısımlı şarkılı filmini geçiriyor. 

Opera da "Kafkas kahrama
nı., isminde yeni bir Rus filmi 
gösteriliyor. 

Majik'te Kolin Mur'un "Kır 
Çiçekleri., ismindeki film var. 

Elhamra da Moris Şövalye
nin "Parisli Şarkıcı,, sı tekrar 
gösteriliyor. -=-------

Yüzmesini bilmeli 
. - o - ? Norma Şirer bütün sinema 

MenJU ne y~pacak. artistleri~e yüzmesini tavsiye 
Meşhur Amerıkalı Adolf etımektedır. ~u artistin iddiası

Menju, Metro. şirketi le ~zun n.a. gd~e, y~zıne insanı güzel!eş
üddet için b~r mu~vele ımza tırırmış._ Bu: de ayni fikirdeyiz. 
ıruştır. Meıı1u bu şırkct hesa- Maamafıh kadınlara yüzme tav 
ına Fransızca, İspanyolca ve siyesine mahal yok ... Bunların 
ng lizce sözlü filmler çevirecek hangisi yüzme bilmez ki. Bo-
ir. ğulanlar hep erkeklerdir. 

I r {. • 
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r ................ salı' a'tı<ar. hayvanlar - -·· 
t-------------------........ ·-··-··---.. . .............. J 

1 

Hayvanlar film çevirmekte in ,anlara rakabet ediyor .. 
Hayvanların bugün sinemacı

lıktaki ehemmiyetleri başlı b:ı
şına mühim bir meseledir. 

İlmi ve fenni maksatla çevri 
len filmlerdeki hayvanları bir 

1 
tarafa bırakalım. Sinemada bir ' 
artist gibi rol alan hayvanla 
dan bahsedelim. 

Hayvan sinema yıldızları • • 
ekserisi Amerikadadır. Ameri- ı 
kan filmlerinde başlı başına rol 
almış hayvanları az mı gördük. I 

Sonra büyük san'atkarlar var 
dır: Buck: Hal Roachın meşhur 
Senbernar köpeği; Cameo; Fu
rax Rintintin. 

Rintintin sahibi Les Dünka
na mühim bir servet temin et
mişti; Flambea, Cesar Strong 
herat; Flash. 

Amerikadan gelen haberlere 
nazaran Flash, "The Baby Cy
clane,, isimli filmin müdirine 
muavin tayin edilmiştir. Bu fil
mde bir çok köpekler rol almış
lardır. 

Buııter, College Haunds is
minde çok eğlenceli bir film çev 

\ 

rilmektedir. ••t!'ll 
Sinemada rol alan hayvanlar 

arasında maymunlar da mühim 
dir. 

Mack Benette ait olan Jol 
Martin isimli maymun bir çok 
mühim san'atkarlarla beraber 
oynamıştı. 

Maymunları sinemada oynat
mak oldukça kolaydır. 

Metro arlist/erinden Dorothy /odaq 

f ma arslanıdır. Zom "Metro -

l oldvin - Mayer,, markasında 
gördüğünüz hayvandır. Son za
manlarda bu arslanın kökreme

I si de filmde işitiimektedir. 
Mack Senettin filmlerinde 

görülen iki ihtiyar arslanı da u
nutmıyalnn. 

~iller yalnız Chang da oyna
mış değildir. 

1 
, Amerika sinemacılığında her 
hayvandan istifade edilmiştir. 
Ayı balığı, fok, öküz, karga 

gibi hayvanlar aktörlük etmiş
lerdir. 

"Nuhun gemisi,, filmindeki 
hayvan sürüleri herkesin hatı
rındadır. 

Amerika stüdyolarını birer 
mühim hayvanat bahçeleri var
dır. 

Avrupa sinemacılığında h.ı ;- 
vanlar Amerikada olduğu kadar 
çok değildir. 

Tolny ve Bimbo Avrupa sine
macılığının meşhur köpekleri
dir. İvan Mosjoukinin de bera 
ber oynattığı bir buldoğu vardı. 

Greif te Harry Pice! ile oynı
yan meşhur polis köpeğidir. 

- Pathe filmlerinin sonunda 
öten horoz da epey emektar bir 
hayvandır. 

Bib, Bab, Babette ismindeki 
üç maymunun çevirdiği "Dar
vin haklı imiş,. ismindeki film 
çok beğenilmitti. 

Luo Vades filmindeki vahşi 
arslanlar bu film çevrilirken ak 

Maiekin meşhur ineğini unu törlere hücum etmişlerdi. 
ttıınuz mu. Avrupa sinemacılığında hay-

Max Linderin Amerıkada çe vanlardan bahsederken hatıra 
virdiği "Sıska silahşor,, filmin- meşhur mütehassıs Alfred Ma
de iyi rakseden bir katır vardı. ehin gelir. 

Dippy, Doo, Dads da başka 
bir maymun grupudur, 

Mack Senettin 5000 dolara si 
gortalı Peppir isminde bir ke
disi vardır. 

Molly'o sevimli bir ayr yav
rusudur. Zigotonun da meşhur 
be~~ fareleri vardı. 

Sinemacılıkta atlar da mühim Alfred Ma~hin bir çok. hay
dir. Bunlar bilhassa Amerikan ~~nları ~u~us~ ~urette sınema 
filmlerinde görülmektedir. ıçın yet~ştırmıştı. . 

. Machın son zamanda bır ses-
K'Lueenie, Zony, Pinto, Sılver, li filmde arslan, kaplan, sırtlan, 

ın.g meşhur atlardır. .. domuz, fil, ayı, ve gergedan oy-s d Metro artiıtleriden "Davit Sharpe., ve "Gertie Messingu., . ınemada arslanlar a mu- natmıştır. 

hım roller alrnaktadırla~. . Machin ~e~.ikada misli bu- ı Haftada bir söz 11
1 

Artist değil postane 
Dıck, Rarry ve Zom iıç sıne- lunrnıyan bir mutehassıstır. __ .....;;;,... ________ _._ Sinema artistleri içinde eı 

-·-·~ Dikkat çok mektup alan kadın Klarr 

Kt1Jkas kahromaııı., fl/,nindtn - .. · .. ---..................... - .. ..-....-.................. -................ _ .... , ___ ,. 
Darısı bizim başımıza 
Pariste son günlerde bir si

nematografi mektebi aı;;ılmıştır. 
Biz balıkçılık mektebi açarken 
onlar da sinema mektebi açıyor. 

Bize gelsin! 
Me hur Amerikalı sinema 

aktrisi N onna Şiierin bir tek 
arzusu varmış: Sevilmek .•. 
Bize gelsin belki memnun kalır. 

r Çlı eK ı ı fı . ı , r 

Henüz gelecek mevsim ba-ı Ba~dır. Bn güz~! ve E;_enç san 
şına iki ay kadar bir zaman var- atkar her gun, vasatı olaral 
ken sinemacılarımızı tehdit e- 2500 mektup a maktadır. He 
den bir tehlikeden balısedece-ı· mektup bizim para ile 5 kuruş: 
ğiz. postal.~nmı.ş olsa bu işe güntll 

Biliyoruz ki bu sene İstan-. 125 ~urk !ırası sarfedoyor. de 
bulda iki büyük sinema daha a-i mektır. KI:ıranın muhabırler 
çılıyor. Bunların biri "Glorya,, ı ~~ktup l'.erıne pos~ parasın 
ismindeki eski Lüksemburg, di- gonde~mış olsalar bır scne~ı 
ğeri ·ae Melek sinemasının ar- 4400() lıra eder. · .. F~na para mı. 
kasında y'lpılmakta olan ve O- Ş~phe yo~ kı, bır çok posta· 
pera tesmiye edilecek olan sa- nelenn yevmı mektu!' mevruda 
!on ... Salonlar böylece artar- tı bu m1ktardan aşagıdır. 
ken sesli makinelerin de adedi sesli film arıyacak sesli salon
artıyor. Şimdi mevcut olan üç 

1 
ıar olmadığından bu filmler 

sesli salona (Elhamra, Opera,. bütün masraf ve karlarırı. İstan 
Mdek) mukabil dört beş salon buldan istiyeceklerdir. Diğer 
daha sesli cihazı koyuyor. (Ma- taraftan yedi, sekiz salon reka
jik, Glorya, yeni Opera, Asri bet ve film azlığı yüzünden film 
Şık). Demek gelecek sene yedi !eri artırarak alacaklar ... Döy
sekiz sesli salonumuz olacak. lelikle 1930-31 mevsimi en na 

