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• Dahlilye erkhı m61klye ~ 2 HlkAye 
ve hukuk meznn u olacak ., 3 • Roman 

M. Rist'in rap r nda neler var ••• 
.i>aşa kabine· 

Ankara d-yerine İsmail 
k zit:aat uıe6i gelmiştir. ~ 

esi bidayetinde· he_rhaı:ıgı 
yacak ve şimdid- vazıyetıne 

be alınacaktır\ nihayet da 

M. Rist mali vaziye
timizi nasıl buldu? 

Çok elim 
Sanatorgoma bin ve
remli girmek istiyor. 

Bun• mukabtl ancak 14 il~~!\ ve kabfri~aç01~~~ Mali vaziyethnizde endişe ve 
1.- Lise .-du. Ha_lbukı b k yatak ı•ardır. 
2 - Vekeğildir. 1stıfa e- telaşı fil UCİp İf hal yo tUf, F.rnanet Heybeli ve Büyü~a-

·iftliklr ı>arlame•ı~odd~ Gbü- da sanatoryomlarmda şchnn 

Gazi Hz. 
Yaloı1adan avdet 

etmediler 
Gazi Hz. dün de Yalova

dan avdet etmemitlerdir. 
Gazi Hz. nin Y alovada i

kametlerini daha bir kaç 
gün temdit etmeleri muhte
meldir. ekseriyeti haız ır. e- Hatta iddia edildiğine göre M. Rist f?kir verem1i1erini yatırmak i· 

neni, bu parlamento - •• • i çın 14 yatağı vardır. 1'-----------

niyet ve itimadını kaza- duyunu umumiye taksıtlerin vere- Fakat buna mukabil sanator- Zavallı adam.' 
hükumet icra etmesi • i · · ı · 1 f k' bileceğimı"z kanaatini ı"zhar etmışt r. yoma ~ı~ege_ta ıp o an_ a ·:.r 

in değildi'f. Mısır meşru veremlılenn mıktan 1000 ı mu-
ükiimet olduğuna göre, Maliye mütehassısı M. Şarl tecavizdir. 
:teki garabet ve gayri ta- R~st dün Rom_anlo'.a . vapuru i!e Emanet sıhhiye müdürü Ne-
ikardır. Fakat bu gara- Kostenceye gıtmıştır. Mumaı- şet Osman B. her gür. bir c;ok 
lnız hükumette değil, leyh teknik müşaviri olduğu Ro hastaların bu yolda m..ıracaatla 

bünyesinde de mevcut men milli bankasından aldığı nna maruz kalmaktadır. 
R ısustur. mezuniyetini temdit ettirerek Hatta bu hastalardan biri, 

coğrafyanın ve tarihi Pa~~e gidecek ve dayinler vekil nevmit bir halde sıhhiye .nüdü-
l ..: _ •..:·., _. , ...... .:~~a- len ıle de temasta bulunacak- rünün yanından ayrılırken ken-

v k·ı t m" tahd ın ta- tır. t dini pencereden atarak intihar e a e us. e Haber aldığımıza göre müte 
aptırılacak elbıse k~ .dde- edeceg" ini söylemiştir. 

• "' hassıs vaziyeti maliyemizi muh 
o ve ayakkabının paza~ı o~- tacı ıslah görmekle beraber düt. Neşet Osman B. Bu elim ve 
ırılması mukarrer buh'. Su- gu"n ve bir mu"ddet sonra borı-- beyhude müracaatlara meydan 

1. ı · .. r.ıhan .,. vermemek için sanatoryomlar-
an ta 1P e~n. numune Bri ]arımızı ödeyebilecek bir vazi-
ek ve şeraıtı anla~-mu" _ yette bulmuştur. Bu hususta An da münhal yer kalmadığını ilan 

T bl
• ' u r etmek niyetindedir. 

a lslue rasm- kara muhabirimizden atideki tel ~~ 
J 1 a Sü- grafı aldrk: 

Mısır ANKARA, ı (Telefonla) • Baro intihabı 
Rumeli TahlLiye rından Mütehassıs M. Rist'i·n Düyunu 

ıerkezi olan Kumköludan'ı umumiye meclisine vereceği ra
evkiindeki tahlisiyea im- porun bir suretini de hükfımeti

le iskeleye kadar olaı•a'da- mize gönderecektir. M. Rist'in 
a-.·ut kaldırım tarzınd<t mü raporunda mali vaziyetimiz hak 
nşası yirmi gün mücakki kında nasıl bir mütalea serdede
apalı zarf usulile mü~, ne ceğine dair Ankara mahafilinde 
azedilmiştir . Bedelnese kat'i bir ketumiyet muhafaza e
İsta b 1 Adlıelerini dilmekte ise de mütehassısın bu-n u radaki temas ve mülakatlarmda 

lstanbul Umumi .. . iktısadi vaziyetimizde endişeyi 
se~e zarfında mukt 11u tak~l mucip bir hal görmediğini be
·e 50-*0 kilo süt ntır. B~r yan eylediğini öğrendim. 
ıörmek ilzr· Adliye_ to~ragı Hatta iddia edildiğine göre 
1:tın k ıızrc temın n!yeti.ha- M. Riat Düyunu umumiye takıit 

. dSt vazıye-

ff. Rist 

lenm kemafiaaabık verebileceği
miz kanaatini bile izhar etmit
tir. 

musadıl pazar 'hll6ule gele
mı mah.susuna ıikfunet buh- Memleketin şeker ihtiya-

Dün yapıldı ve Fırka 
namzetleri kazandı 
Baro heyeti umumiyesi dun ôgl~

den sonra toplanarak Müskirat İnbı
sar Müdürü Asım ve Nbım Beyler 
den inhilal eden inzıbat meclisi aza
lıklarına Fırkaca namzet gosterilen 
Yusu( Kenan ve İsmail İsa Beyleri 
htihap eylemiştir. 

İntihap yapılmazdan evvel, aza 
arasında münakaşalar olmuştur. Ez
climle Mustafa Hayri Bey, içtimaın 
gelecek haftaya tehirini talep etmiş
tir. 

~iz, İngiltere 

_ki müzak~re- cını temin İ"İn 
ınkıtaa ugra- 'T • • 

Diğer bir kısım an da intihap e
dUecelr zevatın eylOlde müddetleri 
bitecek olan nısıf aza meyanında üç 
ay için intihap edilmeleri fikrini ile
ri sürmüş, diğerleri i•e iki sene içi11 
aza olmaları mutaleasında bulunmuş· 
)ardır. 

ı -Müstahuılrn. biri te- Alt b k .1 1. 1. büyu··k 
irilecek 2500-2100 takı~'i!l. ı uçu mı yon ıra sermaye ı 
e kasket kapalı zarf usuıiıe ı_ bir şirket yapılacak .. 

Neticede Emanetin me,hur '8vuka 
tı Rami Beyin intihabın hemen icra· 
sına dair olan teklifi kabul edilerek 
intihap yapılmıştır. 

akasaya konulmuştur. tıı.l 
2 -. th~Iesi 16-teınrnıy· Alpullu fabrikası 1000 Uşşak fabrikası 

anhınde ıcra kılınacağuıYe 600 k ' k k Vali vekili 
iplerin şartname almaJAak- vagon şe er Çl araca 

u ci- 1.ktısat Vekili Şakir B. mem- teftişe Din Jıazaları 
çıktı .. giltere' leketin bütün şeker ihtiyacını 

tı, ve Mı- süratle temin etmek için la
ıili meselesi zun gelen esaslı tedbirlerle biz 
·ette ortaya zat meşgul olmaktadır. Bu iıi r 

IJI ' başarmak üzere teşkili mu kar- f t•'-'liii;;.,. 

T•/tlıat ancak iki giln 
sllr•cektlr. 

Vali vekili Muhiddin B. refa 
katınd.:: Nafıa ba~mühendisi Av 
ni, Vilayet ba.; mimarı Şemsi, 
Umnmi meclis başkatfoi Zihni 
B. ler olduğu halde dün vıWyet 
yol ve mekteplerini teftişe çık
mıştır. 

feğişmekle me r~r büyük limited ııirkete girme 
mış olmuyor sı m~vzubahsolan Alpullu şeker 

6ncı . fabnk "d" .. H . B b r teşrii kuvve- ası mu uru ayrı . u • 
m'dirler. Onlar husıı_~ta Veki.l ~- ile görüşmüş 
illetten alıyor- v_e dun ~ehrımıze avdet etmiş-

2 Z "l''"l · N _ tır. Hayrı B. henüz Alpullu şe-1 
ag w en, a k f b 'k . . . 

k d • 'ld' Ol er a rı asının bu lımıted şır-
a egı tr. sa k t d h'l 1 . . . 

A "dd • e e a ı oması ıçın bır anlaş-

)
7nu et te ıcra ve ı . · 
• d b' . ma mevcut o madıgını ve iyi 
arasın a ır cı- . 1 

h. 1 kt vazıyette o an Alpullu şirketi-
n') ıa şa ıt o aca ır. . b' b' . . 

.11• h"k' · t nın ıtta ı vazıyetıle mütenasip 
o rası ve mı ı a ımıye . b k bi · 
d f · d · -11 t t bır edel mu a imde limited 
aza erın aıma mı e a- . k d d'l b'l •.. 

d k 1 • . h' .. şır ete evre ı e ı ecegını söy-a a acagına ıse ıç şup-
1 

. . 
• , emıştır. 

ur. ZEKi MES'UT Alpullu şirketinin kıymeti 
3 milyon lirayı mütecavizdir. 
Şirketin heyeti umwniyesi ya. 
kında toplanarak bu yeni şirket 
meselesi ile meşgul olacaktır. KARA, 1 (Telefonla) -

ln Ankarada ilk buğday 
lü zahire borsasında satıl 

lıorsada merasim yapıldı. 
ğdayi Karaağaçlı Şakir 

yetiştirmiştir. Müzayede 
er yarımı 500 kuruştan 

e tüccan aldı. 

ektepliler 
müsabalıaaı 

Salahiyettar zevatın tetkikat 
ve izahatına göre, bu sene ge
rek Trakyada ve gerek Uşşak' 
ta pancar mahsulatı çok bereket 
lidir. 

Bu sene Alpullu fabrikasın
dan 1000 vagon, Uşşak fabrika
sından 5-6 yüz vagon şeker is
tihsal edileceği anlaşılmıştır. 

Bütün memleketin şeker ih -
tiyaci senevi 7-8 bin vagon cl
duğuna göre bu seneki istihsa
latla ihtiyacın takriben yüzde 

ıncı hafta başladı yirmi kadarı temin edilmiş ola
•ncı halta batlamıftır. cağı beyan edilmektedir. Alaka

tctenıJzde çıkan haberler- darlar, milli fabrikalarımızda 
en mühimini seçip cu- ı;eke'rin pahalrya malolması, köy 

rtesl akşl1'ı~a kadar mu • lüyü pancar ziraatine teşvik için 
ka memurluğuna gllndc- 1 daha yüksek fiatle pancar alm 

iz. Ncılceıer pazar gOnli ması zaruri görülme_· nden ve 
F._e_d_il_e~ce_k_ı_ır_. ------1 i i!iğer IT':mleketlerden iki misl; 
ır 1 faJırikalann isphsal kabiliveti-

llı.tısat VBhill Şakir Bey 
ne tamamen tekabül edecek ka
dar şeker imaline kafi pancar 
bulunmamasından ileri geldiği
ni söylüyorlar. Pancar ziraati, 
memleketin umumi ihtiyacını 
kal'§ılıyacak hale geldikten son
ıa şeker ehemmiyetli surette u
cuzlatılabilecektir. 

Altı okka pancardan bir ok
ka şeker çıkarılmaktadır. 

Alpullu fabrikası, ağustos ip 
tidasında, Uşşak fabrikası ise a-
ğustos ortalarında bu seneki 
pancar mahsuUitını işlemeğe 

Vali B., Şile, Üsküdar, Kar
tal kazalan yollan ile kaza ve 
köy mekteplerini teftiş edecek 
ve teftiş iki gün kadar devam e
decektir. Bu teftiş esnasında bu 
senei dersiye başına kadar ilcma 
li lbmı gelen mektep binaları 
inşaatı tetkik olunacak ve acilen 
yapılması iktıza eden yollar tes
bit olunacaktır. 

M.Milbadele 
Komisyon yeni 

kadrosunu 
tanzime başladı. 

başlıyacaktır. 
Alpullu şekerleri komşu mem Muhtelit mübadele komisyo-

leketlerin şekerlerinden daha i- nu dünden itibaren yeni kadro
yi evsafı haizdir. Ve Hollanda sunu tanzime başlamıştır. Dün 
şekerlerine muadil ulunmakta- tasfiye talepleri ve Atina itilaf
dır. Büyük şeker limited irketi namesi büroları lağvedilmiş,me 
nin teşekkülü bilhassa sermaye- murlan kadro harici bırakılmı11-
si az olan Uşşak fabrikasının tır. 
vaziyetini islah edeceği muhak Bu suretle 8 erkek, 5 kadın 
kak görülmektedir. memur a ıkta kalmıştır. Komis 

Limited şirketin sem1ayesi Y.on ~u mem~rlan kadroları tev 
altı buı;.ık milyon lira olacahe sı edi~ecek buralara alacak, bu
aynca hükumet tarafından bir na ragm.en açıkt~ kal~nlar olur 
bucuk milyo:ı Jiral'k bir avwıs sa kendılenne bır mıktar taz-
ıa veı:ilecekt · ' mir>at verilecektir. 

----Bir adamcağıza halı 
guha mı çekiyor?. 

Milddel umuminin her giln 
aldıiiı mektuplar •. 

İstanbul Müddeiumumisi Kenan 
Bey, son gunlerde garip mü~acaa~la_r 
karşnımda kalmaktadır. Huvıy<tı?ı 
ifşa etmek istemediğimiz (D.R.) ıs
minde bir zat, Kenan Beye bır haf
tadanberi mektupla, telefonla, müte
madiyen kendisinin hakarete maruz 
kaldığından babsile şikayet ttmekte
dir. 

Bu zat, yolda giderken tanıdığ_ı, 
tanımadığı kimselerin, batta polı• 

Ja11darm1t ne/rrlnin azizliği r •. 

Tüyler ürperten cina-
yetini nasıl yaptı ? 

Katilin itiraf atı, kadın e·vvel 
den öleceğini biliyor muydu 
On diJrt yerinden 
delik deşik edilen 

zavallı Ayşe .. ---li.adıncagız kardeşine l!er
dlğl re.~imde diyor ki "Belki 
bu sana bir gUn bir hatıra 
O/Ur l'e ruhuma bir fatiha 

okull11rur •. ,, 

Dünkü nüshamızda Dizdari
ye mahallesinde oturan Ayşe 
hanımı, kendisinden boşandığı 
içir> kocası manav Hikmet tara 
fından bıcakla öldürülduğünü 
yazmı ·tık. 

Cinayeti müteakıp katil Hilı 
met kaçmıştı. Hikmet cinayet 
ten üç dört saat sonra Samat 

memurlarının arkasından; ya'da yakalanmıştır. 
- Yuha•-· diye bağırdıklarını, Dün bu hususta muharririmı 

kendisine bakarak manfilı manftlı zin yaptığı mütemmim tahkikı. 
gilldüklerini, bazen de gizlice kula- ı tr yazıyoruz. 
ğına eğilerek agır küfürlerde bulun- 1 A H • 
duklarını iddia etmektrdir. Kenan yşe · m anneııı ne 
Bey, bu ıatın müracaatlerine ıcap et· diyor? 
tiği ve.çhile ce.vaplar v<rmekt_edir. Maktul Ayşe H. m annesi 
Mumaileyh, dun de Kenan Beyı m~-' muharririmize demiştir ki: 

sinı orada bulunmadığı cevabı veril - Ayşe yı~ı .~ç r.aşı~da ıdı. 
kamında telefonla aramışsa da kemlı 1 • · .. · · 
miştir. Resr.ıü me§guliyetleri arasın· (Mabadı uçuncusahıfede) Rafit l'tJ iJldUrdDi/O 
da bir de bunlara cevap yetiştirmek --------------------
mecburiyetinde kalan Kenan Beye 
geçende de bir mütekait musallat ol
muştur. Bu zat ta bir maniyaktır. 

- Geceli gündüzlü etrafında dola· 
şıp kendisine hakarette bulunan kim
seler hakkında kanuni taJ<ibat ynpıl
masou istemektedir. 

Dün senenin en 
sıc~k günü idi. 