Muhakkak bir şey varsa bu müsait şartlar içinde başlıya
vaziyet karşısında gelecek sene caktır. Kendi işlerini bizden iyi 
sinemaların kar edemiyeceği- düşündüklerine şüphe olmıyan 
dir. Bir kere sesli filmlerin pa- sinema müdürlerinin bu nokta 
halı lığı artık darbı mesel oldu., üzerine nazarı dikkati celbi fay 
Sor>ra If'~mleketin içerilerinde: dasız bulmadık, 

ı 

Molrnı.r/ !. r. 
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Bir hadise ilk sefer 
(Birinci sahifeden mabat) İ . b .. 
1 .. b . 1 k . Ef d' zmır vapuru u gun !et erını ayı s mazı en ıye • • 

terhin etmış. Fakat biletlerin Mısıra gıdıvor 
.atıs vakti geldiği halde elan --
rehi~den kurtaramamış. Gişe- Seyrisefain ve Polis 
nin ılün de açılmadığını gören idaresi Mısırlı yolcu-
lıalk biletlerin asıl sahibi oldu- I A h'I A 

fUnU bildikleri Esnaf Bankası- ara azamı tes 1 at 
~ın yolunu tutmuşlar. Akşam gösterecekler 

Ta takurusu, pire, sinek, sivrisinek, güve, örüm
cek, hamam böceği ve sair haşeratı yumur

saat 16 da Banka önünde 200- Bugün saat 13 te Galata nh-
JOO kişilik bir grup teşkil eden tımından kalkacak olan İzmir 
halk bıletlerini istemeğe ve vapuru, İstanbul - İskenderi
Bankaya girmek teşebbüsünde ye hattının ilk seferine çıkacak 

talarile beraber kat'iyyen imha eden 

bulunmağa başlamışlardı. ur. 
Nihayet hadiseden haberdar Mısır hattı, Türk ticareti bah 

olan piyango müdüriyeti mua- riyesinin inkişafı yolunda atıl
vini Hamit Bey Bankaya gele- mış ilk ve esaslı adım olmak iti 
rek biletlerin rehinden kurtarı- barile memnuniyete şayandır. 
!arak halka verilmesi lüzumu 1 İskenderye seferleri, sadece, 
nu bildirmiş, diğer taraftan bu Türk sancağının yabancı ve u
esnada polis memurları da gel- zak denizlerde dolaşmasını te
miştir. min i1e kalmıyacak, memleketi-

Banka derhal biletleri getirt- mize bir çok servet girmesine 
miş ve eshabına vermeğe başla-

sebep olacaktır. 

~ ..... 

. -~~· 
~~~r,.ı 
i~~~ 

mıştır. Yaz mevsimini civar memle-
Bugün çekiliyor ketlerde geçiren Mısır zenginle 

Piyangonun sekizinci tertip rini İstanbul'a celbetmek için 
son keşidesine bugün saat 13•5 her türlü teshilat gösterilecek
ta başlanacaktır. Bu keşidede tir. Meseıa Mısır yolcularını İs 
altı bin numaraya ikramiye ve tanbul limanında uzun kontrol 
46,500 numaraya da teselli mü-

~~i·._ ·· -~· 

.ı!:0ı,~ 1· .. :~. ~ 
;·· .. ··' ',~~·~~ ·~""; 
· .. · -• ~ 3.ı' . .. 
~ 

muamelesinden kurtarmak için 
kafatı çıkacağından keşide altı 

bir tedbir düşünülmüştür. Bu 
gün devam edecektir. 1 

Bu keşidenin en büyük ikra- tedbire göre, skenderiye hat-

Favda daima birinciliği kazanmıştır. 
miyesi 200,000 liradır. Bundan tında işliyecek Seyrisefain va
maada 100,000 liralık bir de mü- purlarında bir Türk polis me
kafat vardır. Eğer 200 bin lira muru bulunacaktır. 
son çekilen numaraya çıkarsa İskenderiye'den vapura bine
bu 100 bin lira da onu kazanan- cek volcuların pasaportları va
lara ait olacaktır. purda vize edilecek ve vapur li-

FAYDA daha mÜeSISİr, daha mükeınınel ve yarı yarıya ucuzdur. Kokusu litif olup 
kat'iyyen leke yapmaz. insanlara, hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine 
dikkat ediniz. Devairi devlet, ınüessesab milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hililiabmer, 
mektepler, hastaneler, sibhat yurtları, bliyük otel ve lokantalar, vapur kumpanyalan 
FAYDA istimal ederler. 

Şitesi 50, tenekesi 75, pompası 75 kuruı son derece sağlam ve 10 ıene teminatlı. 

Hasan Ecza Deposu - Toptancılara ten.zilit • 
50, 40, 25 ve on bin liralık dört manımıza muvasalat ettiği za-

büyük ikramiye daha vardır. mıın bütün muamele bitmiş bu-
Keşidede ikramiye olarak 1 lunacaktır. Yolculara daha ziya 

milyon 97 bin lira teselli müka- de teshilat göstermek için, po- Merkez Aoenıaı; Gut• töprd 
fatı olarak ceman 2,492,000 lira lis dördüncti şube müdürü Sa- ba<ındl, Beyollu 236!1 Şube 
tevzi edilecektir. dettin B .. vaziyeti yalCından tet ıenıe"ı Mahmudiye Hanı altındı 

Bu keşide de Darülfünun kon kik edecektir. lsıanbul 740 
ferans salonunda büyük bir iz- Bu maksatla Sadettin B. de 111·-----------
diham olacağı şimdiden tahmin bugiin İskenderiyeye gidecek- (Anafarta) vapuru l 3 Tem-
edilmektedir. Bunun için salon tir. muz pazar l 1 de Antalya 
da çok sıkı tedabir alınacaktır. Bu hatta işliyen vapur kum- poslasına Galata rıhtımından 

Piyango biletlerine rağbet panyalannın vaziyetini iyi bi- kalkar. 
o kadar fazladır ki dün akşam len alakadarlar, vapurlarımızın, •------------·• 
bir çok bayilerde bilet kalma- her hususta ecnebi vapurlarına lzmir sür'at postası 
mıştı. teft:vvuk edeceğini temin etmek (Gülcemal) vapuru 14 tem-

Konferans 
(Birinci sahifeden mabat) 

sine göre İngilterenin Cemiyeti 
Akvamdaki delegesi Lort Ro
bert Sesi! tarafından açılacak 
olan bu siyasi konferama Fran 
ııa parlamentosu reisi M. Henri 
Buiııson riyaset edecektir. 

Dünya sulbünü muhafaza i
çin aktedilen Paris mukavel~ 
nf teyit mahiyetinde olan bu 
konferansa bütün milletlerin 
mümessilleri iştirak etmek-
dir. 

Konferansta tahdidi teslihat, 
beynelmilel emniyet meselesi, 
Paris mukavelesine riayet etmi 
yen hükumetlere karşı yapıla
cak muamele, beynelmilel ihti
liifların sureti halli, rejim par
leınanter sisteminin hali hazır 
tekamülü ve akalliyetler mese-
lesi dr mevzuu bahsolacaktır. 

Konferansın mukarreratı ala 
kadar hükumetler için mutlaka 
ifası muktezi bir teahhüdü ta
zammün etmemekle beraber na
zart d;kkate alınacağı muhak
kak görülen bir istişare mahiye 
tinde olacaktır. 

Konferansta hükumetlerin 
mes'ul murahhasları değil, sa
dece milletlerin mümessilleri 
hazır bulunacak, maamafih bu 
toplanma sulh yolunda anlaşma 
için faicleli bir propagandayı te 
min edecektir. 

22 Temmuza kadar dev~m e
decek olan bu konferansta tu
ristlerin ve enternasyonal kome 
lenn kontrolü meseleııi de görü 
sülecektir. 

Vasıf B. bu konferansı müte-
akip seyahatini İrlandaya ka
dar temdit edecek ve bir aya ka 
dar memleketimize avdet ede
cektir. 

-- --·----
İngiliz dü,üyor 

tedirler. muz pazartesi 14,30 da Gala· 
Ru hattın en hüvük meziveti ta rıhtımından Kalkar Salı 

do<Yru rıosta olmasındadır. Bu- sabahı lzınir'e varır ve çarşam· 
!!"Ün öğle üzeri kalkac;ık olan va 

ba 14,30 da lzmir'den kalkapur varın öğ'le v;ıkti fzmire va-
sıl olacak ve oradan akşama ha rak perşembe sabahı gelir. 
reket "derek Pazartesi günü ak Vapurda mükemmel bir 
şamı t~kenderiyeye varacakttr. orkestra ve cazbant meYcut-

Mısırlılar, vapurlarımızla İs- tur. 
tan'liul'a gelmek icin büvük bir 
hahis göstermektedir. Bu vaz 
şehrimize fazla mikdarda Mr
sırlı geleceği kuvvetle tahmin 
olunmaktadır. 

Seyri~efain1n bu hat için ka
'liul ettiği navlunu Mısırlılar 
çok ehven bulmaktadırlar. İda
re, ücret tesbitiııde hakikaten 
bUvük fedakarlıkta bulunmuş

tur. 
BugUn İzmir vapurile Sevri

sefain isletmP müdürü Bürha
nettin B. de İskenderiyeye gide 
cektir. 

Şarkdaki hadise 

Trabzon birinci 
postası 

REŞITPAŞA)vapunı l 4temmuz 
Pazartesi 11 de Galata rıhtı
mından hareketle lnebohı,Sam· 
ıun, Giresun, Trabzon, Rl:ıeye 
gidecek ve dönüşte Sürmene, 
Trabzon Tirebolu, Giresun , 
Ordu, Onye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğra yarak gele

cektir. 

14 Tcmmu7. pazarte'i gü
nünden itibaren mevcut Mu
danya postalarına i!Aveten 

(Birinci aahifeden mabat) pazarıc~i, perşembe, rnmar-
kip edilmezlcı:" ve Irana çekil- ıcsi lstanbuldan .\ludanya'ya 
melerine müsaade edilirse ken- pazar, salı cuma günleri .\fu. 
dilerinin başına bu felaketi a- danya·dan lstanbul'a Erejtll 
çan müşevvik ve müharriklerin 
üzerine yürüyeceklerini bildir- vapuru tarafından aralık pos-
mişlersede tabii bu talepleri red taları yapılacaktır. 
dedilmiş ve cezayi sezalarını Vapur Tophane Seyrhelaln 
bulmuşlardır. rıhumından 8,30 da Mudan-

Eşkiyanın telefatı mevcutla ya'ılan da l O da kalkacak-
rına göre pekbüyüktür. Şakile- tır Gidiş gelişinde ( Armut-
rin perişan bir halde kaçarken lu) ya da uğrayacaktır 
müsademe sahalarında bıraktık 13 Temmuzdan itibaren 
!arı maktul ve mecruhlar meya Pazar, çar~amba postaları da 
nında bir çok sergerdeler de 
teşhis edilmiştir. Maamafih şa-llı=G=e=ml=iğ=e~u=ğ~ra~rn-a_y_a_ca_k_ı_ar_d_ır_. -ı 