-~·----
Muhtelif yerlerde 
bayılanlar oldu 

DUn İstanbul bu senenin en 
sıcak gününü yaşamış, sıcaklık 

_r "\.. güneşte 56,5 de 
ı r receyi bulmuş-

1:.·· "' . tur. Bu taham
. mülfersa sıcak
ık yüzünden şeh 
rin muhtelif yer
lerinde baygın
lık vak'alan ol
mus, iki nezafet 
1melesi sokakta, 
l)ek şışman ve 

~""~~J kalınca giyin-
mış bir madam da köprü üstün
de bayılmıştır. 

Srcak, gölgede bile, 30 dere
ceden aşağı düşmemiştir 

Daha sabahın altısında hara
ret derecesi şehirde 24 dereceye 
çıkmış hulunuyordu. Gece yan
sı serinlemek iimidile taraçada 
oturanlar bile sam yeli gibi sı
cak bir riizgamı altında ter dö
küyorlardı. Bll, tahammill dere 
cesini aşan sıcal != bııg·;n bi
raz daha artı:cağı tahm r edil
Mektedir 

Filomuz Izmire gitti .. 
5 harp gemisinden mürekkep filomuz 
lzmirde büyük bir sevinçle karş~landı 
1ZMİR, (Milliyet) - Başta kaymakamı Şükrü Beydir. Do

Amiral gemisi Mecidiye kruva· nanma limana demirleyince po 
zörü olduğu halde beş parça- Iis müdürü Ömer B. Mecidiye
dan ibaret bir donanma filo- ye giderek villyet namına, hah 
muz Pazar günü saat onaltı su- riye binbaşılarından Süleymaı. 
larında İzmir limanında demir- Bey de müstahkem mevki ku 
!emiştir. ı mandanlığı namına beyanı h~ 

Filo kumandanlık gemisi amedi eylemişlerdir. 
Peykişevket torpidosudur. Di- F'I k d ka k 
- 'd 1 T B ı o uman anı yma ger torpı o ar aşoz, asra ve' s··k .. B h ·k~ k 
S ·d ı d u ru . umet onagına ge 

amsun torpı o an ır. ' 1 k r p .. k'b 
Bu üç torpido geçen Salı gil- e~~ vhakı aşayı,k. mkutea dı en 

.. t · k" f 'nd h k musta em mev ı uman anı nu zmıt or ezı en are et H" · H" ·· E · p · · . Ç "" useyın usnu mıtı . ,~t ,., 
etmışler ve anakkaleye ugn- et tmi . • • ..agu 
yarak Mecidiye ve Peyki c ket yar e ştır. ~örliıgl 
e mülaki olmuşlardır. Müteaki- Yavuz dritnotumuzun dw 
ben hep beraber Çanakkaleden mire geleceği söyleniyorsa 
hareketle manevra yaparak İz· bu haber teyit edilmemekt di 
mire gelmi lerdir. Alakadarlar bu hususta ad<'t"Ü 

Mecidıye am·ral gemisindt' ııaliimat bevrn etm· lerdı . 
Ertuğr ıl mız k da. b ıl ır m k Filonu t r i <le uc dort gur 
ıtadır. Filo kı._'l'.. nd~:ıı ba'ıriyE lu~dar kıılması..l!luht meldir. 



"Milllyet,,in tarihi tefrikası: 25 

H 
Almangad Ingilterede /ta/yada 

Felaket h!~~~!ri üstüne! Son neferi Böyle tahdit Nekadar? 
:,.;fürk donanması yanıyor, Moskof- herkese! ... 
- lar ilerliyor, isyan büyüyor!... Alman toprak 

tarı boşaldı. 

--·~ .......... _. -
Tahditten bahse
derler dünyayı 

Nüfus boyna 
artıyor .. 

Son işgal kıtaatının silaha boğuyorlar Bu sene nilfus 43 
çekilişi pek heye- milyona baliğ 

canlı oldu.. Yeni ve müthiş bir olacak 

MAYENCE, 30 A.A. - Ren mem tayyare.. Romadan yazılıyor:- Neşredilen 
leketleri beynel müttefikin komisyo- yeni tahriri nüfus cetvellerine göre 
nu reisi M. Tirard, ile ceneral Guil- LONDRA, 30 A. A. - Hen- İtalyanın 929 kanunuevvelindeki nü-

• Emanetin yenı ka ro 
Boş ]{aldıkça 64 111emuriy 

lağveclilecek 

ANKARA, 1 (Telefonla) - kadroya göre münhal v 
İstanbul Şehremanetinin vila- d ld 1 İiıh"l 
Y tl t h . ed'l . o uru muştur. ı e e ev ıt ı en yenı kadro-

buldukta 64 memuriyeti 

rılması takarrür etmişti 
su tamamen hazırlanmıştır. Ya
kında tasdika verilecektir. Bu 

Çekirge mücadeles 
Cenuptan çekirge geliyorsa 

tehlikesizdir laumet ve erkamharbiyesi sabahleyin don'da büyük tayyare karar _ fusu 42,363,311 kişiye baliğ oluyor-
son i_~gal kıtaatil~ bur~dan hareket gahında takriben 200 b' · _ du. 930 senesinin ilk beş ay zarfın- A 
ve mufarakat ctmışlerdır. . .. ın ~eyır da doğumun arttığı görülmilştiir. Bu _ NKA~A,1 (1:elefonla) - latı çekirgelerin istita e 

Fransız bayrağının götürüldüğü cı huzurunda 3 gundenben ya- hesaba nazaran İtalyanın umumi nü- Çekırge mucadelesı devam et- var vilayetlerden tetkik 
ve Marseillaise terennüm edildiği sı- prlmakta olan askeri tayyare fusu 930 senesi nihayetinde 43 mil- mektedir. Cenup vilayetlerimiz- t" 
rada ahali vatani Alman marşlarını manevralarında dün yeni bir ta- yona baliğ olacak. Diğer taraftan İta deki mücadele bitmiştir ır. C 
söylemekte idi. Polisler, istasyonda kip tayyaresi kemali muvaffa- lya haricine çıkan İtalyanların mikta- • enuptan çekirgeler 
teşkil etmiş oldukları kordonu hıra- kıyetl<> tecrübe ediJmistir Bu rı da azalmaktadır. Bu sene ancak M d. .. ğe başlamıştır. Cenup vi 
karak "Her şeyin fevkinde Almanya" ':'. ~ · .. - 45,600 kişinin memleket haricine çık . ar ın ve mu!hakatmdaki ri mahsulatını tamamen 

Fakat Ru~va, İngıltet-;. ve lere müracaat edilerek bu fela- marşını terennüm etmişlerdir. Bu es- lundugu yerden amuden yuks~l tığı tesbit edilmiştir. Bu muhacirle- ç:kırge tamamen ımha edilmiş- ettiğinden bunların bi 
• ransa 828 ':'emmuzunun 19 un ketten imparatorluğu kurtar- nada son F~a~sızları götüren tren mekte olan bu t~yyare S <lakı- rin çoğu Avrupanın diğer yerlerinde tır. Buralardaki mücadele teşkj- vermesi ihtimali yoktur. 
• Londrada akdettikleri bir iti mak için devletlerin atifet ve hareket etmıştır. kad~ 3200, 8 dakıkada. S?OO, 12 yerleşmişlerdir. Diğer taraftan İtal-
H ile Morayı artık Mısır ordu- mürüvveti celbedilmek istendi. işgai'~~~~t~~~~Ü;e~ ~·e:·öale ~~~ dak~kada 700~ r:ıetre. ırtıfa.~ çı- ya haricine çıkanlardan ıs.ooo kişi Nüfus şube müdürü İtalya sefiri Ankar 

dan tahliye ettirmeğe karar 829 EylUlünün 14 ünde Babclli ti buradan hareket etmiştir . ., ! ~abıl~~ elektrıklı ınıtralyozler memlekete avdet etmiştir. ANKARA, 1 (Telefonla) - gitti 
rdiler. EylUlde Moraya Fran ile Moskoflar arasında sulh ak- BERLİN, 30 A.A. - Bütün mat- ıle mucehhez bu~unuyor .. Bunla Avrupa ittihadı Nüfus umum müdürlüğü ü- İtalya sefiri Baron 
z kıtaatı gönderildi. Fakat İn- tedilerek Edime muahedesı· ı·m- bu~t, Ren eyaletinin tahliyesi mese- n harekete getırmek içın bir PARİS, 30 (A. A. ) - Av- çüncü şube müdürlüg~üne tayı·n Ik' .. R d ı k 1 1 h · k d"' · · b "f evve ı gun oma an şe 
'!izler daha evvel davranarak zalandı. Rusya bu muahede ile esme uzun ma a e er ~a sıs etme ~~e lızenne asmak ka idir. rupa gümrük ittihadı kongre- edilen İstanbul nüfus müdürü gelmiştir. Mumaileyh 
ehmet Ali ile bir Ağustosta kendisine yeniden bir takım me Rakıpler maskeler taşımaktadır sinde bir nutuk söyliyen M. Le Hilmi B. buraya geldi. Vazife- şam Ankaraya gitmiştir 
r itila~ ~kdetmişlerdiır. B.u iti- nafi temin ediyor, Osmanlı im- . Bu mas~eler.' .. merbut h~rt1:1m- Troquer, hiçbir tarafın aleyhine sine başladı. 
f mucıbınce Mehmet Al.ı Mı- paratorluğu üzerindeki vasaye- • . . l larla ~uvellıdulhumu~a ıh~ıva ?1üteveccih olmıyan bir Avrupa Maarif Eminleri kongresi Adana Mersin şim 
r o~dusunu ~oradan gen çek- tini kuvvetlendiriyordu. Yunan ~ eden hır mahfazaya ~unte~ı,ol~ ıttihadmm lüzumundan bahset- ANKARA, 1 (Telefonla) _ tahvilatı 
egı kabul edıyordu. 

1 
. r . B b ~ı· E .ıt maktadır. Tayyarenın sur atı j miştir. Asıl mesele efkarı umu- Maarif Eminleri kongresi 14 Mersin - Tarsus - Ad 

7 Eyliil 828 de müttefik ami- d~ese esınehgde ı~c~' b'a ıa 1d'd - · 320 mil yani 362 kilometredir. mı·yeyı· hazırlamaktır · lla h . 
1 

. ıme mua e esının ır ma e- · temmuzda toplanacaktır. mıryo rı ta vilatınm te 
ller ıle brahım Paşa arasın- s· m .b. 

6 
T 

827 
Mazbata muharriri birliğin Bugün mezunen İstanbula gı· _ ne bugünden. itibaren 

1 hl' . . b. d'l ı ucı ınce emmuz Muahede İmzalanacak , c ata ıye seraıtı tes ıt e ı - Londra muahedesine tamamile maksatlarını tarif ve izah et- den Maarif müsteşarı ayın 14 mıştır. 
· i tirak ed· d A t k y İ :'ONJ?RA, 1 {A. A.) - miş ve bunu müteakip ecnebi ünde Ankarada bulunacaktır. Beher kupon için 5 
Mısır kıtaatını alacak olan ge ş . ıyor u. ,..r .1 una.n t d' s b k b k'I M M " ll B ngıltere ıle İrak arasında yapı- komiteler murahhasları Avrupa Ank "' frangı faiz tediye edilme ·ı '"tt f·kı . h" . l meselesınde Babıalı ayrı hır e ır. a ı aşvc 1. . u er er 1 h d B wd . ara agaçlanıyor ı er mu e ı enn ımayesı a k . . . liner Tagablatt gazetesin" yazdıg~ ı an mua e e ag atta ımza e- meselesinin müstaceliyeti husu- AN Taksı"m meydanı 8 

d 
l k t k d · k no taı nazar takip edemezdı. . · ... 1 d'l · · . . KARA 1 (Telefonla) -n a o. ara s en erıyeye a- S . bır makalede M. Stresemann'ın hatt- 1 mıştır. sunda ısrar etmışlerdır. A v' . 1 k 

r salımen avdet edebilecek- . ?1!ra, 830 ~ubatmda .akt:d~len rasmı tes'it etmektedir. Sabık dahi- j LAHEY, 1 (A. A. ) - Fe- . nkaranın a~açlandınlması ı- su anaca 
rdi ıtılaf Yunanıstamn sıyası, ıda- liye nazırı M. Scvering Vorwartz ga- Tünel yaoılmıyacak 1 k d 1 d 1 d çın bu sene butçeye 100 bin lira Emanet Cümhuriyet 

· " h h · 1 ·· · w • ~ emen ev et a am arın an ve k 
Navarin faciasmdan sonra ar- rı er ususta tamamı e musta- zetesınde yazdıgı bır makalede 30

1 
LONDRA ı (A A ) _ h .k . 'T . on.muştur. sinden, etrafındaki Taks· 

Yunan as·ı ın· . A kil bir devlet olduğunu ilan edi- Haziranın bundan sonra Almanya i- A k , M . d. : . l meş ur ı tıs~t a ımle~nden M. Mevsiminde Gazi çiftligvin- çesine kadar uzanaıı sah 
1 er ın vrupanm d çin tarihi bir gün olduğunu kaydet- vam amarası :ımş enızı a - Treub Matın muhabırlerinden d · w 

r suretle h·m · h yor u. t · d b. t·· 1 ı 1 h" ' en ıstasyona dogru olan saha riken toprak yı w nın ·· ~. ayesıne m~z ~r me~edir. Bu zafer Alman milletinin m .a 1~ .une yapı m_ası e ın- birine şu beyanatta bulunmuş- a- - gı 1 
sur 

duklarına şuphe kalmadıgı gı- ş· d. k d b h d'l esendir. Mumaileyh, bugünün ayni dekı taknrı 172 muhalıf reye ka tur· aı::.açlandrnlmaga başlanacaktır. dıracaktır. 
. d' M hl' . ım ıye a ar a se ı en sa- d b 1 ·1 l ı· . . . . . . Ankarad s kl B d b şım ı oranın ta ıyesı ve f h y 

1 
. h kk d zaman a eyne mı e sosya ızm ıçın rşı, 179 rey ıle reddetmıştır. _ Bütün d·'nyanın b ·· a ıca ar un an aşka abide e 

suretle tesbit edilince Yunan ba atd una!1-hmest~ esı kad mb.a mü?im bir gün olduğunu kaydetmek ------- • • '• geçı'rmekte oludug~ u tehl~kguneli ANKARA, 1 (Telefonla) - daki asfalt kısmı günde 
ı.:ı.t:.:ı:~- k b. . . asın an nı aye ıne a ar ır tedır 1 

Ank d h ı d f k k dd · 
UAM:l&..UüU artı ır emrıvaki fik-: w kAf'd. S 

1 
· * * * altışar ay hapis buhran Avrupa hük"metl . ara a ava ar çok sıcaktır. e ayı anaca , ca enın 

line geldiğinde şüphe kalını- 1':. vermbege .. adı lır. . ene er- d b" b" ı·k ~ d en t~- Bugün, gölgede 30,6, güneşte kısnnları da sık sık sula 

d 
ce suren u muca e enın sonun- Harp m su 11 e r·ı ALL~HABA T, 1 ( A. A. ) - rasm a ır ır 1 vucu e ge ı- h d" .. .. r u. d o 1 · t 

1 
- - 'f M'll" k n-ım · h kk d k' B . d araret 57,1 ır. Dun golgede tır. Bu suretle bu kısmın 

N . d d h 
1 

a sman ı ımpara or ugu zaı ı ı ongre komitesi reisi M. esı a m a ı nna 32 ·· t 59 6 "d" ve tozsuz- kalmasına 
atvanMn e dontanhml.a mad~l~ bitkin bir halde kalmış oluyor- Motilal Nehru ile komitenin ka- muhtırasının yerinde bir teşeb- 'guneş e_ .: • .! •1

• uş u, ora a a ıye e ı ı- d .b. S . M hm b" ld _ .. k a· P dikkat edilecektir. 
rdu ... Bir taraftan da Rusya u. F l "k. Birinci derecede tıd.ı h eyıt a " ut ~ltışar ay usFol ugunkuh~?-~te~eAte ır . rotesto ediyorlar 

arp açmıştı. e a etten sonra. . . a. ı a~s.e m~hk~m e~~~şler- . . ~~ emen Ul\..u~~~~ vruı:>a. t:'ew . y ork, ı ( A. A. ) _ Bir genç Tokyo da 
Sultan Mah t b b . ... . . Rusya, sonra da dır. Mıllıyetçılenn reıslığı vazi- bırli~ı hakkmdakı duşuncelenm. Latin Amerikanın Hollywood'- fünununa gönderi. 

mu aca a u va- Navarın felaketı Edırne mu- 1 f · M N h ' · kmd ·· d ~· t d ' yette ne yapacaktı? .. Padişah ahedesi Yunan istiklali Bun ngiltere geliyor 1 esı · e ru nun yenne .M. ra a gon erecegı no a ~ ta ~apılan sinema filimleri vasr- Maarif Vekaleti, Çin 
oskof tehlikesi karşısında İn 1 b" 'b· . . k. . Ö. __ ,.._____ Patel tarafından deruhte edil- ızah edecek ve bu teşebbus tasıle Amerikanlaştırılmasını pon lisanlarını tahsil et 
tlere ve Fransa ile u u ~ - ar. ırı ırını ta - ıp ettı. w smaı;- Vllhelm tekrar tahta miştir. hakkında tetkikatta bulunmak protesto etmek üzere bir mi- zere yüksek tahsil görmii 

ık buldu Bab "'1.Y şb~_:~~ lı ımparatorlugunun ugr.adıgı üzere içtimaa davet edilmesi dü ting yapan komünistler ile ken B. isminde bir Türk 
· ıa ı •.U.\LLJ. bu felaketlerden sonra kımler çıkablllr mi ? * .. fil k f · · k d 

vvetini Rusyaya karşı çevire- . . . . NEVYORK, 
30 

A. A. _Sabık Gizli sualler? ş~. ~n. ~n eran~a ıştıra e e- dilerinden ruhsat vesikası so- Tokyo Darülfünununa g· 

im k 
. . d" w .