kiler kaçarken maktul düşen 1 p t 
bazı sergerdeıerinin kenelerini Anta ya os ası 
teşhis edilmemek için kesip be- (Analarıa) npuru 13 Temmuz 
raberlerinde götürmüşlerdir. pazar ı 1 da Galata nbtımından 
Başı kesik bulunan sergerde bareketle lıı:mlr Küllük Bodnı111 
cesetlerinden birinin şakilerin Radoı Fethiye Finike Antalyaya 
üssülharekesini teşkil eden Ma-
ku aşiretleri reisi kürt Hüseyin pdecek n dOnUşte mezkOr 

SOÇETA ITALYANA NAJM VAPURLAR! 

Dı sERvısT MARITTıMı lzmir Postası 
TEREZA 

SKlAF!NO 
vapuru 14 

Temmuz pa· 
zartesi (Na
poli, Marsilya 

ve Cenova) ya gldec~ktir. 

ALBA!\IA vapuru 16 Tem· 
muz Çarşamba ( Burgaz: Varna 
Köstence, Sulina, Kalas ve lbra
raile) ye ıı;ldeccktir. 

ATLANTID vapuru 17 Tem
muz perşembe (Napoli, Manll
ya ve Cenova) ya ıı;idecelı.tir. 

Tafslllt için Galıtada meri:H 
nlıtım hanında um nte-
ıine müracaat . T Be701J11 
771 - 77ll n ya Beyoglonda 
Perapalas altında Naua Nasyo
aal Türk!• turist acenalye. 
Telefon Beyoglu 3599 n ya 
Tokatlıyan kar~mnda beynelmllt 
yataklı Yaıun i:umpanyısıua 
Tel: Beyoğlu 2330 ve yab•l 
lstanbulda Eminönünde lzınir 
aobgında 8 Numarada acentel 
vekiline müracaat. 

Tel. ı~tanbul 779 

SADIKZADE BiRADERLER 

VAPURLARI 

KARA DENiZ MUNTA· 
ZAM VE L'OKS POST ASI 

Domlubınar 
vapıır• PAZAR 

13Temmuz 
ıaııa alı:faıaı Sirkeci nbb· 

•••daa llareketle (Zoııııaldalı:, 
laebolu, Samıun, Ordu Olre
aun, Trabzon, Sllrmcaev• Rize 
lılı:eleler!H a:ılmet ve avdet 
edecektir. 

Talslllt lçla Slrlı:ecldı Mey. 
enet baaı albada acıatalıtıa 

•tlracaat. Teletoa:lıtaaı.uı 21 

Vapurlarımız her 
pazar muntazaman 
hareket edeceklerdir . 

Mudanya postası 

Nilüfer ve Asya 

Seri, Lllks ve muntazam 

ADNAN 
13 üncü 

vapııru 

Temmuzun 
' pazar 

gilaU 16 da Galaıa nbıımmdan hı· 

re keıle ( lzmire ) ve Salı gUali 
bmiıdcn lstınbulı hareket eder. 

Dikkaı: Vapur, badema ••hri•lz
den pazartesi yerine pazar ve lzmir' 
den çarşamba ytrlne salı günleri 
hareket ıdecekdr. 

Galatı gümrük kartııındı Slıt 
Fransez baaında l llnamırada Oma· 
mi acanıalıfıııa mUracaaı. Telefoı 

lJayoflu: 10.l 

Pertevniyal vakfından: 
Kadırga'da Kadırga cadde$lnde 

53 numerolu arsa ile Köprtlbqında 
Valide Haaı tabanda 1-38 numcıolu' 
dtıkktıı münyede enıkmda muhar
rer fUaİt dahillndt ve yirmi gVn 
müddetle aleni mQzaycdıyc lıoaul

m°'ter. Ynml müzayede Temmuz 
ayının yirmi albsıaa mösadlf nınar
tlli pnUdür? Klrılamek isteyenltrin 
yevmi mellıtırda saat oa btfe kadar 
lmnbııl Evlıd mlldtlrlntlnde Per
mmlyal V alıfı idartllna veya ocll· 
mene milracuı eylemeleri. · 

DtvredUecelı: lbtlra boratı 
• Uııurı bile7cllerin iıl&Jı,b • 

haklııudı 14 A&ustoı; 1928 ttrlh ve 
VllAyet evrak kaleminin 1301~ nu
meroılyle muhJTet mtirıcaatlı talep 
olunan ibdrı beran bu lıere ahere 
ferag veya icara verlleetgindın mi!· 
bıyaaıını veya isdoanna talip olm
lann laıanbul Yeni Postahane mı· 
ıında Tttıklyc Hanında l 8·2!l na· 
merolanndı lı&in vekili !STOK Efen
diye müracaatları il&n olunur. 

PANTO~ON 
fsvlçre Bal fChrlade mu

kim F. Hoffmaon • La Rocbe 
ve Ssı. A. S. lnla mastabza· 
ratı mahıusasioa alt ve tea
cll edilmiş alameti farikadır, 

Taklitleri 'eya bu laim hlllh 
tı:anun istimali takibatı Iıanu
nl e i mllıtelzimdlr. 

Mavi kurfuni renginde uzun 
kıllı Teıricr köpeği gaip olmuş

tur. Beyoglu'nda Sıra Selvi'dı 12 
numeroda loviçre ıefareıhanuine 
gedren~ iyi mük~lu verilecektir. 

Telefo~: Beyotlu 1950 

Zayi : Balmumcu Dumlupınar 

tchıiyaıı mektebinden geçen sene 
aldıpm şehıdeınamemeyi gaip etllm 
yenimi alacağımdan eskisinin hUk
mU olmadığı illn olunur. 

Dün borsada İngiliz lirası 
1034,5 kuruşta açılmış ve bir a
ralık 1035 kuruşa kadar yüksel
dikten sonra 1031 kuruşta ka
panmıştır. İngilizi bu kadar dü
süren amil İzmir'den külliyetli 
kambiyo gelmesidir. 

Pş. nın oğluna ait olduğu kuv- tıktlelerle birll!ue, Andlfli 
vetle söylenmektedir. Kalkan Dalyan Marmaris Kuş-

Zilan deresi civarı eşkiya dö- ada~ı Çanakkale Gellbolu'ya 
küntülerinden tathir edilirken uğrayarak gelecektir. 
Iranda teşkil ve teslih edilen 
yeni bazı çetelerin hudut köyle Bozcaada postası 
rimize tecavüze kalkıştıkları (GELiBOLU) vapur11 ' ı2 Tem-
haber alınmaktadır. Hudut ka- muz cumartesi l 7de idare rıll
rakollarımız bu çeteleri şedit tıınından kalkarak: Gelibolu 
bir ateşle karşılayarak ve bü- Lapseki Çanakkale lmroz Bozca 
yük zayiat verdirerek geldik-

vapurları Cumute~i, Pazartesi, 
Salı, Perşembe günleri sabah 
saat dokuz buçukta Karaköy 
nhtımından hareket ve ertesi 
günleri lıtanbul'a avdet ederler. 
Servis mükemmeldir. Azimet n 
avdet bileti alanlara yUzde yirmi 
beş tenzilat yapılır. 

Galat'da i:üçülı: nhtım ban 
No4-5 aTelefon: Beyoğlu 913. 

929 mezunlanndan 233 No 
Muzaffer Arif 

Beyoğlu ikinci icra daireılndın: 

Bir borcun ıemlni iıılfası için 
taban halısı ile iki seccade halm 
fehri belin 14-7-080 pazart<Sl 13 1-2 
aaatte Çarfıyıkı!bir badestanında 

bllmUıayede saıılacağından ıallp 
olanlar yevıxıl mezkOı ve şaaıl mu
aJJtnde 930- 1321 dosya numarasile 
uıüıa011aıları il~ 9lunur. 

Liret 8,96, Altın 910 kuruş
tan m•ıamele görmüştür. 

Ticaret oda111 
Ticaret odası idare heyeti 

dün toplanarak ihtisas komis
yonlan nizamnamesi ve nam
zetlerini tesbit etmiştir. 

lere yere geri sürmüşlerdir. adaya gider ve Çanakkale 
Her halde dün de söylediğimiz Upsekl Gellboluya uğrayarak 

gibi dahildeki tenkil ameliyesi •ıİgİıt•le•c•ek•tl•r•. ••••"'11!1!1"'• 
bitmek üzredir. 

Dr. A. KUTIEL 
MUJ•atlıaıı• ve ttcla"fll .ıetı:• 
rtldy• ıatırıtıavJri; l(ın.tı:oy 
T.,çwf., •clclı" 34 . ~ 

Heybeli adada çamlıkta Emin 
bey gazlneıunda Sihir Opereti bu 
ıfı:tam ( ArflP •al alan ) opred 
4 .ııerv 

"Milliyet" in eğlenceler 
12 3~4 5 6 7 8 g 

nugıinKll yenı 

bilmecemiz 
SOLDAN SAl:A: 

ı - Ek (4). Bayat değil (4). 
2 - isyan eden (3). Dem (3) 

3 - Nota (2). lıave (3). İstif 
ham (2). 

4 - Şaçları ütüler (5). 
5 - Nota (2). Hayvanın seb

zesi (2). 

6 - Ben (3). Cefa (3). 
8 - Genişlik (2). Bilgi (3). 

Zaman (2). 

9 - Metetmek ( 4 ). Geniş ( 4) 

OUokU bllmecenı 
halledilmiş şek 

YUKARDAN AŞ 
1 - Matem (3). Sa 
2 - isyan eden (3) 

muhaffefi (2). 
(2). 

3 - Nota (2). Ade 
4 - Nota (2). Nota 
5 - Cemiyeti teşkil 

surlardan biri (4). 
6- Nota (2). İstifh 
7 - Beyaz (2). İpe 

(4). 
8 - - Tahmin (3). N 

kırmızı (2). 
9 - Ben (3). Ansı 

D~vlet Demiryoll 
idaresi ilinatı 

H. P. Elektrik santralında . yeni yapılan mübeddile 
tından dolayı idarenin ihtiyacı kalmıyan 180 beygir 
de çift inbisatlı ve G. Luhter fabrikası ıgo2 mamulatı 
adet buhar makinesi ile dinamosu 19.VIl.30 tarihine 
cumartesi günü saat on dörtte aleni müzayede ıuretil 
caktır. Talip olanların tarihi me.1kOre kadar her gün 
elektrik santralına müracaatla makineyi görebilecekleri 
mi mezkurda H. P. maiazasmda iıbatı vücut eyleme 
olunur. 

• • • 
AŞaoJa yuıu malzeme pazarblıla HDD llıaac.,..dan ıallplerin 

poarıeıi gUnll saaı II ,5 kadar ltpau Ytlcut etıa•lerl •• tısı 
nan olunur. 

500 Kı. 
1 Adet 
1 n 

il • 
160 • 

ıı • 
3 • 
1 
ıs 

ıs 

1 
100 

1 
IOOO 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ıı:. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

" 

Tuzrubo 11-tt boıae 
Jı:anepo (Marolıen) yerU 
Koltuk ., ., 
LUdk damp 
Jı:üQllk ha11r lllplrle yeril 
Dete. eıljtıl (,Jtrll) 
ltoltQla ıanda17e (J•rll) 
ıı:aaı ıtımba11 (.aıımun• ve~blle) 
Karpit el llmb"ı lıUçtık O.QO F> 

• • • btl')'Uk O.IOO • 
lıtorlo dolap kUçlllt (yeril) 
Oıı:ıılr duıere llmb111 Ud tu.. IO)(IOI 
A Vlllı:ll çanıau adi (Jwll) 
Kopya lıaleml (klmy•vt) 
Mclı:ttp defteri 80 yapnlr 
Tos amyınt 
Ötiil-aılt kordamyut 3 af• 
. , • ıo • 
ÖrDlmllf • l O • 

• • il • 
• • il) • 

La..tıa lııbncırit 1 • 

• • • • 
• • • • 

800 
50 
30 
80 
13 
!!O 
fı5 

80 
80 
90 
50 
20 

f n " ' n Kilo AmyHtlı dlln lıllfe ıalmuırı 10 m/ıa 

88,, n " " 

S() • t1 n n 

85 • Grelltll amyant 10 m/m 
so " • ., 15 " 
~o .. ,, ,, s2,, 

ı• . 
ııo " 

SO ,, Gralidl kenevlrli ulmutra 10 m/m 
55 .. " .. " J ş • 
30,. """ 26 .. 
60., n,, , .. ~8,. 
30 Kg. Pamuklu &alm11ıra 15 m,'m 
30 " .. 110 " 
35 u ~ " 2:5 " 
50 " Raplı için örme kurşunlu ıalmısıra 10 m/m 
30 n ., ., '' ~ ı• 15 " 

Saat 11,5 dan sonra fili kabul edilmez izahat almak iıtey!nler I 
ıeıl pa.zar günleri mubayaa kısmına miıracaat eııaelldirler. Puarbll 
nan malzem<dtn )'trli bulunan aksam için İfdralı edecek ıallplertıı • 
ferini beraber getirmeltri numane,17. vulı:ubulıcak ıtkllfabn kabul 
yeceğl illn alunur. 

• • • • • 

• • • • 

F. ı. L. M . 



ıı111.LIYET C'l'\IA r ı TP.. l.\ll'Z 1930 

ft. 1 an ı 
1 - Askeri liselerle Orta mektepiere 930-931 ders senesi kad
noksanım doldum1ak ve yükse~ sının.arın taleb~leri t:rc~h 
ilmek üzere aşagıdaki şartları haız Turk talebesı~den ıhtı
ç miktarında leyli ve meccani olarak talebe kaydu kabul e. 

~ ilecektir.: 
A - Devre Sımi için 

ı 6 " 
1 7 .. 
l 8 " 
2 9 .. 
2 10 .. 
2 [ 1 " 

16-12 
17· 13 
18· 14 
19-15 
20-16 
21-17 

yaşları içinde olanlar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 
B - Evvelce gördüğü tahsilin derecesini gösterir şahadet
e veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 
C - Vücudün teşkilatı ve sıhhati müsait ve sağ~ ve her 

'rlü marazlardan beri olmak (emrü kumandaya manı rekaket 
nisillil arizalan olanlar ve boylan pek kısa olanlar alınmaz.) 

D - Kusursuz bir seciye ve ahlak sahibi olmak. 
E - Ailesi hiç bir sui hal ve şöhret sahibi olm~ak. . 

2 - 6 ncı sınıfa yani birinci devre birinci sınıfa gıreceklenn 
ıam devreli (5 muallimli ve 5 den;aneli). ~es~ ilk mektep şa
}'adetnamesini haiz bulunmaları ve hususı ılk mekteplt:rde tah
il edenlerin ilk mektebin son iki sınıfında okunan derslerden 

Cafer Fahri Beyin 
eeerlerl 

Kuruş 
Tuulı:çululı: 200 
Keçi beslemek: !lO 
Saloo ve av köpekleri 50 
Tavukları çok yumuttlıtmalı: 10 
için ne yedirmeli 

Çiftçi Kütüphanesi 
lstanbul Ankara caddesi No 4 

pıtihan vermeleri lazımdır. Orta ~e~~epleı:in 2 n~.i ve üç?.ncü 1 O l M p ~ E K ~ 
ınıflarile lise smıflannın her hangı bırıne gırmek uzere mura- a 
aat eden hususi Orta mekteplerle tahsili Orta derecede olan 
esmi ve hususi meslek mektepleri müdavim ve mezun~rı 
:irmek istiyenleri sınıftan evvelki sınıfların ~ütün derslenn
len imtihan edilirler. Bu meyanda askeri tedrısat hakkında 8 
.nci sınıfa girecekler 1 inci kit~ptan 9 uncu sn;ııfa .. gi~ecekler 1, 
~ nci kitaptan 10 uncu sınıfa gırecekler 1, 2, 3 uncu kıtaptan 11 
nci sınıfa girecekler 1, 4 kitaptan imtihan edilirler. 

3 - Resmi Orta mekteplerden ve Lise slll!fla~~dan. nakl7n 
elenleri askeri tedrisat kitaplarından hangılennı takıp ettık

erine dair vesika ibraz ettikleri ve sair şartlan haiz oldukları 
·e ipka bulunmadıkları takdirde muadil sınıflara bilaimtihan 
.lınırlar. 

4 - Kayıt muamelesi Temmuz iptidasında başlıyacaktır. 1 in 
i maddedeki şartları haiz bulunan talebelerden ikinci devreye 
alip olanlar lstanbulda Kuleli ve birinci devreye talip olanlar 
alıcıoğlu As. LS. !erine ve İstanbul haricindekiler de doğru

an doğruya dahil askeri liseye veya Orta mekteplerin mü
"riyetlerine ve askeri lise veya Orta Mp. olmıyan yerlerde f!~--~----.:~~
ıulunanlar ilanı okudukları tarihten itibaren bulundukları yer 
rdeki en büyük askeri K. veya amire veya askerlik şubesi Rs. 

"klerine istida ile müracaat ederler. Yeniden kaydü kabul 
nuamelesı lisenin son sınıfları için 25 Temmuzda diğerlerinin 
ınıflar için 10.18/930 hitam bulur. 

Bu taliplerden sonraki müracaatlar kabul olunmaz. 
Ders senesi başladıktan sonra sivil liselerden naklen as

eri liseye geçmeğe talip olanlar kabul için müfettişliğe mü
acaat etmelidirler. 

İktısadı, 
scı ğlanı 

(Simplex) 
KALORİFER 

KAZANLARINI 5 - İsti dalara raptedilecek evrak vesaik şunlardır: 
A - Foto>ğraflı nüfus tezkeresi veya resmen musaddak su- tercih ediniz. 

ti. • Aynı harareti temin 
B - Bir seneyi tecavüz etmemiş aşı şahadetnamesi (Aşı şa- etmek üzere diğerlerinden 

adetnamesi olmıyanlara askeri lise veya Orta mektep hekimle- %40 noksan kömür sar-
tarafından meccanen aşı yapılır). feder, ve istimali son de 

C - Mezun bulundukları veya tahsil eyledikleri mektebin 
toğraflı şahadeıname veya keza fotoğraflı ve teferrüatlı tas- rece suhuletlidir. Fa-

iknamesi. rika şubesi olarak depo-
D- Ailesinin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bulunma- muzda her zaman kiifi 

klan hakkında mahalli hükfunetinin fotoğraflı ve musaddak miktarda ve muhtelif kuv 
ir ilmühaberi . vette kazanlar ve envayi 