1 1 
. b. ıstıfade etmış, ellerıne ne geç- LAHEY (A A ) cegmı bıldirecektır. ran polisler arasında d.. b" meg-1• kararlaştırarak bu 

e ıçın ıger gaı e en ır · f ;> Ed' h d · Kayser ile dostluğ bulunan ve ken- '30 · · - Yu- .. • ı • • un ır 
~rafa bırakıyordu. Sultan Malı mMış kı · ·f· · ç ıme r· mt uab eldeskı~ disile son zaman- 1 nanistan ile Bulgaristan ara- Bir müsademe çarpışma olmuştur. Birkac nü- ta Darülfünun edebiyat f 

M 
. . . v os o arının s an u a ı · · ~ h.. • ~ut ısır Hıdıvıne yolladıgı 

0 1 
p d. h .. . d k' da uzun uzadıya sındaki cemaatler meselesine HENDEYE, 30 (A. A.) _ mayışçınm ucumuna maruz tesinin mütaleasım sonn 

imamelerde kendisinden as- .~fman 1 b'a kışat dı huzennk ~ 1 görüşmüş olan ta- dair müzake t bug" .. ~l Bibbao'dan bildirı"ldı"g-ı"ne go"re kalan polislerden biri silaha dav Edebiyat fakültesi. bunu 
. . nu uzunu ır a a a ta vıye rih alimlerinden M 1 ra un og e- . 1 d .. 

r ve para ıstedı. Fakat Mos- tm. 
1 

d t ·ıt y ,·den sonra beynelmilel adalet di- ınşa edilmekte bulunan bir bi- ranmış ve mutaarnz ar an bın- vafık olduğunu Vekalete 

fi k b
. e ış o uyor u. ngı ere u- Bigelov eski hil- · ··ıd·· .. ·· ara arşı ır şey yapılamı- . .. . d 

1 
. . . kü. d "h h j vanında devam etmiştir. Yk.ı- nada iki bomba infilak etmiştir nı o urmuştur. miştir. 

d N 
· d h · h k nanıstan uzerın e umayesmı te m arın cı an ıu -· .1. .... . jfl r u. etıce e ezımet mu a . d" d 

0 
d F k binin zuhuruna sc 1 nan mumessı ı hükumetin yeni Bına hemen hemen harap ol-

k M k fl · ·a .1 sıs e ıyor u. rta a ransa ·a.- . b' . tı. os o arın gıtgı e ı er-
1 

d F d M h Aı· ı bebiyet vermış o ıı ır notasını tevdi etmiştir. A- muştur. Grevcıler, tramvayla-
d. . . .. B b .... 1. "h ıyor u. ransa a e met t 1 1 d ~ b 1 d ı d' · ıgını goren a ıa ı nı ayet w up oma ıgınm t a et ıvam, gerek ıki tarafa ve nn seyr_ijseferine mani olmak is 
unan istiklalini kabul ve Lon- ye yaklaşmaga, onunla anlas- 1 ynelmilel bir mah· ı gerek halihazırda Lahey'de bu- t rl .• • • d ı· 1 k .. · 

w, b 1 M h . Al. N ~ ~uıkıenn en po ıs e omunıst-
a muahedesine iştirak etti. maga aş ıyor. e met 1 a- keme tarafından lunmakta olan Cemiyeti A ... ~·11am' ı d ·· d 1 

1 
ı ·ı · h k" · varin felaketini unutmuş mu i-' tayin ve tesbiti .ır· :r"' er arasın a musa eme o muş-

.us ar ı erı are ata devam ıle i muhacirin komisy~nu murahha- t 3 k ·· · t t k'f a·ı · 2
9 

T mm v A~ di? .. Belki ... Çünkü Fransanm zusunda bulundu· ., - ur. omunıs ev ı e ı mış-
e ~z . e gustosunda - .. ğunu söylcmiştire sına gizl~ 1o~r takım süaller irat tir. Zabıta memurları sokaklar 

fiadolu cıhetınde Erzurumu tcşebbusatı çok geçmeden ne- M B' l k. etmi~.tı·r. d k k 1 kt d' . . ' · l a· M H"d' . F . ıge ov. es ı _._ a ara o ge~e e ır. 
umelınde Edımeyi işgal edi- tıce en ı. ısır ı ıvı !ransız Kayserle beraber 
rlardı !. •• Rus suvarileri artık dostu olmuş, Fransa da şarkta' üç gün üç gece 

stanbul önüne gelmişti. İngiliz - Rus nüfuzuna karşı Al~an ~par~tor- ..X.~~lm 
Mehmet Aliyi öne sürmeği ken- luguna aıt vesıkalar~ tetkik ettikten 

ıusl.arm böyle il~erl~~esi Os- di menafiine muvafık bulmuş- ~on~_=::t-··~n evv~la ~usyarun ~e 
.Iı ımparatorlugu ıçın ne bü tu İngiltere Babıaliu1 P - ._.. ~anıyen İngılterenın mes ul oldugu 

Darülbedayi nasıl ıslah 
edilecektir? 

bir felaket oldu v unu c::r. -.;. -'"";._ı..u_.., .... _: llfW9 ~ ,~1'\IS Hu- neticesine varmışlardır. Tarihşinasa , 
e e hacet okf~.u ~yıe- ıuzu aıtmdan kurtarıp kendi ı~- n~zara~ eski ~ayser. haliha_zırda. fa- Bir işe yaramıyan hey eti edebiye Jağvedil-
~ y cur. Bu vazıyet- maye ve nüfuzu altına almacr;: kır denilecek hır vazıyettedır. Çünkü • • • • 

sn:ı~n~: imparatorlugwunun d" .... k F d o b- ı~ kişinin iaşesile .mü~ellefti~·. 1~ci dı Avrupadan bır dramatoloğ getırılecek .. 
. . uşunur en ransa a sınan Vilhem Alman mılletı kendısını ha- ' 

Ksımı meselesı gene .. ortaya h imparatorluğu aleyhine ola- tırladrğ; takdirde yaşlı olmasına rağ- •• d • • • cmıştır. Rusların boyle her rak Mehmet Alinin emri altın- men tekrar tahta çıkmağa amade o)- Amator sınıfı da kaldırıl 1 -Yenı teşkıliit şehır 
7.ra.~tan. iler!emesi Avrupada daki yerlerin daha ziyade büyü- duğunu beyan etmiştir. meclisinin İnikadından evvel ikmal edilecek 
uyu .. k ~ır t.e.la~ uyand1rd?:. Fra~ mesini istiyordu. Fransanm 

h ı ~ ı b ı l d - Darülbedayiin yeni nizamna-
:ı ~umetı, stan. u a m ıgı maksadı hülasatan şu idi: Ken- Eski borçlar 

kd d O 1 t 1 
mesini tanzim ile meşgul olan 

ır e sman ı ımpara or u- d. h" . lt d b' A . 
1 

k · dil ı ımayesı a m a ır rap murakabe encümeni dün topla 
unun ne suıet e ta sım e e- . 1 w k k' '·•·-
gine dair Rusyaya teklifatta ımparator ugu urma .. • Rusya eski bor"ları narak bu husustaki tetkikata 

ıu Ord Osmanl · a a T devam etıniştir. Encümenin 
nuy u. 1 ımp r - B M h Ar · h r · ti b"t• ? luğunu taksim için Fransız- u e m~t b' ının aya mı ne şar a vere 1 ır faaliyeti hakkında azadan Ab-

r tarafından ileri sürülen pro- okşı~an, cazıp ır gaye haline MOSKOVA, 30 A.A. - M. Sta- dülkadir B. bir muharririmize 
. 'k· .. h. d geldı. . al t . t" nın ı ı mu ın1 esası var ı: M f lA k . d M h line, komünist kongresine vermiş ol- şu ız ıa ı vermış ır. 

ora e a etın en sonra e duğu raporda Sovyetlerin yeni kre- - 329 da yapılan eski tali-
1 _ A vrupada Osmanlı impa met Alinin siyaseti bir dönüm diler elde etmek şartile harpten ev- matname tatbik kabiliyeti kal

luğıt arazisi üzerinde bir noktasına gelmiş bulunuyordu. velki borçlarım v~rn:ıeğc amade ?lduk mamıştır. Bu talimatname ti-
. · · · M ır Hidivi kendi metbuu olan larıru beyan etmıştır. Mumaıleylı, • rıstiyan devletı tesıs etmek; ıs. k . d k . Ziraat ve Sanayi sahasında vücuda yatro, konservatuvar ve musı-

Ahdlllkadlr Bıy 
2 - Şarkta da bir Arap hila- Padışaha arşı ısyan e ere ıs- getirilmiş olan terakkilerden ehemmi ki kısrmlarmın hepsi için yapıl

feti mrmak üzere Mehmet Ali- tiklal iddiasına kalkışmak ve bu yetle bahsetmiştir. M. Staline, fırka- mıştı. Halbuki bugün hepsine 
· " vermek. liu, Fransız- suretle Osmanlı imparatorluğu- nın bugüne kadar .bu kada~ müttahit ayrı ayn birer talimatname 18.-

• ada takip edegeldik- nun taksimi demek olan şark o~adrğtnı ve bellı ~aşlı ~~r m~a!e- znnclır. Heyeti edebiyenin işe zamnamesi de yapılmaktadır. 
. . 'k .. d - · l . . .d l k fetın mevcut olmadıgıru soylemıştır. v d w d k l H .k .. d h. 1 .. asetm ıstı ametını egış mese esını yenı en taze eme yaramadıgı anlaşıl ıgm an a - er ı ısı e şe ır mec ısınin top 

ruıgini gösteriyordu. Fransa vaziyetine geçti. Mısır ordusu dırılmıştır. Yeni şekilde yalnız !anmasından evvel yetiştirile-
rk ta Mehmet Aliyi tutarak yeniden tensik ediliyordu. Rran Bir kısla yandı bir Dramatoloğ celbedilecek ve rek Cemiyeti belediyece tasdik 

nunla kendi menafiini kuvvet- sadan celbedilen zabitler,_müte- DRAMA, 1 (A. A.) - Bir bu hariçten gelecek olan eser- edilecektir. Yeni açılacak mek 
ndirmel' istiyordu. hassıslar çalışıyordu. Mehmet kışlada yangın çıkmış, çok bü- teri tetkik ettikten sonra rejisö- tep işi de o zamana kadar halle-

Bab tılinin müracaati Ali yeniden bir harekete geçme yük zarar ve hasara sebep ol- re verecektir. Amatör sınıfı dilmiş olacaktır. Mektep için şi-
Babıfıli bu felaket anında ne ğe karar vermişti. muştur. Bir zabit ve bir asker lağvedilmiştir. Talimatname ile mdiden Anadoludan talebe gel-
nrn:oul '> 'st;ınlıııldaki sP.fir: · - - .. ·· ' · · · · 

Yeni aııketimiz 
• 

Yeni harflerle en kolay nasıl okuv 
bileceğinizi düşünüyor sunuz? ..... 

En çok okuduğunuz yazılar ve üslu 
tarını sevdiğiniz muharrirler hangile 

dir, nasıl mündericat istiyorsunuz? 

Yeni harfleri kabul edell 
iki sene oldu, herkes okuma
ğa, yazı"lağa alıştı. Mecmua 
ve kitap henüz eski revaçta 
değll fse de gllndellk gaı:e 

teler aşağı yukarı eski satış· 

tarını buldular. 

Uzun müddet arap yazısı· 
nı kullanmış olanlar için yeni 
Türk hArflerl ile bütün keli
meler henüz kıllşe haline gel· 
memlştir. 811 sıulf karller
önler1ne snrıuen her yazıyı 
okumuyorlar vı braetlerlnl 
seçerek yapıyorlar. 

Yazıda husust blr ehem
miyet ve UılOpta kolayhk 
arıyorlar. işte bu sınıf kari· 
ıerlnıtıdon şu "uallırl soru. 
yoruzı 

ı - Bn çt»k ne okuyor
sunuz? 

2 - Oazetelerfa derece 
derece hangi kısımlannı ter
db edlyorsunuzf 

3 - Yeni yazı ile yazan • 
ııaııgl muharrirlerin UslOpları 

size kolav gellyor? 
4 - Roman ve hlkö 

fıkra, uzun ve kısa mak 
bUtün bu yazı nevilerln 
nasıl hassal ar arıyorsun u~ 

5 - Hangi çeşit harfi 
tercih ediyorsunuz? Ter: 
ettiğiniz harfleri Milliye 
muayyen bir nüshasında n 
ayyen bir yazısını işaret eı 
rek gösterebilirsiniz. 

Bu suallerimize verllec 
cevapların 20 satırı geçn 
mesi, ve kağıdın bir tarafı 
okunaklı olarak yazılm 

ve " Milliyet anket memı 

luğu ,, adresine gönderllll 
si ıazımdır. 

Cevaplar bir ay Defrec 
mlyerek toplanacak ve ond 
sonra sırasll• neşredilecekı 

Bu anketin neticesi, ga: 
temiz, blltUn karllerinln • 
znlanna hizmete daha zlye 
yardım edecetfnden okrı) 

cutarımıztn tştlraldal rl 
ederiz.. 

1. • ,#. 1 ı 1 
. . ,.. - . ' • . ı 

- - ~ 
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. :~ .,eilizelos asırlık Zaro Ağanın elini 
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abukluğu E••n~11• Nasıl olacak 
Yerli parke .. 

il 

aşlarla beraber 
rılan zaharinler 
-·-

1
' rük idaresince 

ııı sıl yakıt landı ? 

ta gümrügünde gene ye
açakçılık vak'ası meyda

;arılmıştır. 

ata gümrügüne bundan 
'ddet evvel 10 sandık ku
tirilmiş. Bir musevi taci-
olan bu sandıkları bir 

t sonra komisyoncusu 
'kten çekmek için müraca 

·ş. 

Niimunelci~ tecrü
be ediliyor 

Dahiliye Vekaleti 
erkan ve müdürleri 

Mülkiye veyahu t hu
Gazi köprüsü 5 ııdlyon kuk mezunu olacaklar 

liraya çıkabilecek Dahiliye memurları hayatın-
~ da büyük ve mühim bir devir a-

Memleketimizde çıkan ı>ır çan yeni Dahiliye memurları ka 
nevi topraktan Avrupaya nümu nunu dün Vilayete tebliğ olun. 

.rıuştur. 

Bu kanun tte dahiliye mcmnr 
luğl' tamamile muayyen binnes 
lek h.:ılini almıştır. 

Zaro Ağa 

Cumartesi Amerika
ya hareket etti. 
,. 

Atırdide ihtiyarın M. 
Venizelosla müUlkab 

Asırdide Zaro Ağa Amerika
da teşhir edilmek için Fransız 
bandıralı Siyana vapurile g
çen cürnartesi günü İstanbuldan 
hareket etti. Zaro Ağar:n Ame 
rikaya gideceği bir kaç dda 
yazılmış fakat sonra<la,ı tekzip 
f'nilmişti. Zaro Ağa cnn.. . t:: ı 

Ellonoml 

Sebze fiati 

Bu sene çok 
ucuzdur. 