E- Askeri lise veya orta mekteplere kabul olunduğu tak- cins radiatör bulunur. 
"rde mektebin tabi' olduğu ve olacağı kanun talimat emr .. 
asları bila kaydü şart tamamen ve aynen kabul edeceğin~ Proje ve keşif için: 
ir velisiııin ve kendisinin birer taahhüt senedi. Borsa han ittisalinde, 

F - Sar'alı, uyku halinde gezer sidikli, bayılmak ve mara- Türbe caddesinde 
çırpmmağa müptela olmadığı (Bu gibi hastalıklardan bir" KIRKOR JAM-

mektebe vermezden evvel maliil olduğu bilahara anlaşı-ı 
!1 talebe mektepten çıkarılır. Ve o zamana kadar 0 taleb KOÇY AN müessi-
n hükiımetçe ihtiyar olunan masarif velisinden tazmin ett'~ Kalorifer mü-
ir), ve ~vli bulunmadı~ı ve her hangi bir zamanda tahs;li hendisi ANTRANIK 
ketmek ısterse ve zabıt olmadan evvel evlenirse mekt 

~ı~~at ve i~ti ıaı u venet ~etaletin~en: 
Bu sene Istanbu!da Tıp talebe Yl rdunun f K T. sını[ına tam 

devreli lise ve tahsil itibarile buna muadil ml!saddak resmi ve 
husus! mekteplerden mezun olanlardan ve biri ıci ,ınıfına fen Fa 
kültesinin F. K. T. z(;mresinden ~ehadctname alanlardan ( 120) talebe 
alınacaktır, Talebenin yemes~ yatması ve iisütübaşı yurtça temin 
olunur. Ve ayrıca şehri muayyen miktarda muaveneti nakdiye<'<! 
bulunıırlar. 

Kayit ve kabul sureti ve şartları şunlardır. 

1 - Talipler el yazılarile muharrer ve muvezzah adreslerini 
havi istidalarını aşağıda beyan edilen evrak ve vesaika raptederek 
nihayet 15 Eylıll tarihine kadar dojtrııdan doğruya Sıhhat ve lçti
mat Muavenet VekAletine göndereceklerdir. 

A - Tü~kiye Cümhu riyeti tebeasından bulunduğunu natık 
hüviyet cüzdanı, 

B - Liseden mezun olduklarını nıilbe yyin mektep şehadeınıı

mesi ve tasdikli sııretl, 

C - Tahsil etmiş oldukları müesseseden alınmış hal ve hare
ketlerinin mazbut ve kusursuz bir derecedt: bulunduğunu mıı;;'ir 
hüsnühal varakası, 

D - l\lütch3ssısları tam hastane heyetinden istihsal edilmiş 

nümunesine mııvafık ve musaddak resimli iıir kıt'H sıhhat raporu. 
(Bu rapor hastane baş tabipliklerinin mührile mühüılü ve mazruf 
olarak tabipler tarafından diğer evraklarile birlikte gönderilecektir.) 
Bu hastaneler Ankara, Sivas, 1'.rzurum, Diyarıbekir nilmune has
taneleri, Istanbul Çocuk hastımesf, İzmir, Bursa, Konya. Adana, 
Samsun memleket hastanelerinden ibarettir. Buralarda muayene 
oluıımak için bu hastanelerin mensup oldukları VaWiklerin Sıhhat 
ve İçtima! Muavenet Müdürlüklerine talipler tardından bizzat 
müracaat olunacaktır. 

E - Sureti aşağıda münderiç Noterden mll•addak veliler! 
tarafından ve velisi bulunmıyan!arın kendileri tarafından verilmiş 

bir kıt"a teahhüt senedi, 
F - Dört buçuk altı eb'adında üç adet fotoğraf, 
2 - Yaşları 22 yi geçkin olanlar ve tahsillerini ve ileride 

mecburi hizmetlerini ifaya m ıni bir hastalığı ve arızası bulunan· 
!ar kabul edilmezler. 

3 - VekAletc gönderilecek olan mezktlr e\ rak ve vı:saikin 
alındığı taliplerin göst~rt·cekle.ri adresi.! derhal bHd.irilccck ve. nıü 
racaar edeceklerin evrakı tctkık cdılcrck kabul cdılıp cdılmcdıkleri 
kerodilerine aynı nçhile tebli~ olunacaktır. 

1.,eahhiitnaı11e Sureti 
Darlılfunun Tıp l'ak,ıltcsindc tedrisi meşrut dersleri takip ve 

İkmal ederdi. mezkur Fakıiltrdcn neş'et eyledikten sonra Sıhhat 
ve içtima! illual'cnet \-ckalctinin göstereceği her hangi bir hükt1-
mct tabipliğine giderek üç sene müddetle tayin olunduğu (olun
duğum) vazifede hüsniı hizmet etmediği (etmediğim) veya tahsil 
esnasında her hangi bir sebeple yurttan ihraç edildiği (edildiğim) 

yahut yurdu terk eylediği ( eylediğim ) takdirde . . . . . . . o~lu 
. . . . . . Efendiye huklımctçc yapılan masarlfin faizi nizamisile 

beraber ijtrazsız ret ve iadesini müteahhit, zamin ve mllkeffıl 
olduğumu nank işbu senedim tam~iın ve mü~arünileyh YekAlete 
ita kılındL 

BUYÜK 
TllllRe PlllN~OIU 

6ncı keşide 11 Temmuz 1930 dadır. 
Büyük ikramiye 

(,ram lf m [(akların fa bU)'U;;; t5kdi, er K ZlC · l 

Hikme Riza Hanımı 
bergün dinlemek ve güzel bir gece geçirnek ı>tcrseaiı_ 

Saray Burnu 
i Parkını geliniz. 

Flatlar: Duble bira 20 eaval mezeler 25 kuruştur 

. ıstan~ul Güınrü~leri Ba~nıu~urluğun~en: 
1930 sene. l llaıiran Ha Kanunuevvel Aylık btatistik 
1931 senesi Kanunusani i!A Mart mecm~ası 
1930 senesi yıllık birinci kısım istatistik mecmuası 
Yukarda yazılı mecmuaların tab'ı için aleni m:ınakasa yapıl 

caknr. Buna i~tlrak edecek olanlar mahfuz nümunclerile şarına 
sini görebilirler. Münak :ı ı 9 · 7 930 Cumartesi günü yapılacağı 
dan taliplerin o gün saat ı .ı de teminat evrakilc birlikte kom 
yona müracaarlan. " 

asrafını tamamen tediye edeceği hakkında notrelikçe mus J- YAN a müracaat. 
k velisinin taahhütnamesi. a Satı•· Fabrika f t d" 1 

G - Peder ve validesi hayatta değil ise velı"sı"nı"n k' 
1 

• •· ıya ına ır. _ . d . ım o a- __. 

200.000 Liradır 
A )rrıca: '·100.000~, lira}ı k bir 
ıniik(1fat ile~~so.ooo,;·10000~, 
-~2s.ooo,, '~10.000,, liralık hii-

iter şeyi 
Joren düıman ! gınm. ve taul zamanın ~ mez~ gıdecek ise kimin nezdine --

deceğıne daır muteber bır vesıka. 
H - Heyeti srhhiyesi mümkün mertebe tam ola k • . k . n as erı 
hastanenın veya muayene omısyonlarının sıhhi r 

abiliyeti bedeniye talimatnamesinin muaddel (A) s':ft~~~İ 
çhile.). 
6 - Muhtelif sınıflara kaydolunan talebe miktarı kabul ed· 
ek miktardan fazla ise matlup ş_era~ti h~iz olanlar aras~: 
sınıflaı:ı:_ıa göre Tü.rkçe, yaba~c! dı~~ nyazıy~t, ~arih, coğraf-

ve tabııyat derslerınden tahrırı musabaka ımtıhanı yapılır ' 
7 - Mekteplerdeki kaydü kabul komisyonlarınca kayıt ve. 
anı kabul görülen talebelerin kabulü ~ayıtlan ile dahili 
nal edilmeleri müfettişlikten ayrıca verılecek emir üzerine 

pılır. 

- Orta mekteplerin birinci ve ikinci sınıflarına alınacak 
.':1I~r tamamen Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine 
uçuncü sınrfa alınacak olanlar İstanbulda ve Bursada bulunanı 
~ri liselerle Erzincan ve Konya Ort mekteplerine ve müfet
lıkten verilecek tertibat veçhile alınacaklardır. Lise ikitıci 
re sınıflarına kabul edilecek olan talebe tamamen İstanbul
i ve Bursadaki askeri liseler ihtiyacına göre alınacaktır, 
- Müsabaka imtihanı yapıldrğı takdirde on birinci sınıfın, 

sabaka imtihanına Temmuzun 25 ve diğerlerinin Ağustosw1 
inde başlanır. 
O - Taliplerin kabulü kafi emrine kadar yapacakları ınas