Geçen seneki fiatlerle 
çok fark var 

Bu s~ne yaz sebzeleri çok ucuz
dur. Alakadarların ifadesine nazaran 
buna sebep bu sene şiddetli kış ol'lla 
;nası ve ilkbahar yağmurlarının mun- """'-· 
ta.,.a.n1 yagmasıdır. 

S •lıze fiatled bilhassa geçen .:ne· 
k; fötiere nazaran çok diltilktür. Ka
b ·ı;ı ol:bsı 100 para, ayşc kadın 

! fasulyası 25 kuruş, çalı 12,ıs kuruş 
/tur. . 
1 Patlıcanın tanesi boy üzcrın~ S • 

• 
Şehremaneti bu yaz büyük 

bir faaliyet göstererek umumi 
caddeleri ve işlek meydanları 
sulayor. Resmimiz Eminönü 

meydanını sulayan emanet ara
zozlarından birini göstermekte
dir. at bu komisyoncu sandık 

e armadan evvel sandıkla
j,iıdığı C. J. markasını ora

lunan iki sandık zahari-

ne gönderilerek Karaköy köp
rüsü ve daha bazı yerlerde tec
rübesi yapılmış olan sarı taşlar 
nev'inden kırm&ı renkte bir taş 
yaptırılmıştır. Gayet sağlam 
olduğu söylenen bu taş Emanet 
heyeti fenniyesince tedkik edil
mektedir. İnşaatta kullanılan 
parke taşlan 12- kuruşa malol
duğu halde bu taşlar 8 kuruşa 
malolmaktadır. Tetkikat netice 
sinde heyeti fenniye muvafık 
görürse bu taşlar kullanılacak
tır. 

Müsteşar, teftiş heyeti reisi, 
umumi müdürler, vekalet hukuK ı 
müşavh!en, umumi müdür ve 
hukuk müşavir muavinleri, şu
be müdürleri mutlaka Mülkiye 
ve Hukuk me.mnları olacaklar-' 
dır. Miilkiy~ memurluğu için 
buralardan çıkuktan sonra bi
rer sene namzetlik devresi geçi
receklerdir. 

8 - 10 kuruştur. Salatalık bu sene 
~=~ 'çok boldur. Tanesi 3-5 kuruşt•ır. Üç ===================,_,_....,.,..,....,..,,._ 

taneoi beş kuruşa kadar satılmakta· 

• 

zerine ko}mağı unutma-

J. markasını taşıyan on 
kumaş iki sandık zaha- -

~eraber gümrükten çıkarıl 
.. 
·nıkat o sırada gümrük ida -

<aziyetten haberdar olarak 
l cüm1ü meşhut halinde 

Gazi köprüsünün 
Kışif bedeli 

Namzetlik müdcietleıi birin
ci sınıf nahiye müdürlüklerin 

Gazi köprü3 ü için açılacak 0 • de vekalet veya vilayet maiyeti 
lan ı .- :takasa kısa bir müddet memurluklarında veyahut bun- ı 

lara muadil bir vazifede geçiri- 1 
1 

i tesbit etmiştir. Bu ko
ıncu rüsumat müdiriyet; :ı
yesinin emrile gümrükler-
yapmaktan menedilmiş-

k al11rlarının 
· işine başlandı 

iki gün müddetileri biten 
fıların dünden itibaren teftişi 

§lanmıştır. Her dairei be
kendi mıntakası dahilin-

e ahır lan teftiş etmektedir. 
de yeniden bazı ahır sahip 

anete müracaat ederek 
;ı.rıru asri şekle koyacakları 
dirmişlerdir.Teftiş ayın 20 
adar devam edecek ve 
sele o tarihe kadar tama
alledilmiş olacaktır. 

iç'.11 tehir edilmittir. Körünün 
ketif bedeli beş milyon liradır. 
Faka~ pro;ede bazı ufak tefek 
l dil&t yap 1arak bu miktarın 
·~iraz · tenizl edilmesi düıünül. 
mektedir. 

Bu huıuı tamamile takarrür 
ettikten sonra proje teksir edi
lerek münakaıa açılacaktır. 

Gazi köprüsü inşaatı aglebi 
ihtimal iki sene sonraya kalmış 
~ıı;. o zamana kadar bu köprü 
ı~ın toplanan para bir milyon 
lıraya baliğ olacak ve bu hazır 
paradan bil'istifade daha mü
sait şeraitle inşası cihetine gi
dilebilecektir. 

Hilaliahmerde içtima 

Y'arın saat 15 te Hilfiliahmer 
heyeti merkeziye içtimaı vardır. 

0 
"yleri ürperten cinayet 

lecektir. 
Stajini geçirenler arasında ı 

her sene müsabaka yapılacak 
ve kazanan 5 kişi Avrupaya tah 
sile gönderilecek ve diğerleri 
de memuriyetlere tayin oluna
caklardır. 

Valiliğe, vali muavinliğine, 
mektupçuluğa, polis müdürlü
ğüne veya kaymakamlıklara yer 
li olanlar tayin edilmezler. 

İrtikap ve irtişaları veya va
zife ve memurluk şerefine uyrnı 
yan kötü iti yat ve halleri şayi 
olduğu muhtelif iki amirin malı 
rem tez ki ye varakaları ile te
eyyüt ettiği halde maddi ve 
kanuni kafi deliller bulunma
masından haklarında takibat ya 
ptlamıyan memurlar vekalet in
zibat· komisyonunun karan ve 
Vekilin tasdiki ile meslekten 
çıkarılırlar. Vekalet inzibat ko
misyonu müsteşarın riyasetinde 
toplanır. _ __.., __ ...., __ _ 

"1 .. ( Birinci sahifeden mabad ) Köprü parası 
~an ~ç sene ev_ve~ manavı met: "Sen kazanıyorsun .. Bana 
•1e.t ıle. e~~endırdı~. l?akat para vermeğe mecbursun." diye Eskisinden noksan 
d\dı~~erı gun~enber~ kavg_a- israr ediyor ve aralarında ağız değil fazla 

gun geçırmemışlerdır. kavgası yapıyorlar.Hikmet km .. .. . .. 
S:ıet kızıma bakmıyordu. mabahçe duvarım göstererek: . Kop~ ~asın~ ıl.f?ası uz7-
akşam eve sarhoş gelirdi. "Bu duvardan köpekler atı nne vesaıtı nakliye ucretlen

t':irası dahı ~ermediği için Fakat icap ederse ben de a~~~~ ne yapılan 3~ paralık zamla el
. yolun~a hır medreseye ta rrm" o tehdidini şavunıyor ve de edı~en v_andatın bankaya ya-
l ve Hıkmetten kaçtık. sokağa fırlıyor-. tırtldıgı alakadar kumpanyalar 
; ay evvel de yaralamış Cinayet naııl oldu? tarafından Emanete bildirilmiş-

e alınmıyan Hikmet buıı- Ayşe Hikrnet'ten kurtulun tir. Emanetin hesabatma göre, 
üı: ay evvel bir a.kşam AY_- arkadaşlarından İffet Hanım: bu z~ dolayısile vesa_iti n~kli-

okakta beklemış ve se~ız evine gitmek üzre sokağa çık- ye vandatıı:ın _eh7mm1y:tlı su
ıden yaralamıştı. Ayşe yır- tı. On dakika sonra ölü habe · . rette azaldıgı ıddıası dogru de
.ün hastanede yattı. Hik- aldım." rını ğildir. 30 para zamla Haziran 
ozaman yaka~_dı, fakat ke Yapılan tahkikata gör H'k- zarfında Emanet namına temin 
_e tahliy~ edıldı. met, ev civarından ayrd~an:ı edilen varidat istatistiği ?enüz 
lıkmet, bır çok defa barış- ve Ayşeyi sokakta görünce 1~ yapılmamakla beraber, bır ay
için ricacılar gönderdi. A- yerinden yaralamıştır Ayş · lık hasılatın takriben 60,000 li 

b . l k "B .. . d . enın . . e u rıca ara arşı: a- uzerın e Cemil imzalı bir mek- rayi mütecavız olduğu ve van-
. Ancak ~en.~ boşarsa tup çık~ı~t~'.· ~u mektupta öte- ~~tın seı:ede 750,000 llTaya ba 

'· an vazgeçerım cevabını denben goruştukleri ve Hikmet lıg olacagı anlaşılmıııtır. 
. Hikmet te burıa karıı: in de kendisine tehditkarane • • 
ali. Sen davadan vazgeçer baktığı yazılıdır. Selım S~rrı B. adıhiyeye 
en de seni boşarım." tekli- Ayşe bir hissi kablelvuku çagırılmamış 

e bulunuyordu. mu gelmişti? Kardeşi Muzaffe- Mübeccel H. meselesinde, Se 
a ınahkemesi huzurunda re yakında verdiği fotografının tim Sırrı B. in sıhhiye müdür
~n b~ş gün evvel yaralamak arkasına şu satırları yazmıştır: lüğüne celbedilerek malfunatına 
·elesınden üçüncü cezada "Şeker kardeşime: müracaat edileceği yazılmıştı. 

kemeleri vardı. Ayşe mah Cicim. Şu biruh resmimi is- Bu hususta sıhhiye müdürü Ali 
ede ded~ ki: "Ben davam- tikbalin şen zamanlarında ha- Riza B. diyor ki: 
vazgeçiyorum. Beni boşa- tırlaman için veriyorum." _ Etibba Odasmm vermi-ı 
ayatı~ tehlikededir". . " K~ı~ di*-er bir köşesine de: olduğu kararı henüz ~madım. 

Cızım dıger tara~tan F~~h Belki bır gun bu hatıra oku- Alır almaz berayi tetkik Veki
ceza mah~emesıne mura- nur. R~~uma bi~ fatiha "satır- lete göndereceğim. ı:e~üz S~~ -
ederek Hıkmetten boşan- !arını ılave etmış ve imzasını !im Sırrı B. davet edilmış degıl-
:lavası açtı. atmıştır. 

Adli ed dir.,.. 
evvelki pazartesi günü boş- . ~ eki tahkikat Amena;....an heyetleri 
a davası görüluyor ve boş- Katıl Hıkmet, dün Müddeiu , ••• 
:ı karan kendilerine tefhim mumilikte bir müddet alıkonul
!ii. ! duktan sonra tevkifhaneye sevk 

Orman amenajman heyetle 
rinde bazı tebeddülat olmu~tur. 
Antalyada bulunan birinci he
yetin merkezi Konyaya, ikinci 

ayetten evvelki safha edilmi~tir. . . . . 
t Katıl Hıkmetın ıstıcvabile 

Zsro Ag._ 

ızın ve maaşlarını aldıktan son 
ra akrabası ve tanıdıklarile ve
dalaşarak cumartesi günü yola 
çıktı. . -

Siyana vapuru bmıre de ug
radığı cihetle Zaro ağanın gel
diğini haber alan İzmirli!erden 
bir çoğu vapura kadar gıderek 
kendisini görmek istemişlerse 
de bir buçuk asırlık ihtiyar 1:1Y
kuda olduğu için eme!lenne 
muvaffak olamamışlardır. Zaro 
ağanın yanında hafidi bulunan 
bir genç vardır. Bu genç. Zaro 
ağanın uyandırılması hakkında. 
ki ricalara cevaben : 

_ Rica ederim beni mazür 
.. .. ·· B"yu"k babamın rocuk gorunuz. u . ~ 

ca ahvali fazladır. Belki uyan~ı
;ıldığına muğber olur . .,. demış
tir. 

Zaro ağanın İzmir 
gazetecilerine beyanatı 
Fakat Hizmet refikimizin mu 

harrirlerinden biri kendisini ta -
mtarak Zaro ağa ile bir kaç da
kika görüşmeğe muva~fak ol
muştur. Zaro ağa sıhhatı hak
kında vaki olan süale cevaben: 

_ Ben, şimdi. içki aleyhtar
lığı yapıyorum. Bu_ an_a ~adar 
ağzıma bir damla 1.ç~ı gı rme
mişir. Amerikaya -~dınfce k

1
e_n

dimi göstererek ıçkının ena ıgı-
., ı anla tacağmı. 
Demiştir. 

Zaro ağa evlenip evlenmek 
isemediği hal--.km?a .su'lle karşı 
da şu cevabı verrııış~ır: . 

_ Eh .. evlat, bızden geçtı 

artık o if,1er! . 
Vapur saat 14,30 da İzmır-

d Amerikaya müteveccihen en _ 
hareket etmiştir. Zaro. ag~nm 
Genç hi~;sti~·~nlar ce~ıy~_tı ~a~~ 
fmdan Amerikaya g?tur~ldu~~ 
ve hatta orada te~hır edı lecegı 
söylenmektedir. 

M. Venizelo3 Z-ı.ro 
ağayı öptü 

ATİNA, 30 - Amerikaya 
gitmekte olan Zaro Ağa bura-
ya gelmiştir. . 

Zaro ağa M. Venizelosu zı-
yaret etmiş, Y~n:ın .. Ba~ve~li 
heyecanla asırdide Tur~ ıhtrya
nnı öpmüştür. M. Venızelos Za 
ro ağa ile uzun müddet görüş
müştür. Zaro ağa Yunan Başve 
kiline kendisi gibi çok ya~aması 
m temenni etmiştir. 

lahkemeden çıkan Ayşeyi, altıncı istintak idaresi mesgui 

1~et ~akip e.diyor ve Ayşe olmaktadır. . , 
heyetin merkezi İstanbula, 3ün Elektrik cereyanı dün 
çü heyetin merkezi İzmir, 4 ün-

,ıeldıkt~n bır az sonra da H.il~met, cı~a~etini olduğu 
}ıet gelıyor. gibi ıtıraf etmıştır. 
.yşe: "Ben senden ayrıldnn, Dünkü refiklerimizden biri 

r- evime gelemezsin" diyor. Müddeiumumiliğin hadise ile 
, et: "Ben seni seviyorum pek geç meşgul olmağa başladı-
-ıima takip edeceğim. Seni ğı kaydediliyordu. Tahkikatı
an kaldıracalTım" mukabe- mıza göre vak·a, Müddeiurnumi .., 
~e bulunuyor. Hikmet, kı- !iğe akşam saat 7 ye doğru hit
an dört lira isteyince Ay- dirilmiş ve Müddeiumumi mua 

ende para yoktur!" diye vini akabi vak' ada hadise ma-
• vabını veriyor. Fakat Hik- halline ;,etişmiştir. 

cü heyetin merkezi de Zongul- de kesildi -
dağa nakledilmiştir. Bu heyet - Dün Sirkeci ve civarına elek 
terden ikisfo.de altı mühendis, trik cereyanı veren esas kablo 
ve diğer ikisinde 7 mühendis bu temizlendiğinden bu civarın e
lunmaktadır. Bu heyetler bir lektrik cereyanı uzun müddet 
baş ve dört mühendisten mürek kesilmiştir. 
keptir. Heyetler, bir kaç güne Cereyan 13,15 te inkitaa uğ-
kadar mahalli memuriyetine gi ramış ve bu, saat a1ttya kadar 
derek, bulundukları mmtaka- sürmüştür. Bu müddet zarfında 
!arın amenajman planlarını ha- bu civardaki fabrikalar da işli
"U'la.makla meşgul olacaklardır. yemem~tir. 

dır. • 
Kibrit şirketi dün ışe 

başladı 
yeni Kibrit İnhisar şirketi el Undcn 

itibaren bilfiil ite başlamıştır. 
Şirket şimdilik elde ~cvcut olan 

Irz düşmanı bir baba 
lzmirde iki kızının ırzına geçen 

deni bir mimar .. 
• ••••••• 

lzrnir müddei urnumiliğinin işan üzerine 
burada tevkif edildi. 

1 ve stoku da bulunan İnhısar ıdare ,.. 
nin firmasını taşıyan kibritleri sat
maktadır. İleride eldeki stok bitir•c 
yeni etiketli kibritleri piyasaya çıka· 
racaktır. Alsancakta Burnova caddesinde de küçük kızına haberi olmadan ko-

Karnbiyo fiatleri ikamet eden İtalyan tebaasından mi- kain vermek suretile emeline nail ol· 
Dün borsada İngiliz lirası 1033.; mar M. Civani, 18 yaşındaki kızı An- muştur. Fakat .Clvani, bir tedbir ol· 

1 k 1034 5 jela ile 16 yaşındaki kızı Polanda'yı mak üzre küçük kızının bekaretine 
kuruşta açılmış ve bir. aıa ı • 'b' k il kil ilk k 
k•ıruşa kadar yükseldıkten sonra bir ze~ce gı ı _u _anmış ve ç ~- d~kunmamak şartile akla hayale gel 
!Ol2 kuruş otuz parada kapamıştır. zını nıhayet hamıle bıraktığından ı- mıyen habaıeti irtikap etmiştir. 

Liret 8.87 ,5, Altın 911 kuruştan ki feliketzede kardeş baş başa vere- Polanda günün birinde karnının 
muamele görmüştür. rek ~abala.rı aleyhin~•. yazdı~lan iıı- Jiştiği?e kani olmuş. kendini muayc-

ıki gen
cimiz Avrupadan tıda. ile m.uddeıumumılıge muracaat ne ettırnıit ve babasından gebe ol· 

etmı lerdır. duğunu ötrenince derin bir baygın· 
geliyor Vak'a nasıl olmuş lık geçirmiştir. 

Aldığımız malümata nazaran Oda M. Civani, madam Civani ve ktz- Polancla bu şenaat karpmda kim 
hesabına Lozan'da tahsilde bulunan !arı bundan evvel İstanbulda Beyoğ- aeY'.e dert. aç~amakta '.'e bir taraftan 
Burhan v~ Fransa'da bulunan Muza! !unda ikamet etmekte idiler. Gerek da haınililerılemektedir. 
fer Beyler ikmali tahsıl ederek şeh· Anjela ve gerek Potanda valideleri- Hamil altıncı aya ~asınca, iki kız 
rimize gelınektedirler. nin her gün bir takım erkeklerle dü.l bardeş baş başa vermışler ve batla-

Mudanya ticaret oda· §İlp kalkmasından müteessir oluyor-! rından geçen elim macerayı bi.~ibirle-
sırun bir te<.ebbüsü tar ve validelerine bunun do~ı-u bir rıne a~latmışla~dı~. B~nun uzerlno 

'< hareket olmadığını söyliyerek onu bul çok goz yaşı döklilmlif, ?Breler aran 
Muda'1ya Ticaret odası İstanbul hareketinden meneylcmek istiyorlar· mış ve şuna karar verllmiJt!r. 

Odasın.ı müracaatla Mudanya zeytin dı. Hükômete müracaat 
l'fi Gemlik zeytinlerinden daha iyi ol · Madam Civani çocuklarının sö- Anjela ve Polanda bat!anndan g&-
dugu halde İstanbul piyasasında ikin ylcdiğine kulak bil. asmadığından çen şu elim macerayı hlkiye eden bir 
ci derecede zeytin ıriuamdesi gördü- her gün ve her geceyi müteaddit er- istida tanzim etmişler ve milddeiumu 
ğiinü bu zehabın tashihini istemiş- kek dostlarile btrabcr geçirmekte de- miliğe müracaat eylemitlerdir. 

tır. Oda ı,.ı hususta tetkikat } apmış vam etmiştir. Baba firar ediyorr 
ve Mudanya odasının müracatıru ye- . A"'.'l~rı~n a;lahı hal etmediğini Milddeiumumililr tahkikata bllfla-
rinde bulmamıstır. gorcn ıkı guzel genç ~ız, kalben çok i yınca babalan mimar Clvani İatanbu-

- kırılmışlar ve meseleyı babalarına an la firar etmiştir. 
Zeytincilerin Ticaret !atmışlardır. . İ•tanbul altıncı istinltlc daireli. 
odasına muracaatları Fırsat beklıyen peder: müddeiumumilikten aldılı bir tczkc-

Zeytin yağcıların zeytin torbaların M. Civani kızlarının bu şikayetin- re üzerine Clvanlyi bulmut ve istiçva 
dan alınan yedi misli gümrük resmi- den zahiri bir teessür duymuı ve M. ha başlamıştır. Civani yalanda tzıni· 

1 
nin tenzili için ticaret odasına müra ... Civaniye evi terketmesini söylemiş· re getirilecek ve afırcezada muhake-
caat ettiğini yazmıştık. tir. M. Civaninin arkasından koşan me edilecektir. 

Bundan başka Tioaret odası vaki dostlar içinde madamm en hoşuna __ ........,...._ ______ _ 
müracaat üzerine zeytincilerdcn alı- gid ·nle madam yaşamağa başlamış, 
nan yüzde 6 muamele vergisinden İ· M. Civani de iki k•zını alarak lzmire 
adesi Jazımgelen yüzde 3,5 prim me- gelmiş ve Alsancaktaki eve yerleşe
ıelesini görüşmek üzre zeytin yağcı- rek peder mimarlığına başlamıştır. 
ıarı içtimaa davet etmiştir. Baba kızlarına aşık: 

Yerli mallar sergisi Biri on sekis, diğeri on altı ya-

Darülfünun işi 

Tıp müderrisleri yeni 
tebliğ neşretmiyecek 

ı ı Aı:ustos ikinci yerli mallar ser şında olan Anjela ve Polanda güzel-
ı:isine Tic•ret od.sı 2000 lira verdi-ı tikleri, zarafetleri, olgunlukları itiba Dr. Kazım Esat B. in dişçi 
ği için serginin tertip ve tanzimine rile herkesten ziyade babalarının ho- mektebi muallimliğine tayini 
iştirak cll••ektir. Od• heyeti idaresi ı şuna gitmeğe baılamış, hafif el şaka- dolayısile Darülfünun emaneti 
sergi tertip heyetine iştirak etmek w larilc işe başlıyan peder büyük kızı 
re Hacı Recep, Gani ve Nizameddin hakkında bu tecavüzlerini ileri götür tarafından neşredilen tebliği ga 
Ali Beyleri intihap etmiştir. müştür. , yri kifi bulan bir kısım müder-

0 0 °•• • Bir akşam yemeği risl~ı:_in bu hususta ikinci bir T. Filomuz Mimar Civani, bir akşam evine teblıg hazırladıkları ve Neşet Ö 
• av~et etmiş, evde kızla.rının hazırla- ! mer B. hakkında Vekilete mü-

B:ıgÜn kaç vapuru- dıı: 1 sofra başına _ge~'?1~ _ve sofrada racaat edecekleri şayi olmus-
? şunun, bunun eksıklığını ileri sıirerek tu~ -

muz var. kızlarını bir müddet sofradan uzaklaş . .. . • . . • 
Bütün tonajı 177,361 tırnuş ve kızlarının önündeki yemek . Tıp fakülte&~ kitıbı 1:1111umı

lere, evvelce ihzar ettiği afyonu sür' sı Talha B. bu nvayetlen tekzip 
tondur. atle atmıştır. ederek artık ortada bir mesele 

Diin kabotaj hakkının Türk- Bir şeyden haberleri olmıyan iki! kalmadığını söylemiştir . 
!ere intikalinin beşinci yıldönü- !'e.nç kız kardeş, _tabaklanndaı_ı birer,. Süreyya Ali B. in istifasının 
mli idi. Bu münasebetle dün ıkışer lokma yedikten sonra hır ser-· · 1 . · ~ 

semlik duymağa başlamışlar, senem g~n a ınrı:ası ıçın .V:ekilet n .. 
bazı merasim yapılmıştır. ~ik ~ğır!ığa. tahavvill etmiş, yemeği d~nde fak~~te meclısı tarr 

Btndan beş sene evvel adeta ıkmaJe ımkan bulamıyan Anjela ve yapılan muracaata ru.~ı~ 
sıfır derecesinde olan Türk ti- Polanda doğru çıkıp yataklarına gır· gelmemiştir. 
caret f;'osu bugün gittikçe in- mekten başka çare ~u:a~amışlardır. 1 Diğer taraftan Neşet v. 
kişaf ederek ehemmiyetli bir Babanın ışı ış! B. kesreti meşguliyetine binaen 
mevki tutmuştur. M. Civani mükemmelen yemeğini fakülte reis vekilliğini uzun mü-

Türk ticaret filosu bugün ! 11 yedikten sonra, sigarasını da lçmiı ddet deruhte etmesine imkan 
gemiden terekküp etmektedir. v~ yatmak ~amam gelince, doğru ?il olmadığını ve bugünlerde cevap 
Bunlardan 55 i buharlı yolcu, i;~~ kızı Anıelanın odasma gırmı§- gelmesi muhtemel olduğunu sö-
55 i buharlı yük gemisidir. 56 Hiç bir şeyden haberi olmıyan ylemiştir. 
tane de mücavir sahillere işli- ve baygın bir halde butu~n g~nç VlllJy_e_f.,te ____ _ 
yen vapur vardır. kız, o geçe, baba!lnın şenı tecavuzle 

Türk ticaret filosunun tona- rine maruz kalmış, olan olmuı. ertesi '111, ild • 
ji 177,361 safi tondur. sabah zavallı Anjela kendısıni felaket JVI aaş ver, f 

___ ,....____ içinde bulmuştur. 

Posta memurları 8 saat İşin ne olduğunu fark edemiyen 
kız, hasta gibi o gün yatağa serilmiş 

çalışacaklar ve akşam babasının tecavüzleri tek-
Büfiin kadrolar An
haradan gelmiştir. 

Posta ve telgraf memurları- rar etmeğe başhymca mümaneat et-
mn da diğer devlet memurları mek istemişse de Civani ktzmı tch- Umumi maaş tevziatı dün 

dit etmi~:."'!1'ası melhu• olan her şe-
gibi günde sekiz saat çalışmala yın geçtıgını. bu sırrı ifşa ederse ken- yapılmıştır. Yeni sene kadrola-
rını temin için postane ve tel- disini öldüreceğini şediden söylcmış n da ~a~ıa~en gelm~~ti;_. _ , 
grafanelerde mesai saatleri talı ve kızını susturmaga ınuvaffak ot- P. ıkincı şube mud• rl.ıgü 
dit edilme tedir. muşt~r . _ . 1 Polis ikinci şube mıidürlügl 

Bursa Ve KastD-onu Cıvanı, Anıela ile altı ay, eyi bir At B . t . d'ld' -..... hrı koca .,.ibi ya•am ş 't d ne a eyın ayın e ı ıguı.ı 
.. • ı • a_ ı ay 3n b' . d ··~ 

posta başmüdürleri sonra güzol kızından b k-;r k. r' ;:er ır gazete yazını~ ıse e vı ... y~• 
m Polandn'ya dönmü~tur. Anjcı,1 çe doğnı olmadıgı beyan edıl 

Kastamonu poo;ta v• te1grr r kız kardcşına bir şey lııssetıırm :ti , mektcdır. 
ba~müdürü Avni B. Bursa pos ıı;in ku~ k kv kardası Po , 1 ı' ·ı Kurs açılmıy c k 

"d" I""" • d'l • • 1'Pr ~eyı sak'am·ştır -
ta mu ur ug~n~ ~~yın e ı mıştır r .. · .. .'.. . Bu sene muallim muavinleri 
Bursa B~şmu~ur1:1 _e Ka~tamo KııÇl..i.June kok!l.n i~in vilayetimi.ı:dı: kurs a.,,ı!mı 
nuya tayıP ed•lmıştır. "1f Civoni, bir akşam ycmcgind • yacaktır. 
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.. -~~~~~~Uu.M.l.zı, tlı, EcJebiy.t l"t, S.t t:r'ı •a.-.~b 
lnilliy~ - ~k~--~--~~~::h~::-.~~a;~;a . rG.~~~'.~::\E;'.~:t~:~~t ~~~~~A;' 

~ Asrın umdesi "MiJliyet" tir 59 uncu ~aft~ın 4 üncülüğünü azim muvaflakiyecler görmüş Tilrklyede bili fasıla icrayı • muamele etmekte olan 
2 TEllMUZ 1930 ~abataş Iısesınden 319 Turgut bir film daha •• 

!~~:~:B: kazanmıştır. Yazısı SeDi SeY~İDI U N y QN iDAREHANE - Ankara caddoıai 
o: ıoo Telrraf adresi: Milliyet, ı .. 
nbul. 

Telefon numaralı: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

ABONE ÜCRETLER/ 
G 
3 11ylıit 
6 .. 

12 .. 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kurut 
750 g 1400 g 

1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nuıhalar 10 kurut 
r. Gazete ve matbaaya ait iıler için 
iidüriyete müracaat edilir. 
Ga2etemiz ilinların mes'uliyctini 

kabul etmez. 

Telefoı1 111uhavcreHİ 
/Nur dıch hab'ich geliebt) 

MADI l\RISTiANS tarafından 

Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Rüştü Beyle Yunan sefiri M. 
Polihronyadis tarafından Anka 
rada, Türk ve Yunan hükfimet- temsil olunan sesli, sözlli ve şır· 

-Fra.nsızçadan- leri namına imzalanan "Türk- kılı film. TenzilAth flatlar 
y · ·ı"f (Duhuliye 25 kur uf) 

Avukat dostumun yemeğe me- dişçiye değil, beyin hastalıkla- unan ıtı a namesi,, nihayet iııı••llllllll•ıııİll•••İİl••ııi ll l 
rakı ·vardı. Onun için kendisini rı mütehassısına götürmeli. . her iki hükumet meclislerinin 
ziyarete gittig-im zamanlar ekse tasdikine iktiran etti. -ı•••••••••••• 

d 
Telefonda konuştuğum ka- Her iki hükumetin de mu··te- ) • 

riya beni yemeg-e alıkoyar, sof- zmır postası 
m: . K:ab11 fedakarlıklar göstererek 

rasında çok iyi yemekler yerim. - Evet ... hır kadı.nı aramış- anlaştıkları bu itilafname, Bü- Jdna tapuru 
Geçen gün gene kendisini ziya- tım- bana .ceva·p· ve __ nrk.en: yük Meclisimizde ekseriyetle U O 
ret ettiğim zaman biraz endişe- H M d 
li, hasta gibi gördüm. Sordum. S - angı usyu ıyordu. · kabul ve tasdik edildi; Faka't 6 temmuzdan itibaren her 
Dedi ki: en beni aramadın mı?.· Benim Yunan Meclisinde-bu itilafın hafta pazar günleri lstanl'dan 

__ kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

_ • Telefon: Beyoğlu - 2002 • ,~~~·! 
mıll ~ 

TALEBELERE ve AtLELERE iLAN 

b~tün yaz . açık olup, müptedi ve müterakki talebe için yeni kurslar 
vücude geıırmek suretile tatillerden istifade ettirir. Işbu kurslar •tideki 
lisanlarda şimdiden başlamıştır. 

1 HAZiRAN dan 15 AÔUSTOSA kada YAZ TARiFESi 
eyoğlu lsıiklAI caddesi 356, ANKARA - Taş Hın 

B"I işte ... Bereket versin bu sırada mütekabil fedakarlıklardan do- !zmir'e ve salı gUnlerl de 
BUGVNKÜ HAVA I, ne~ek:y:ı::~~ karımın elinden d~ş~inin işini ~itirdiği, karı~ı~ ğan bir anlaşma olduğunu an· İzmlrdcn fstanbul'a ekspres 

_ Mutlaka kabahat sende- dışıne bakacagı haber venldı. lamıyan bazı meb'uslarla- mü- olarak hareket edecetinl te-

-·~'!Jlllll-.. ~liina asa ilanırıa zeyildir 
28, 20 22 1 lazlran 1930 tarihlerinde matbuat vasıtasile ilan olunarak 

Ankara'da l\1acaristan Kırallığı Sefaret bina-llin hıraret en çok 25 ın ız ~arım diş~ini~ yanına gidecek- ı.ekabil fedakarlığın bir netice- ~~cllblerini kaz.andığımız ~ha· 
16 c<rttı idi Bugilıı rüz~tr ı di~ Acele etme .. Dı"şçı"ye gı"t- tı. Fakat bır turlu oradan ayrı- si olduğunu takdir eden dig-er ıu ';lluhteremenın nazarı dık-
po b k 1 k 1 b h · t. · . katıne arzolunur 

yraı ava ıçı o aca ıır. . . B. k D a.m.ıyor •. umu averenın ne ıce hır kısım meb'uslar arasında şıd - ' 
mıştım. ıraz geç aldım. iş- b k 

sının lnşasına nıLitedair münakaı.a Jl.tnı atideki ahkAmın iJavesllc 

Bizde alası var ! 
İki ilç gün evvel bir telgraf 

aberi bize bildirdi : 
"Afganda kolera çıktığı i

·n İran hükümeti Afgan hu
udunu kapatmıştır.,,. 

Bizim matbaaya kahve ve 
y getiren İranlıya sordum: 

- Afgandan kolera gelme-
· n diye hududu kapamışsınız 

a?!.. 
- Evet öyloldu' 
- Hudut açık olursa ne o-

r?. 
- Ezzim (azizim) bizde çi

an gulere (kolera) ne Türkte, 
e Arepte, ne Rumde vardır. 
le şahi derler bir cinsi vardi, 
öbekli .. A ilah seni inandırsın, 
iinyada menendi yohti.. Beyle 
böyle) bir guleresi olanda ne 
"zmı Efgan, ya Cini maçundan 

lım! dedi. Onda bile himaye 
stemi! 