lar kendilerine ait olup gerek bunların ve gerek hiç kabul e-

i yenlerin bu yoldaki masrafları hakkında askeri liseler 
bir taahhütte bulunmazlar. 

1 - Kaydü kabul komisyonları aşağıdaki lise ve Orta mek
lerde açılacak: 

J - Kuleli lisesinden (Yalnız ikinci devre talebeler ·""'çin) 
2 - Halıcıoğlu lisesinde (yalnız birinci devre talebele· için) 

3 - Bursa lisesinde (yalnız birinci ve ikinci devre .-,.ılebe
için). u 

Ecnebi ınenıleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banks Konımerçiyals 
ita) yana 

Serm:ı.yesı 700,000,000 
(ihtiyat :ı.kçosi: 

580,000,000 Liret) 
Tr:ı.vtllor.; (Seyy.t"ır.ı 

çeklııri) salar 

• 

Liret, frank, iııgilir. lir 111 
reya dolan fran'' olar;ı'.,: 
satılan hıı çekler ~~ y.ısııde 
nereyo gilseııi,, par:ı.ııw ke
mali erru.iytltls l:l~tr vu lıur ı 
Zlman i~lersoniı düııy.tntıı 
her ıarafmd:ı., ~ehirJo, otel
lerde, v:ı.purlard:ı, trenlerde 
bu çekleri en kfiçiik ltııliyJt 

için n:ı.kiı m:ık:ı. -nı ı h koh
y\ıkl:ı. istimal cJohilir3ıııi 7.. 
Traveller3 çcklerı h:ıkıı<' 
sahibinden lı:ı.~b kiınsoııiı: 
kıılnaamayaraiİı bir şekiltfo 
IPıtip vr ilıt:ı.' edilrni~tiı·. 

• 

ilan 4 - Konya lisesinde (yalnız birinci devre talebelet ıçin) 
.!:_~rzincan lisesinde (yalnız birinci devre talef:ootler için). 

lstan~u P. T. T. B. mü~üriJetin~en: 
lsunbul, < ı, Scvya~ie. fkyoğlu , .• l'ııng•ltı meraki1.i meyane01nde 
O!ikleılı ı 1~r 1 lkl•votı aleni olar•k muoakasap vazedilmiştir. Münakasa 
ame ıı ~ rnek ı ·ıvenler her gun t:ıhrirat kalemin, müracat edebilir. 
skasa .1cmmu7.u1 >6 ın:ı ~u~.Jrt~:,J günu sa•' l :ide icra. kılr"'.ıcAğından 
lcr vc\in,: mczkUrtla ı ,5 nı:0lırundı: remin H mu\akkatc!enni mü tas· 
n b.1~ rnı.Ju v < ınut.ı:kl.ıl k·ımi.<y ıu gel!lııl:r. 

Y enikapı iskelesinde hazine 
namına mazbut 735 adet mah
lut domates sırığı ile 5 çekı me 
ş~. ~?~nu 17-. 7-930 Perşembe 
gunu thale edılmek üzere müza 
yedeye çıkarılmıştır. l'aliplerin 
yevmü mezkfırda saat üç bu
çukta defterdarlrk binasınd.:ıki 
ihale komisyQnuna müracaatla--
rı. 

yiik ikran1iyeler vardır. 
Hiç kazanmamış numaralara 
"30, ar lira teselli mükafatı ' . 

verilecektır. 

Biletler : Bayilerden Temmuzun 
~dinci günü akşamına kadar 

talep edilmelidir. 

Ta~lisiJe ~. ınu~urluğun~an: 

Bin veclhll i'Özlere mallk olan sinek ma· 
sanız üzerindeki en i'üzel yemetı kollar. 
Derhal oraya atılarak bir çok plallkıerı 
ve haatalık tohumlarını blrakıre Ve onu 
tutmanıza meydan blrakmadan vızılda
yarak ortadan aaıp olur. 
Flit sinek. sivri sinek, pire. ııüve, karın· 
ca, hamam böcetı. tahta kuruları öldQr. 
Or ve yumurtaıarıno imha eyler. Tehlike· 
elzdlr. Kat'iyen leke yapmL11. 
Flit ı hafarat öldOren dlter mayllerle ka· 
rıftırmayınız. Sarı tenekeye siyah kuta• 
ta dikkat ediniz. 

:;Daha :çabuk 6ldürür ' 
" - -
Unıumr Depotu:J. BERT ve ŞÜREUSI lstanbuı -Galata VoJlada Han 

Rumeli Tahlisiye ınmtakası keşif 16848 liradan ibaret olan 
merkezi olan Kumköy (Kilyos) mezkur yolun ihalesi 16 tem
mevkiindeki tahlisiye mebani- muz 930 çarşamba günü saat 
sile iskeleye kadar olan yolun, 14 te icra kılınacağından taliple 
Arnavut kaldrrım tarzında ye· rin bu baptaki şartnameyi gör
niden inşaası yirmi gün müd- mek üzre Galatada Rıhtrm cad
dede ve kapalı zarf usulile mü- desindeki idarei merkeziyeye 

r:·}-... : ... t'' FETICME oc 
nakasaya vazedilmiştir. Bedeli müracaatları. 

125 kuruşa 
yUzile beraber K U ŞTÜYÜ YASTIK 

Çakmakçılar"da çeşme sokağında kuştüyü fabrikasında kilosu 125 kuru~tan 
başlar. Kuştüylcri hazır ·astık, şilte, yorgan. salon yastıkları bulunur. Kuş . 

tüylerine mahsus kumaılarımız \'ardır Telefon lstanbul 3027 

Ta~lisiJe umum ınu~urluğun~en 
220 ilA 240 adet kısa kollu, beyaz renkte yazlık fanelAnın 

pazarlıkla mubayaası mukarrer bulunduğundan yerli mamu!Atıııdan 
olmak uzere bu yolda numune ibraz etmek istcym:erin 14 Tem· 
muz 930 tırilıınc !..adar Gal:ıtad:ı rıhtım caddesindckı id.ırci mer 
kezi}eye müracaatları ve pazarlrk muamelesinin dahi intthap cdı 
lccck numune mucibince 17 Temmuz 910 perşembe gunil saat 
onda icra kılınacaıı ilan olunur. 

. • .. . 
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l:T·PIVER .. 
PARıS ... . . 

ESANS 

lOSVl)N 

ve 

PorfümGri L·. f,. P I V E R A. Ş , lstanbı;I Şubesı 
Şifll Ahmet Bey aokak No. 66 Tel. Beyo!flu 304• 

·. 
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B!N SÖZ 
BlR RESİM 

CUMA 
11 TEMMUZ 930 

Aııkarl'da bayvaıı ıslah llboratııvanadaıı: Süt taldiff ve cins tavuklar feııııl kümesleri OnUnde ıezerlerken. Resimde laboratuvar 
tefleri bir arada &1>ı111mekted.lr. 

Nafıa Fen mektoı.ı bu sene mezunları evelki gli 
vapur a;ezlntlsi yaptılar 

1 

r 

~ r. t. ·~·da yeni inşa edilmekte olan l{ız enstltllsU binasının 
inşnatı bitmek Qzeredir. 

M.erıılıı'de Hanımlar Biçti yurdundan bu sene on hanım mezun olmuştur. FotoğraHanmız ı- \'urt ııerıtslnde açuma ziyafeti. 
2- Yurdun ilk sene mezunları. 3- Yurda devam eden Türk kızlannı gOstermektedlr. 

ARA ta~amm?l. edebilmek için KABIZLIK HAZIMSIZLIK MAZQN MEYVA TOZU ı~~{~tl:d!~:~~~~\ıa~~:;d~i~:C:Z~:İa~~~~ 
mıdenızı hafif tutunuz karaciğer ve böbrek hastalıklarında verir. MAZON ismine dikkat! Bilumum m 

' . Co ul .ır B:ıhçrk ıpt Zaınan IZ:\IIR \Iargunato ecza depolarında TRABZON Şifa. ADANA Mustafa Ri!at B. ANTALYA Ahmet Selim B. eczanelerinde Umumi deposu: Bahçe kapı iş Bankası nrkasındaMAZON BÜTTONecza deposu şiş 

itimadı Mllll Plyanko merkezinden: 
t - Dnk zt.nc•ı ırrtıp; birinci keşide biletleri toptan perakende 
~ ıfl' tıdı !\Ju ·cr~nı müşterim:z1c haviltrimiıi da\et ederim. 

• '.. llaı e ımızJcr. bilet alan mıişterilcrimız 'imdiden altıncı 
f •c ı' \ kadar ln lerıni vcrmeği ta•hhut edcrım, hiç bir sebeple 
~ ıı. • ..orimk 1 b!lttlcrı tevk r cdılcma_ 

.ı - llayazittcki lttimat şube!crilc mil<sscsemin hlç bir alakası 
\il). [l),. 

4 lttimadı Milli muessesesinin proğramı birinci tertipten lılba· 
r,n l:u •ureılc devam etııği cümlenin malamudur. 

.5 Her keşidede en büyük ikraıalyelerf kazanın Fatihte ltıimadı 
\lıl'I pı ·anko merkezidir. 

<• Alııncı kc<ide hileılerinlzi buı:un <aıt ı:ı ye kAdır 

alabılfr-•nlı. 

Tc ~ on: lstanbu! 4002 :\luduriyu baıii Burhanctıin 

lt TINKDM GAZiNI ve PtlJtlftl ... 
1 temmuz 930 tarihinde açılnııttır 