Acaba kimin için! 
Cümhuriyet refikimizde şa
i dikkat bir ilan gördiim. 

ülasası şu: 
"Bir dadı aranıyor. Cümhu

yet idare müdürü Mahmut B. 
müracaat,,. 

Benim bildiğim "Cümhuri
t,, muharrirleri arasında em

; ltımse olmadığı gibi dadı 
yaşayacak kimse de yok .. 

roksa bizza~ Mahmut B. bira
erimiz mi kendini biisbütün 
ençleştinnek için emzik em
eğe ve dadı ile gezmege ka
r verdi! .. 

Hep o tertihlar 

Dün eski gazete koleksiyon
rını karıştırırken gözüme şu 
vadis ilişti: 
"Büyükada çamlarına ariz o

n tırtılları imha için Halkalı 
raat mektebi muallimleriİıden 

zat ile son sınıf talebesi A
ya gitmişlerdir . .,. 
Bunu yazan gazetenin tarihi 

,.. 1 900 yani 30 senelik bir 
'buki biz hala bu tırtıl

"el k d. . 1 f . sını e lıyordu. Ben alnımda detli münakaşalar cereyanına 
çı en en ısıne te c on ettım. k f · k F k .. . ? ter a arak, akat hıç ren ver- sebebiyet verdi Hatta bu mü- ,. - , 

K 
a adt _az .sonralmne. gore1yıın. ·· memeğe çalışarak devam etmek nakaşalar son z~manlarda oka-

arım ışçıye ge ış o masın . t" d T k · mı? .. Şaşırdım. Fakat bana: ıs ıyor um: .. .. . d~r" büyüd~ o ka,dar alevlendi ahta urusu, pıre, 
_Birdenbire şu dişim ağrı- - O~ası ~usy~ Alberın ?'.a- kı, muhali_f mebuslar taraftar- sinek sivri sinek gü-

mağa başladı. Onun için buraya z~?anesı _d_eg~l mı? .. Ben Mus- l~rının,, Atına sokaklarında mi- '.. .. • 
geliyordum. Sen de burada ol- yu Alberı ıstıyorum. tıngler yapmasına bile bais ol- ve , orurncek , ha
duktan sonra... 1:elefondaki kadın şu cevabı d~. Va~iyeti~ ?u su;~t~e vahim manl böceği vesair 

Diye işi izah etmek istedi. verıyor: . . . .. hır. netıc_eye ırı~ecegını anlıyan h _ 
Dişçiyi biliyordu. Bir şey deme- -. S~n de!ırdın mı? ... Bu gun At~n~ huk~~etı, z~b.ıta kuvvet- _aşaratı yumur,~ala 
dim. ~em gorrne.~e ~elecektın .. : B:k ler~nı asayışın temınıne memur rıle beraber kat ıyen 

Burada dostum tereddüt edi- lıyorum. Musyu Alber kım.. . ettı. • h d 
yordu. Nihayet ısrarımla anlat- Ben seni sesinden tanıyorum. İtilafın, kendi aleyhlerinde ol nn a e en 
tı: Sen beni tanıyamadın mı? .. Ben duğunu başlarında bulunan ba- F A J o A 

- Ben dişçiden başka bir ye hala Müsyü._Al?.eri arıyorum: zı. meb'.~slar ta~afından -ta~~ 
re telefon etmiştim, bulamamış, - ~a.' Musyu Albe~, dıxo- mıle hılafı hakıkat olarak- ~g 
yalnız numarayı bildirmiştim. rum, sızın dava başka b~r gune rene?, f~k~t _maa~es~f bu şey~ 
Bu sırada benim aradığımı söy- kaldı. Mahkeme daha hır takım r:ıah~.y~tını b~l~ bılmıyen ve ko· j ~ 
leme sinler mi? .. Karım merak vesika istiyor... ru korune mıtınglere kalkışan ~ 'J. 6'~ ıYJ 
la: Fakat daha fazla devam ede- "muhalif meb'uslar taraftarla- V ç::0 'il' 

_Seni kim arıyor buradan? .. medim. Telefondaki kadın hid· rı,, zabıta kuvvetlerine karşı si- / ''J\,..,,ı 
Diye sordu. detle: . . lfıh istim~li~e kadar cü~'~t e~ti- \~ ~ 

Buna hemen bir cevap bulup - Artık bunu keselım, dedı, !er. Ve duşunı_nek kabı~y.etm- ı ı "" 
veremedim. Karımın şüphesi ben kocamuı. _burada bulunma-

1

1 den m~h1ruı_n •. ıclr:kten , acı~ bu 
arttıkça arttı. Sen olsaydı:1 ne masın~an ıstıfade ede~ek gel- h.~ı~ ~ut esı, ırtıkap ettıklerı b~ 
cevap verirdin?.. 1 ~enızı b~kl~yordum. B~yle_ keıı, cur etın cezasını, gerek kendı ~==~~~ 

- Niçin soruyorsun?.. Sen dımle adı hır surette cglenılme taraflarından, gerekse zabıta 
cevap veremezdin çünkü 0 sıra sine tahammül edemem. kuvvetlennden, yaralanan va-
da karını aldatm;kla meşgul- Telefon şiddetle kapandı. tandaşlarile ödediler. 
dün!.. Ben ne yapacağımı şaşırmıştım. Eğer "muhalif meb'uslar ta-

- Peki, peki .. Fakat karıma. Fakat zevcemin dikkatle ban_a raftarları,, cahillik etmeyip te, 
evvelce böyle bir numarayı ara- bakan gözleri karşısında kendı- bu işin tamamile evsafına vakıf 
madığımı fÖyledim. Yanlışlık 1 mi toplayıp:. bulıınsalar ve körü körüne mi
olacak dedim .. Fakat bu onu ik-ı - Oh, dedım, ne lakırdı anla tinglere kalkışmasaydılar, iti
na etmedi. Dişçinin bir türlü işi maz adam. Davanın kal~ığını lafname çoktan Yunan Mecli
ni bitirip karımın dişi le meşgul 1 anlatıncaya ka~ar ne çektı~_?. ·isinde tasdik olunurdu. Ç~nkü, 
olmamasına hiddet ediyordum. Karım buna ınanınış gorun- ı halk buna muhalefet etmeyınce, 
Fakat hala telefonda beni arı- dü. Dişçinin yanına gitti. Ben' muhalif meb'usların ititafı ka
yorlardı. Karım nihayet: düşüncey: d~ldrm. Doğrus~ o bul ve tasdik etmeleri zaruri bir 

_ Haydi, bak, seni arıyorlar, kad~nla hıç alakamı kesmek .ıs- şeki\ alırdı. 
niçin inkar ediyorsun? .. Diye tem_ı_Yordum. Ona karşı ~a!~ım Atinadaki mitinf, Atina hal
kıskançlığını belli ediyordu. henllz so~ıımamı~tı. !~mırı ım- kının kısmı küllisinin cehaletin
Ben telefonun başına gittim. , kansız gorunen hır hadıse.. den tevellüt etmiştir, denilebi-

Konuşmağa mecbur oldum: E~e g~l~~ğimiz zaman karımı l •li;.;"r.;.. ------------
- Alla, Allo ... Orası şey ... zın ılk sozu şu. oldu: . 

şey değil mi?.. - Demek kı sen benı oynadı İ t bul Adliye leva· 
Ah b. t"" ı·· b" d b 1 rrın komediye aldanmış zannet- s an , ır ur u ır yer a ı u up .. 

söyliyemiyordu! .. Müsyü ... şey, tin?... . ., Zlril mÜdÜr}Ü~Ünden: 
Şey orada mı?.. - Ne komedısı. .. 
Karım arkamdan kıskanc,lık, - Utanmadan soruyorsun? .. 

istihza ile karışık bir kahkaha Dişçiden bana telefon ettin. 
kopardı: Geç kaldın diye ... Sonra oradan 

- Ne tuhaf ... Aradığın ada- başka bir kadınla konuştun ... 
mm ismini unutuyorsun ... Seni Ben bunları anlamadım değil 

diye belediye ile Evkaf arasın
da ihtilaf yokmuş .. Bu havadisi 
görünce 30 sene sonra da bu
günkü gazeteler de ayni haberi 
göreceğimize iman ettim. 

FELEK 

.? 
mı ... 
Karım vereceğim cevabı bek

lemeden odasına kapandı. Artık 
dündenberi yüzünü görmüyo
rum. İşte bir telefon muhavere
si ki hem karımla hem de onun
la aramı bozdu ... 

ı hn.ran 930 tarihinden itibaren 
bir sene zarfmda ıabedilecck olan 
adliye ceridesinin aleni münakasaya 
v z ı takarrür ettiğinden şartname

siııJc muharrer cvi:1fı kanuniyeyi haiz 
tniiplerin ~-evmi ihale olnn 10 tem. 
mu< 930 pcroembc • günu saat 14te 
\dliye \'ek:llctinde müteşekkil mu· 
lııvaa komi>yonuna kanun dairesinde 
n1t:rac::ıatları YC ~artnaınelcrin ise 
l-tJi'l .ıl ad.: ye le\·jztm dairc!'inden 
rncr'ı-..eıd\.'. n 1 h:t\aa komi ·yon~ndan 
i•·<tcnil n 1 

Daima birinciliği kazan -
maktadır. 

FAYDA daha müessir, 
daha mükemmel ve yarı ya
rıca ucuzdur. Kokusu lillif 
olup kat'iyen leke yapmaz. 
insanlara hayvanlara ve ne
batata zararı yoktur. FAYDA 
ismine dikkat ediniz. Deva
irl devlet, MllessesatJ Milliye 
ve hususiye, Seyrisefain, Hl-
111.llahmer, mektepler, hasta
neler, sıhhat yurtları, büyük 
otel ve lokantalar, vapur kum
panyaları FAYDA istimal 
ederler. 

Şl11esi 50, teneke 75 son 
derece sağlam ve on sene te
minatlı pompası 75 kuru~. 

Hasan ecza deposu - Toptan
cılara tenzilat 

Paris seyahatinden avdet 
i.'ç aydanberi l'aris hastan~ler!nde 

keneli ihti;asaına nit tetebbuaıta 

bulunan 
Doktor lforhornni dencil 

şehrimize avdec llmi~ \·e sabıkı 

veçhile hastalarını kabule La~lamıştır, 

ikmal ~dilmektedir. 

l\lacar hukümeti Kıraliyesi merkezi teshin, su tevziatı sıcak .<u 
ve ba>a gazı tesisatını topıan veyahut münferit surette im!: 
eylemek hakkını mühafaza etmiştir. 

Şu halde talipler teklifnıımelerindc bu işlere ait götürü liatlarını 
ırae eden başka balAda tadat olunan tesisatın vlicuda getirilmesi 
için de Hatlarını ayrıca ra,·in edeceklerdir. 

ti ıncı fırka muhteviyatı miıstesna olmak ti:ı:re işbu zevlin mü• 
nakasa il~nının nushei asliyesinde mevcut olan ahkamı e~;';;lye 
hlikmiiııe bir güna tc,iri yoktur. 

-~--~~~~~~~~~-

J and~ rma ima!Athane miidiriyetinden: 
Adet M iinakasası tarihi Saat 
6200 Beylik 12/7/930 14 
2oro J4ya çanta~ı 13/7f930 I 4 

Yul,,ıruıı cins ve miktan yazıli iki kalem •u• ayn ayrı olarak 
kapalı zar! münakasa ile satın alınacaktır. Münakasaları hlzalerın· 

da yazılı tarih ve 'aetlarda lstınbulda Gedikpa~ada Jandarma 
imalathanc>indc yapılacaktır. Şartnameleri imalılthaneden vcrllir 
teklifnıımenin tar7.ı imlAsı ~artnamcdc mlİnderiçtir. 

* * * l L .\ N 
1 - lzmlrde hulııııan dört numaralı jandarm:ı mektebi efraılı

nın 930 senesi ihtiyacı olan yiiz yetmiş bin kilo ekmek ve otuz 
bin kilo sığır eli 1 laziranın yirmi ikinci µ;tinıinden itibaren ,·irıni 

gün müddetle \e kapalı zarf Usulile münakasaya azcdtlmiştir. 

2 - Bu iki kalemin muııakasası Temmııwn on ikind Cuma 
günü saat onda mezkur mektepte icra kılıııacakur. 

3 - Şeraiti görmek arzu edenlerin hwn bul da jandarma lnıa

lll.thanesi mlidüriyetine müracaacları. 

Emvali ınetrute nıu~urıuıun~en: 
Yeşilköy Ümraniye mahalleıi Orhaniı e rnkaj';ında birinci kal hir "da 

.;bir muıfalr, ikinci kat iki oda hlr >ofa ve 64 ıırşın bah~eyi mu>temil H 
numaralı mail! inhidam hanenin bedeli ~şinen tediye edllnıck ıJzcrc mu
hammin kıymeti olan 2SO lir& ile mü>.ayedeye çıkanlmııtır. Talipleıin 1 !\"- ~-
930 tarihine müsadif >alı günü sut 14 de Emrali mcırı"lk~ müdürivttme 
rnüı·acaatları. 

Hu~ut ve Sahiller Emrazı isttlaiJe ~asta~ 
nesi ta~a~etin~en: · 

llaydarPa~a l~mrazı istilaiye hasianesi için ı 9;ıo sene! ınaliyc<i 
nihayetine kadar lüzumu olan otuz iki kalem mekôlar ve saire 
ınünakasai aleniye suretilc miibayaa edileceğinden ye münakasa 
6 temmuz l 930 tarihine nıüsıtdi[ pazar günü saat t4W (;alata da 
Kara \Iusıafa Paşa caddesinde kain lstaııbul Liman sahil sıhhi\ 
merkezi sertahatinde icra· cdllccep;lnden calip olanlarııı ) cvrni r-.ez. 
kuıda masraf komisyonuna ve şartnameleri almak uzerc her run 
mezklır hastane idare memurhıp;una müracaııt etmeleri ilan o .ınur 

KARON Alman Kitaphanesi 
tt;,x_9glu Tünel mcytl•mınd;ı s2.ı lüz .. Şu farkla ki o 

"• !ar kimin olacak?,, 
bir ; -- - .... - - -- --

eğe hacet·:y, " in edebı romanı : 'l 
~-....ı.. ~~~~;.;.~~:.... ...... !!!""""'!"""'!"""'! ......... """'!"""'!"""'!!!!!!!!!!!"""!'!!!!"!!!!"""!""!!!"!!!" ...... ~--.;.;;,;.;.. ...... ~ ..... --!!!"' ..... ~--~ .... --~~ 

kenarına vurdu: ti. -- - - - K-ız-, -biı-.t-iı-.n-htisnü niyetine sö~İerime kanmış, teseÜilerime sıknı"iŞ; kcltugun kenarJarıri'a 

'.~(jifiÇEMlfE 
'~ ,,-2) 

.... ~~·BiR GUL A 

ır ve dü~ünceli tavrına dikkat 
ti. İhtiyatını unuttu, elini sal 
dı, si garın kiilü el üşü verdi: 
- Demek, tehlikeli yaşta 

iş? 
Nevres Vacit, Hürrem Hak
ınm ne demek istediğini anla 
~amış gibi idi: 
f - Kimi seviyGrdu ? 
'Hü~ern Hakkı, uzun bir: 
- Ahhh ! Etti. 
- Çok mu güzel bir kadındı? 
- Siyah saçlı, siyah gözlü, 

1li bir İtalvan kızı idi. 
yirmisinde ~'ar yok. Seba

amık'la bir barda tanıştılar. 
akat Nt.vres, böyle tatlı güzel
k, böyle halavetli kız ı:-örrne-

Mallm11t Ye~arl 

liın. Gözleri siyah bir kor gibi 
yanıyordu. Dudakları lav gibi 
idi. Siyah saçlarının öyle göz ka 
maştıran bir parlaklığı vardı ki 
koklarsan ciğerlerin yanacak, 
kalbin tutuşacak, öpersen du
dakların alevlenecek sanırdın!.. 

- Genç kız, Sebati Vaıruk'a 
yüz vermedi mi? 

- Aylarca beraber yaşadılar. 
- Peki,Sebati Vamık, neye 

bu münasebetsizliği etti? 
- Sebati Vamık, öyle tutul

muştu ki, kızın, bir dakika ya
nından ayrılmasını istemiy<>r
du. Ona, bardan çekilmesini tek 
lif etti. 

Nevres Vacit. elini koltuiwı 

- Pek tabii olarak kabul et- Nevres Vacit, başını ileri u- ~ağmen, kavgadan, gece gün- inanmış görünüyordu. Odasına şiddetle vur.uy.ordu: 
medi. zattı, bulanık gözlerini ağabeyi düz didişmeden, hırlaşmaktan götürdüm,kordial verdim.Yata- - Gözlen sıyah kor gibi ya-

- Kız da kabul etmedi. sine dikti: 1 bıktı, usanç getirdi ve bir gün, ğınayatırclım. Uyuyuncıya kad- nan, siyah saçları göz kamaştı-
- Neden? - Yoksa, bu intiharda, senin Sebati Vamık, evde yokken, bü- ar da bir beşik bekler gibi başu- ran, ateş dudaklı kı~ı görınek 
- O hayatı terkederlerse ya· de parmağın var mı? ı tün çamaşırlarını topladı, kaç- cunda bekledim. Sabah, şafak için, insan her azaba, her istıra-

şamazlar ki ... Sebati Vamık, - Belki çirkin bir hotbinlik, tr! sökerken, hizmetçi kız, bir silah ba katlanır... Yalnız bu kızı 
her fedakarlığa razı idi. Evlene fakat doğnısunu söyliyeyim, oJll - Ben de onu tahmin etmiş- duymuş; oda kapıları açılmış. görmek saadeti için, insan Ya~a· 
lim, dedi. Kız, bunu da reddetti. masını temehni ederdim! tim. Yalnız Seba ti Vamık'ın oda ka- mak ister... Bu zevk, hayatın 

- Niçin? - Yani, sen teşebbüs ettin - Sebati Vamık, eve dönüp pısı kapalı!... her işkencesini, sevine sevine 
- Bir burjuvaz olmak istemi- de, kız, yüz vermedi mi? 1 te hakikati öğrendiği zaman. Nevres Vacit, kardeşinin de- çektirtmeğe kafi değil mi? .. Bu 

yorum! Diyor~u. B~ münakaşa! - Çok garip ta~atl! bir kı_z-•yıldırımla vuru~U§ gib! o~du. vam etmesine mani oldu: dala Sebati Vaı111l: .... Maanıa-
günlerce surdu. İkı tarafın da , dı. Beraber yaşadıgı hır erkege Bana koştu. Yakıt geçtı, Vıya- - Kafi! Tafsilat verme... fih, bu kadar zev~si.z insahm, 
sinirleri gerilmişti. Kavgalar ihanet etmeği kendi namusu nanın bütün barlarını dolaştık; - Fakat Nevres ... Faciayı yaşamaması daha ıyı ... 
başladı. addediyordu. İtalyan kızını bulamadık. O ge- gönneli idin. . . Bilhassa sen Hürrem Hakkı, kardeşini ta-

- Bir şey soracağım. Kız, - Sen, çok ahlaksızsın Hür- ce sabaha kadar aramadığımız görmeli din! accübü artarak dinliyordu; N ev 
bara devam etmek şartile Seba- rem! yer kalmadı. Kız, yok, yoktu! - Tasvir e~ek için mi? res Vacit, ayağa kalktı: 
ti Vamık'la beraber yaşamak is Hürrem Hakkı, kahkaha ile Ertesi gün, Sebati Vamık, tek- Hürrem Hakkı, biten sigarı- _ Görmek istediğin, görnıe-
tiyor mu idi? gülüyordu: rar taharri yata başladı. Gece ya nı bahçenin bir köşesine fırla- ğe, bir gıda gibi muhtaç oldu-

- Eveti - Bereket, karşıma ahlaklı, rısı, bitik, harap bir halde, otele tıp att: . ğun şeyleri göı·eıneınek bed-. 
- Seba ti Vamık, daha ne is- namuslu insanlar çıkıyor da, be-· döndü. Beni uyandırdı: Gitmiş, - Çok istifade ederdin. bahtlığını, istırabım, bir dü-

tiyordu öyle ise? nim ahUikımı, namusumu kurta kaçmış! Dedi. - Bırak, bu tavsiyeleri Hür- şün ... Bu, bin kat müthi~, bin 
Hürrem Hakkı, dudaklarını rıyorlar. - Nereye? rem! Hayatımda, bundan bık- kat feci ... Fakat, hen, ıntih;µ 

kısarak hiddetle bağırdı: - Anlamıyorum ..•. Anlamı- - Sebati Vamık, nihayet po- tım ... Hem görmüş olsam oile etmiyorum! 
- Ne istiyecek? Belasını... yorum ... Bu kadar merbut bir lise müracaat etmiş ve kızın, acımazdım, acımak elimden gel 1 k Hürrem Hakkı. duc a ·!arını ı· 
- Sen, onların hayatına, ya- kızdan şüphelenmek!. . . pasaportunu vize ettirerek, bir mezdi. • ı 

kından vakıf mı idin? - Fakat,kızın bu ahlaki taas gün evvelki trenle İtalyaya geç Hürrem Hakkı, hayretle sıçra sırdı, cevap vennege c. eğil, se,I ni çıkarmağa, kuvvetlı nefes al· 
- Bir otelde idik. Daha doğ- subunu, Sebati Vamık, bir hile tiğini öğrenmiş!. .. Ben, elim- mıştı: 

ı ı · .. ı·· , maO-a bile korktu. 
rusu, genç talyan kızı, bir mik zannediyordu. nanmıyordu. den geldiği kadar, onu teselliye - Bunu, sen mı soy uyorsunr " (Bilmerl'-
nstis gibi, beni o otele cekmis- - Sonra ne oldu? •:ıhaladım. Sakin duruyordu, Nevres Vacit, yumruklarını 
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ı J\lcrkez Acent11, Caat ı k iprJ 
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b '5 ı nd,, llevoğ ı 2J6 J Şu!> : 

aentc'1: ~ıaiımu llye Hanı altındı 
, lstınbul ~ 40 

Trabzon ikinci 
postası 

[Ankara] vapuru 3 Temmuz 
Perşembe akşamı Galata rıhtı· 
mından harekede Zonguldak, 
Incholu, Sinop, Samsun, Ünyı, 
Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize Hopa'ya gidecek ve pazar 
iskeleslle Rize, Sürmene, Of, 
Trabzon, Polathane, Görele, 
Giresun, Ordu, Fat:<a, Samıun, 

Sinop, İneboluya ufrayarak 
l!elecektlr. 

lzmir sür'at postası 
( Gükernal) vapuru 4 tem· 

muz Cuma l 4,30da Galata· 
rıhtımından Kalkarak Cumar
tesi sabahı Izmtr'e varır Izmlr. 
den pa7.ar l-l,30 da kalkar 
pazartesi sabahı lstanbul'a gelir 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazhant mevcut
tur. 

Yalova seferi 
tadillltı 

Cuma günleri köprü den 
Yalova'ya ( 10) da kalkan 
\apur 3 Temmuz cuma gll
nünden itibaren ( 13, 1 5) de 
ve \'alova dan saat (20) de 
kalkan vapur da ( 19,45) de 
k ılkacaktır. 

lskenderiye sür' 
at postası 

(İZMİR) vapuru 11 tem
muz cwna günü saat 13 t 
Galata Rrhtnnmdan kalkarak 
rtesi sabah İzmir' e varaca 

ve ayni günün akşamı İzmir' 
den kalkarak pazartesi İsken
deriye'ye varacaktır. İskende 
riye'den çarşamba kalkarak 
cuma İzrnir'e varacak ve öğ
leden sonra İmıir'den kalka 
rak cmnartcsi öğleden sonr 
s.anbul'a gelecektir. 
İstanbul - İskender.iye yol 

cuları için: 
Tek yataklı Lüb kamara 

lar. Bir y olcu için 220 
Tek yataklı Lüks kamara

lar. Çift yolcu için beheri 195 
Tek yataklı birinci 
kamaralar 130 
Diğer birinci kamaralar 120 
İkinci kamaralar 80 
Üçüncü kamaralar 40 
Güverte yemelcııiz 20 

Bir yolcunun azimet ve av
det biletinin avdet kısmmdaıc 
yüzde yirmi beş, üç veya dah 
fazla nüfuslu bir aile olu 
yüzde otuz; ve üç veya da 
fazla nüfuslu ailelerin yalnız 
azimet biletlerinden yüzde on 
tenzilat a ılır. 

il 
TAViL ZADE VAPURLARI 

Muntazam Ayvalık po•tası 

5&..:Selamet 
vapuru 

~."Her Perşembe saat ı 7:de 
1rkeclden hareketle Gelibolu, 

ık e, Küçıikkuyu, ıO
F.dremit, Bur aniye 

e A.yv ığa azimet ve ıv
et fd ktir. 

Yolcu Liletl vapurda da 
vertlır. ıma nlı',amı t'..d mit 

1 
Y kulan trene yı:u.tlril!r. 

Ad re~ : ' em1$te T ilzade 
b adcr! r ·fon lstJtıbul 221 O 

horuni 
lu 1\1 kın s ,u 'c No Jj 

sıba ııın kşrnu •Jkdır. 

lstanbul tKincı ıcra memurluğun· 
da" : Bir .... eyin jc'l doı Yt mahcuz 
\C fu ubtu muk r<' bır adet Pre< 
mark:ılı "'•korna buma makinasllc 
bir adet on barglr kJvyetındc lngi· 
liz dinomo motörli ·rahtakaled~ Ku-
tucul rda 7.l nu!lornlu ~lakaroa 

Fabrikı ,ında 3-7-9.10 tarihine müsa
dif perşembe günü saat 8 de kat'! 
surette açık arttırma suretrJe satıla· 

cakıır. Talip olanların ye<m, saat 
mahalli mezkurda 930-569 dosya 

Emniyet Sa dığı 
nazarı 

müstakriz eriniJ 
di atine 

sandığı 111 iid liri üğiiı1deı1: 
\'adeJcri hulôl<ınde tedıyci dcyn edilm cıncsın le-ı dolay· bilmuzayede ~atılın e"wc11 ga 

menkule borçlulanna bır haftalık son bir ihbarn .ınıc gondenlecejttne dair ne Sandık nlzamnJ 
sinde ne de icra kanununda bir sarahat olm1dıgı gitıi mu~tcrıler tarafından yllzdc on zam i 
vuku bulacak müracaatlar da kabul edileceğine m~tcdair bir kayit olmadığı halde eski ıcra bn 
nundaıı mllltebes bir itiyat saika,ile vukun gelen müracaatların is'afına imk<ln olmadığından n 
kadaranin kat'! karar çekilmezden evet borçlarını ödemi~ veya yenilemiş bulunmaları !Azım 
diğl i!An olunur. A. 

BUYÜK 
TiJJlHE Plf lNG ~ ~~ 

6ncı keşide 11Temmuz1930 dadır. 
üyük lkramly 
.000 L·r ı 

Ayrıca: '·100.0CO., liralık hir 
ınükatat ile··so.ooo.,~·-1:0c c 
··25.000,, '~10.000~~ liral~ 

)rtik ikramiye1er ''ardır. 
Hiç kazanmamış numaralara 
"30,, ar lira teselli mükafatı 

verilecektir. 
Bayilerden Temmuzun 

yedinci günü akşamına kadar 
talep edilmelidir. 

Bu~nt ve S~~iller. Si~~at umum uıu~urluğun~ 
Zonguldakta ıskele cıvaruıda ' zarf usulile münakasayı. "'o 

ki arsasına m~sı mukarrer ve j muş~ur:, Resin;, plan ve ~r 
15672 on beş bın altı yüz yetmişi meyı g~rmck ıstıyen talıpl 
iki lira keşif bedelli Zonguldak Ankara da hudıı• ııawı. ' 1:' 

h .1 !h . . . ha• .,,,..,,,.... •u gunun ak amı ı 
sa ı s hıye merkezı bınasTimı. aen kalkarak paz rtc i gu u 1 
inşası Toınmuzun onum rı;. kendcriyc'yc varacaktır Vap . t 
şembe günü z ld ,ı ka· kcnderiye'de~ ç~r mba giın!i k Ik 
. ongu a 40, c k , cuma gunu 1 · c var k r 

ııhhiyıı merkezinde iht ı o gün öğle<lenso rn t . 'r ı.l<n h . 
karrür ettirilmek üzere lıi ket cdcr~k cumart, i • g cil n o r 

• 930 'h' d . ü, İ•~anbl'1 a au~et., kt • 
zıran tan ın en ı. 

yiııni gün müddetle ve 



J DEFTERDARLILK~:·ıILANATI 1 
Bakırköy malmüdürlüğünden: 
Kiralık hane: N. 4 Mükerrer Kalitarya kari

yesinde iki oda bir sene müddetle kiraya ve
rilecektir. Bedeli sabıkı 52 liradır. Şeraiti te-

2 · diye defa ten kira ınuamelesi 9-7-930 çarşamba 
foA günü saat 14 te Bakırköy Malmüdüriyetinde 
:ı,~ aleni yapılacaktır. ~1. 

J 

Al 
o 
3 

Gel 

* • * 
Bakırköy malmüdürlüğünden: 
Kiralık hane: N. 17 ve i9 Kalitarya kariye

sinde sekiz oda iki helA bir sene n1üddetle ki
ra ya verilecektir. Bedeli sabıkı 130 liradır. Şe
raiti tediye ihaleyi müteakip defat.en icar ınu
amelesi 9-7-930 çarşamba ·günü saat 14 te Ba-
kırköy müdüriyetinde yapılacaktır. M. 

• • * 
Bakırköy malmüdürlüğünden: 
Kiralık Gazino: N. 3 Kalitarya kariyesinde 

Bl muhammen kirası 60 liradır. Müddeti icar bir 
ııt senedir. Kira şerati defaten kira muamelesi 

16 
9-7-930 çarşamba günü saat 14 te Bakırköy 

r-:-- Malmüdüriyetinde aleni surette yapılacaktır. 
• • • 

Ba1urköy mal müdürlüğünden: 

E 
Kiralık hane: Numara 4 Kalitarya kariye-

sinde üst kat üç oda bir sofa bir mutbah ve 

y gı 

n di~ 

a~~ mikdarı kafi bahçe bir sene müddetle kiraya 
verilecektir. Bedeli sabıkı 170 liradır. Şeraiti 
tediye ihaleyi müteakıp defaten icar muame
elesi 9•7-930 çarşamba günü saat t4 te Bakır
köy Malrnüdürlüğünde aleni suretle yapıla
caktır. 

a?L 

ur?. 

an g 
Ar 

• • • 
Bakırköy malmüdürlüğünden: 
Yeşilköyde tayyare müfrezesi kumandanlığı 

deposunda mevcut yağ bidonları ile gaz tene
kelerinin satış muameJesi 12-7-930 cumartesi 
vünü saat 14 te Bakırköy Malmüdüriyetinde 
aleni yapılacaktır. M. 