Bo~aıiçl'nlo mü1te•nı bir mevkiinde dünyanın en güzel seyir 
mahallidir. Her gUıı mükemmel cazband ve hususi dans mahalli 

1 \ardır. Sayedar ağaçlar ve mütenevvi çlçeklerle müzeyyendlr, 
MekOllt ve meşrubat ehnndir. ··=·········· 

DEUTSCHE LUFT HANSA 
Tayyare postası vaaıtaillle seri bir surette 

emtia nakllyatl 
lııanbul ile Avropanın bürtın !\ARA MEMLEl\ETLERI ıruında 

(Pazar müstesma olmak tiZare) J•l'll1l mUnakalA~ 
Sa•t 14 de kadar tevdi olunan koliler erteli günil aevkolunarlır. VI 

Y \NA· YEŞILKôY vayı akli istikamette seyahat müddeti 10 •aattir. 
ALMANYA iÇiN HAYA POSTASI: 
Mtktuplar hütün posta merlı:azlerl tarafından kabul olunur. Adi mek· 

ıuplar için munzam ücret W lı:uruftur. Zırflann Uzerine TAYYARE 
VASITASILE-LUFT HANSA l4areılnın vu'ı muktuıdir.Her türlü ma
lumat i >ıihsali için ıird•ki acentaya müracaat etmek iktin eder. 

MEMLEKETLER ARASINDA 

[CZA D[PO..SV 

DIŞ MACUNLARININ · EN 
MÜKEMMELiDiR 

DANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşatır, çllrllmek· 
ten vikaye eder. Ditleri inci gibi beyazlatır. Diş etlerini 
kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve ditlerin arasında 
kalan tefessllhatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılanna, nez· 
lelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayiha 
bırakır. Mikroplan imha ve ağızdan gelecek her türlü has· 
talıklann sirayetine mani olur. Avrupada daima birinciliği 
alır ve altın madalya ve nişanlar almıştır. Hasan ecza de· 
poau. Dantos diş mucunu yerine batka bir marka verirlerıe 
almayınız. Çünkü Dantos dünyanın en enfes mükemmel dit 
müstahzarıdır. 20 kuruştur. 

l!An 
l 000 Ut 1500 adet tahta sandık kapalı zarf usu ille satın alınacaktır. 

Münakasa 22 Temmuz 930 tarihinde salı günü saat 14 te Jandarma ima· 
Uthanesinde yapılacıknr. Şartname Gedikpaşada lmaltthaneden verilir. Tık· 
llfnamenln tarzı tahriri f&rtnamede münderlçtir. 

• • • Münatas 
Tarihi Glinü uıt 

12000 Takım kışlık elbise Biçki ye lmaliyCll 21·7·930 pazarteıl 10 
15555 Çift dolak ' • • • • ,, 
15555 Adet serpuş • • • • • 
12222 Adet kaput • • 21•7·930 • 14 

Kumı~ı lmalAtbaneye ait olmak üzere yukarda clnsl ve miktarları yazılı 
melbdsann kapalı zari münakasa usulile lstanbulda jandarma ima!Atbaneılnce 
Jmaliyesi ve münakasa zamanları hizalarında yazılıdır, Şartname jandarma 

1----•K•ak•lı•·y.at_,_·e-M••uv•a•sa•lı•t-'f•tir•. k-•A•nııiıon•liıım_Ş.'!.rk•e•ti ____ ı imal!thaneslnden verilir. Tekllfnamen.in tarzı lmltsı şartnadede mUnderlçtır. J (;alıta: Çlnilı Rıht;m Hın. Teldon; Beyoğlu 1294-1295 

Avrupanın meşhur fabrikalarından: 
[staJlhtll sıhhi ffiÜeSSCSeler mliba- RudoH Bacher, hayvan ve traktörle cer edilen pulluk, Fr. :\leli-

~' aat l{OffiisyonU riyasetinden: cMr·Umrııh \e Co. S. A., Orak, çayır ve tohum makinılar~ 
N. H E 1 D, kalbur maklnaları 

Şişlide Çocuk hastanesinde yaptırılacak 16324 lira 61 kuruş BER:'\ARD-.\IOTEURS, .\IOTÖR, TL'LU:VIBALI MOTÖR \e El .EK-
oedeli keşifli tamirat ve inşaatın tanzim edilen olbaptaki ke- TROJF.N :\lOTÜRLERI, AKTIEBOLAGET PU:\IP-S~:PARATÖR, 
'ifnamc ve şartnameleri veçhile 29/Temmuz/930 Salı günü • SYECIA ,, markalı SÜT .l\IAKINELERI, 
aat 15 te kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münakasa- tabrlkalarının Türkiye için umuml valdlllğl: 

ya konulmuştur. Bu baptaki şartname ve keşifnameleri görmek 

~:~~~~ i~~~~r~lınak istiyenlerin mezki'ır komisyona müracaat, "M ! B s ~ L j T,, Alalı ZiraiJe ve SenaiJe 

~fütün inhisar tımumi ınütliir
li1ğünden: 

Köhne malzeme 
satılması 

Topr şı, C.ar.ı, Ferı" \e c:aıata d<>pour·11da mevcut ~889 

k c kana\İÇC , 4711 kilo ~L. 4498 ıl<' ıp' 26') k.lo 
m2 . a bezi \'~ .'iOO k•'o .cnhıl j p zarlı ı ıtıluc.ığıml.ın taliple•,, 

hL' v:· n gclı 1 art,aiTIC\ ı ormcle • \ e pu1.arlığı için yı 1.dc wdı 
hu · k tcınıııat' or.ı.l\~l;kattlcrilc .ıirlı"tc l fı·< .CJ.lfı nr,.ımba ı;un ı 

E~· ' ı o,.30 da (;aı rn.ıa \lutlavaat komı<\ onunda hıılunm.ılnrı. 

EVİ, JAK SlLBERMANN 
Ticarethanesine tevdi edilmiş olduP;u alatı ZIRAIYE Al.AKADA· 

RA. '!NA ILA. OLUNL R. 
izahat, talsilaıı fenniye, katalog vesaire talebi.için meşheri bulunan 

Galatada Perşembe pazarında 61 numeroya müracaat edllir. Mektup 
adresi; Posta kutusu Oıılaıa 103 

X>::'.X>::'.>ö<X:X>e=:~•><>::>e:ıı:O<>O<>O<>ô<>~ 

Manisa vilaJetin~en 
Alaşehir - Nazilli, Eşme -

Göre, Kula-Salihli, Demirci
Borlu, yollarında istimal olun
mak µzere 9110 lira kıymetinde 
mevaddı müsteile mübayaası 

kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Münakasa müdde 

ti 2 Ağustos Cumartesi günü sa 
at on buçuğa kadardır. Mevad
dı müşteilenin envaı ve şeraiti 
teslim ve tesellüm bakında faz 
la malumat almak istlyenlerin 
vilayet nafıa ba'ş mühendisliği
ne müracaatları iian olunur. 

................................ 

ı 

Haşaratı öldürmek! 
EVETi 

Fakat insanların 
ciğerlerini 

ve ehli hayvanatın 
mahvetmek 

HAYIR! 
.HAYIR! 

HAYIR! 
Tesiri evelden yiizde yüz 

teminatlı 
haşaratı öldürücü 

• FLI - TOKS 
tahta kurusu, pire, sinek, sivri 
sinek, güve, hamam böcekleri 
vesaireyi kat'iyyen imha eder. 

Sıhhi ve latif 
kokusu 

• 
FLI -TOKS 

•• "· • 
J Diğer müma"1 mnadın bilAfına olarak -0 ,. ")~ Teneffüs cihazları 

...._ v~ için >on derece faidelldlr. 
/,/,( . 

'· En mıikemmel müzadı taaffündilr. --- L'mııml accnıalan: 

EHRENŞTEİN VE 
TOLEJ)O 

lsıanbul Altı parmak Han 

Birinci kat 

...... 

lotanbul ikinci icra dai 

Tahsin Beyin bailAm 
dımdan alacığı bulunan 
malomenin temini zımnınd 
ve furuhtu mukarrer Beşik 

~· içi caddesinde Slnınpıf•:fl "'I. haUeslnde eıkl Beşiktaş 
cedit Ortabahçe caddesi 
124 ilah, 144 ve 2 ve 4 
:ı defa mükerrer 6 numef 
rakkam !llt tarafı 2 barit' 
lu ve Samiye hanıma talı 
müfrez aru Ye ıolıarıfı 
hanım hane ve bağçesi ,·e 
harita numerolu Yusuf A.11 
Adviye Sütude \'e SaJ•bl 
Radri Cenani beyler ile f• 
miye ,.e Havva Seniye 
tıhsls kılınan müfrez ars' 
Orta bajl;çe cadde•ile ııı•~f 
~78 zira murabbaında ııı 
kıta ana 17 •ğıı,to• g;ıtl 

1 
musadif pazar gunü saJd• 
tanbul ikinci icra daires1:' 'f 
zayede furuht edilecektlf J.I 
nin mezki1r arsa haklcınds 

111 
de malumat ve ta'sllAt al rJ 
sund3 bulundukları ıatdi ıı> 
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