• * • .. 
Bakırköy malmüdürlüğünden: 
Kiralık hane N. 117 l{alitarya kariyesinde 

&teıT üst kat iki oda bir sofa alt kat bir oda bir 
/. mutbah bir hfjlA bir sene müddetle kiraya 

c~ verilecektir. Muhammen kiyrneti 120 liradır. 
a~ıa~ Şeraiti tediye ihaleyi müteakıp defaten kira 

"B muamelesi 9-7-930 çarşamba günü saat 14 te 
yet Bakırköy Malmüdüriyetinde yapılacaktır. M. 
mür 

Be 

Dü 

• • • 
Bakırköy malmüdürlüğünden: 
Kiralık hane N. H6 Kalitarya kariyesinde 

üst kat üç oda bir sofa alt kat taşlık ve helA 
bir sene müddetle kiraya verilecektir. Şeraiti 
tediye ihaleyi müteakıp defaten icar muame
lesi 9-7-930 çarşamba günü saat 14 te Bakırköy 
Malmüdüriyetinde aleni suretle yapılacaktır.M 

• • • 
SATILIK KARGiR EV VE DÜKKAN: No. 

rını 

avad 37-97 Bilezik ve duvarcı sokak, Hüseyin ağa 
"Bı mahallesi Beyoğlu. Zernin katta dükkan bir 

n tıı 
raat oda bir methal birinci kat iki oda bir mutbah 

bir hela elektrik ve terkos. ·rahmin edilen 
ay~ul kıvn1eti defaten verilmek şartile 950 liradır. 

n1uanıelesi 21-7-930 tarihine müsadif 
<>İ günü saat 17de Beyoğlu malmüdür

~ ~' ::. ~ ·ııeni n1üzayede usulile yapılacaktır. 
bır r -Y' R 

ege hacet~j:-, •,, -J., • • • ( ) 
Osman\T ~ 

· ~ •· IA ı ILIK KARGiR EV HiSSESi: No. 5 
Akarca sokak Hüseyin aQ'a ınahallesi Beyoğlu: 
Bodrum katta ınutbah kömürlük kuyu ve 
sarnıç, birinci kat bir taşlık bir oda ve bir 
sofa bir hela, ikinci kat üç oda bir sofa, üçüncü 
kat iki oda bir hela, dördüncü kat bir- oda bir 
sofa ,.e önünde bir taraça elektrik ve terkosu 

ır v 
ti. t havidir. Nısıf hisseye tahmin edilen kıymeti 

defaten verilmek şartile 1250 liradır. Satış 
muamelesi 21-7-930 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 17 de Beyoğlu malmüdürlüğıinde 
aleni müzayede usulile yapılacaktır. (R) 

* * * 
Hü SATILlK AI-JŞı\P EV VE AL TINDA iki , - ~ - n• 11'"V AN N B·ı ·ı k k H·· · _ ço~. mu guz~ : o. 39-41-43. ı ezı < so a useyın 

- Siyah saçlı, siyah i~.!ı..; ·~<ı·lu: zenıin katta iki clük-
tc:ı:ıli bir İtalyan kızı idi. muştu kı, 1 l' I 1 · h J 
a yirmisinde var yok. Seba- nından ay<l C( 1 en Hr met a 
am.ık'la bir barda tanıştılar. du. Ona, bC' bir sofa ve taraca-

akat Nt.vres, böyle tatlı güzel- lif etti. 1 k t' i ı· t' 
. örme· Nevres en l Y 111 e ' <. e ::ı en 

VCRCHLIL.EHC, $/RACALILARA. UZVı 
ve J«/WI( ZAr:rUlf.lARllM,HAfltlL.E 
VE SVT llJ!IER tıADINl.AIM fOClfıUA
N/N efiYDHESfNE, M/lfllf KfRIKUKl.4 
lffNA, HASrtU./KDAN KALICAfllLt/I!< •• 

DOKTORLARA ~- _ ·- h 
4

.. !AF TRIRALSIN' "'----o 
ICllJOU•alMl!,~E' TOZ YE GRANÜLE*1 

6iirrde 3 ede/ yahof 5 ka!jik 
ocuklara 111srl', 

Osmanlı Bankası 
31 Kanunuev\rel 1929 tarihjı1deki mali vaziyeti 

1\.1evcudat ve matlubat 
Sb p 1 

Düyunat 
!sterlin !sterlin Sh r 

Hisse senetlerinin tesviyeıi talep edilmemiş olan kısmı 
Kasada H Bankalarda mevcut nukut 

5,000,000 
2,525,399 16 2 
1,414,290 17 5 
4,936,776 3 3 
1,406,711 16 7 
7,666,396 16 7 
2, 995,794 16 3 

Sermaye 
Nizamname! dahili mucibince ifraz edilen ihtiyat 
akçesi 

10,000.000 

nu kadar nefis rakı 
yapılamayacağına kani olmak 

1 
için pazartesi glinleri ,aat 14 
16 arasında bizzat fabrika· 
_. mızı gelip görltnüz. .._ 

.. - BAKTERIYOLOK 
Dr. IHSAN SAMI 1 

akteriyoloji Jaboratuva 
Umum kan tahlll1tı, Frengi nok· 
tal nızanndın (\7 aserman teamülU)t 
kan kUreyvın uyılmaı~ tifo ve ısab 
mı bısııbldan ıe,hlal, idrar, bh-· 
gam, cerahı4 kazurat ve s• tagi· 
lllilı, Ülıra mlkroıkobi Ue frenut 
ranmu~ hususi aşılar lstihzarı m n 
enuL Dlvanyolunda SultınMahma 
türbeıi No. 189 Tlefon Is. 981 -

i 

Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda mevcut kıymetler 

Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul ıarikile borçlular 
Gayrı menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

Umumi Müdür Muavini 

A. H. Reid 

Zayi : 330 senesinde Biga mek
tebi rüıtiyesinden almış olduğum 
şehadeınımemi zayi ettim. Yenllini 
alacağımdan eskisinin kıymeti kalma
mıınr. Biga Bılediye Tahsildan 

Halil Vehbi 

lsı : 3 üncü icrasından: Bir dey
nin temini istilası zımnındı mahcuz 
olup bu kerre satılmHına karar ve· 
rilen ve 700 lira kıymeti mubammi
nell aynıh dolap, tovaleı iki kome· 
din, iki karyola, bir dıvar aynası, bir 
masa, üç parça ikl koltuk temmuzun 
stkizincl gilnll sut dokuzdan on bire 
kadar Taksim Sıraservilerde Klhya 
oıtlu ıpırtımanı önünde seıılacııtı 

il!n olunur. 

verilmek şartile 1200 liradır. Satış muamelesi 
21-7-U30 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
t7de Beyoğlu malmüdürlüğünde aleni müza-
yede usulile yapılacaktır. (R) 

* * * KiRALIK TARLA: Kayışdağı caddesi, Tuğ-
lacı başı Mustafa efendi mahallesi, kurbalıdere 
Kadıköy, 40 dönünı, senelik kirası 120 lira, 
kiralamak açık arttırn1a to temmuz 930 per-
şembe 14,30 defterdarlıkta. ( H-247 ) 

... * * 
Üsküdar malmüdürliiğünden: 
Satılık arsa numarası 16 hüsamettin bey 

sokağı caferağa mahallesi Kadıköy, arka ci
heti açık ve tarafeyninde haneler mevcut olup 
ikametkAh inşasına elverişlidir. ve Mühürdar 
caddesi kurbindedir Mesahası ~mik darı 256 
ziradır, tahmin olunan sı2 lira kıymet defaten 
verilecektir, müzayedeye iştirak edeceklerden 
yüzde 7 buçuk pey akçesi alınucak tıs, satış 
muamelesi 10-7-930 perşembe günü saat 15 te 
Üsküdar malmüdürlfiğünde aleni müzayede 
usulile yapılacaktır. R 

- • * ... 
Usküdar malmiidürlüğönden~ 
Setılık arsa numarası 19 maslak sokağı 

Çe~gelköy: mesahası 256 arşın mikdarıncfa 
olup bina inşasına müsaittir, tahmin olunan 
(128) lira kiymet defaten verilecektir, müzaye-
deye iştirak edeceklerden yüzde 7 buçuk pey 
akçesi alınacaktır, satış nıuamelesi 10-7-930 
perşeınbe günü saat 15te Üsküdar malmüdür
lüğünde aleni n1üzayede usulileyapılacaktır. R 

* * * 
Üsküdar malmiidürlüğünden: 
Satılık arsa nun1arası 14 Hüsamettin bey 

sokağı caferağa mahallesi Kadıköy mühürdar 
caddesi kurbinde olup arka tarafı Murat Ali 
sokağı ve tarafeyninde haneler mevcut olup 
bina inşasına elverişlidir, mesahası mikdarı 
2~2 ziradır, tahmin edilen ( 504 ) lira kiymet 
defaten verilecektir. müzayedeye iştirak ede
ceklerden yüzde 7 huçuk pey akçesı alınacak
tır. satış muan1elesi 10-7-930 perşembe günü 
saat 15 te Üsküdar malmüdürlüğünde aleni 
müzayede usulile yapılacaktır. R , 

* * * Adalar malmüdürlüğünden: 
Halik namıdiğeri kanıma Büyükada balık 

tutn1ağa mahsustur, senelik icarı 1 !00 lira 
olup her ay peşin alınmak şartile üç sene müd
detle icar olunacaktır icar rnuan1elesi 6-7-930 
pazar günü saat 14 te Adalar n1aln1üdürlü
ğünde aleni mü~ayede ile yapılacaktır. M 

2,153,,272 1 9 
b!ıb,017 4 J ı 
29,805 17 5 

Mevkii tedavülde bıılunon banknotlar 
Görtildüğündc ödenecek ,;eneıler ve vadeli senetler 
Alacaklı hesabı cariler 
Vadeli bonolar ve heMbı cariler 

Kabuller 
Miiteferrik 

ı.~50,000 

447,638 
250,491 

11,759,467 
2,600,177 
2,1 ~3.272 

332,919 

3 i 
7 
J 6 
IJ 
1 9 
1 6 

28,794,465 1 o 4 28,794,465 10 4 
= =-==== 

Kuyuda rnuvıôık olduğu t~dik olunur 
Muhasebe Şefi ve ikinci Müdür 

1. Hodler 
Umumi Müdilr 

de Sorbler de Pougnadorl!4$t! 

r şı~:.~d~!?.!!~~~:.~L~!~Ei;:~L Y!IZ ~ 
mahallebicinin üstünde 

• 
1 

Büyük elbise 
mağazaların
dan giyinirler 

K t •• J İngiiiz biçimi kamat· os um er !ardan ve asri biçimde 16 l/2 .ı~adan 
ıtıbaren 

Kostümler Sp?.r biç!mi 
Guzel cıns 14112 " 

Kostu·· mler S:oc~~la~ için spor ve Sll-
ıre ıyı cıns kumaşlardan 

Pa t ı ı Kaşe en son moda n a on ar gayet şık biçimde 

P t l 1 Beyaz şık hişimlerde an a on ar gayet iyi kumaşlardan 

6 
6112 
7112 

Pardesu .. 1er ''.Mımdeiber,. empermıöa- 24 t/2 
- lıze her renkte vardır. 

Trençkot teminatlı ~ins 18 
şık ve hafıf 

Hanımlara mahsus dairede 

,, 

" 
" 
" 
" 

Mantolar Twik. İ?giliz cinsi kumaştan 15 112 
tık bıçımlerde ve son moda " 

Tren Çkot ~ammlara mahsus teminatli 18 
cms ve her renkte " 

Ismarlama için hususi daire vardır. Tediyatta teshilat gösterilir 

1utı ıllındırhlerin haı~ bulundutu ftvbl&dt han-k&ı "- bah1 eonmkn btca.ıımle flrwlhı Ut benM 
;ICAİ Chcvrolcı~ de 6-sibndirU1 uzun 6mbrio, c•'tlabt Qurahau anu ve ..,...., bis oec.ollıll 

oldujwıu derMht ıtdına. 

Burada .. • ... Yeni Chevroleı'nın kıymet Mizanmdd . •• 

Milyonlarca moıorisıler ıarafindan ne suretle ·oıomobil ,kıymetinin~ ' 

( 'ıakıir edildigini m:iişahede edeceksiniz. 

'f ' 

Chevrolet Kıynıeıinin M1'zanı 

Ehrtıı ftvetlı oıonıobllln 
J:ıymtunı · taktir cuı.cğc 
dverııb ı O adcı evıôf .. 

Bu CV\lfi t~tkık ile 

1$TRADA bulununuz. 

! . • 'ı cııw. Ditv 
·ı ro/11 1'1ııJtar ·. !· ı--,,...,,,..,~-.,------~ı=::J ! l e..ıUindırli, kı.ıvvcdı ve IDl.lKIViın mot6t dörı siJTndirli [M, lf• O 

manıfuıct• çalışmakdadır ~ 

f ,~ ı--l-.::'.Yc,.-n;~f-i1c.....;' k...,.",.."'-",...'ler,....' _,ı,"'m-uc-ch_h•..,,z ..,..'ık..,, _"_ıibe_d_h_•_• +-"-~-1-'•Çl;,..ı uıun, ya!l!n hı.ıtut\u ,asiler. 

3 
Buyuk oromohilin hal1 bulundugu gtbi cıbabı hrirahlıt, o 

' genı'- dıhıli lı.ı~ım, uz:un )aylar ıaıyı): maıl• dcf'ı IM"".ıı 

' 

1 
! 

lhtızft. \"tvl1tı 

4 Murı.ıpu uburda kolıy ~lre, mtbıul at.ırııı, kol.ay direk· 
sıyon idlre~ı, dorı tekerlek fire-.len 

I!- St~s.iı •·e purunus ~lış.ın 6-~ibndtrli moıar ve fit« 
D karo~rHcn 

6 Şt,inın ırka il ıı.m.1111 rcchlz edilen mıniyçılı bentjn 
dcpo"6u, v• ılfe)"J ın'ıkis cuırmcvC'n maıU l\n. t1mı 

7 
Dlha az Ç8bŞdlfma nw.~rıtı. Don silindırlilcrdcn daha 

, ıı benzin •C ya~ sarfı)'llı. YcJelı. parçalar·nın 
ch~nivcıı 

8 uaımi bir surtnt memnunıyeı bah.Ş blr stndık te'mi .. 
naınamc ~ tı:omplc yedek parÇllın ıtrvısı. 

ı----
Rrn l "W • tuhın1~sı, hlvı wfiyC$h akselcrııor 11.ııumba$1, 

•• \iV •.· markalı ön camı, cklurıUc çah,an bcnıin 
m~'ın. tablon \"lıerınc mcrllüz.motor hararet konuo
lu ve wlre gibi bOyUk bır nton:ıobilin !:ııı.z buluıı· 
du*u mf-ı&)'alar 

lh'Vft. o 
o 
o 
o 

"'-O 
' ı O GeocraJ Moton.'ı..ı..n Tıccrubc St.haıında lCCrbo..: \ e ıc~piı ~.. o 

cdıltn Gcnera!·Motan mırnutau. mH1C1ı1 

_ I!:;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;!:::::=~ 

Bır oıcm.obtti 'i1tt0 •11"4-4nı 

mukaddem, lütfen bu on athıı ..,.ıtf 
lıaklunda r#Y ""iffla . 

.... tN ClıeYıoloı !(,,.._,.... ~- . 
rnuluıbU ehven fiyc•b b.ir oııomobili ııır. Clrntniıdt 
ne -.rdır fazla mcı.aysY9 LeuhQp rdttetlnJ;u un• 
edtn pc-t ınuhırn bıı plllndu-. _ ~u• hJr 
unfiudaki mJl)'onJarc:t moıanuıe,. bu puan 
ilnclilt panı ...,rufu m~ o1d-.mu Jı.t'&t 

11 

ctrndı.dcairlcr. 

~ımdı pılıtdı tctk* cduU&. ~ lh"fll fi)'eı unıfındııı..a 
Ot.omohlllcnn had buhm.:Juau mutyaı.rt n11 •• 
ıan 1930 mockb .ıu ıilındırb Che\roMı'nl• 
mc..a)'ıdarını bU etaJa l<k'f muUyuc fllln.ıı ~ 
Altı lilındirb Ctwwıol«'dt pvtnıu muMıbll illi 

kadar Jaıll ~1111• inlbUp edttı&ınllt c1ıı.;ı.11 
*11n1ı silalılre, m yllDA Cbınrol11 a<cntaaıi'Wan 
..,....., bir ,.,inıtdr l>viııılmQı ıalcp ...... 
tekrlı bilfill W IQQkıtı 1~lkik ıcl.lnaı. 

GcM-tal ;MCKon:\lO bır MiMi* T t'tnımcnanwti ' 
bakkında ve ChcTroler'yi tytılc t11lı.ı111f e •urctle t 
ifa'a cdcbı&ccqtıılıc dau Ken\ldın-" ıı. •• .. P.ı 
edlnlı. 

, 

• • • ·-· 4 \; .~ 
1930 MODELi ALTI SILINDTRLI CHEVR01 ... ET: 

GENERAL kivıoRS tlAMULA'll i 
T'ORK!vt! ACJ;NTALI~' 

•ı. .... H.,,A t!1 ŞQ"~'"· -- (]41:.,, Pmı.ra!İt, JSTANBUL, '",,:...""',, .. ACARA, ll'~u· Vııd~,fzr,·~,v~ııs/N,\ • 
fi, il. Tuml1 Hahma4• Ca,ıısı 11-11, TZM/R, M111ın Zadı MJonu HAVii/"" fh V.b M.ıı..,, AN Bfı:ABZON : J ,T8 4P,AT• 
IC?ft• Za.t• tt.U$ıQ Ydmlui~ S(IMSUN, Kımtn. Zade Diıblr M~.~~ıı. Zad" AJımıı ~$.BRl 4Jı41Z1İM "t,.:_ & ,. ZaJ• 
f"" S.,,, l<ONl!,ı, Tınlı T,,,Ji ŞIMlll, tlN1'<tl. .J/t.';;i,,,,;;'JJ!,, /c'tsr°',..1of{ff/f"''"''' K • • • "-ı 

PLASYE A.RANIYOR 
Erkrk ve kadım ısm.rlaın> elbise 

üzerinde kumisyonla iş r.; urecek 
faal ve namuslu hir pi c aranıyor. 
Taliplerin l ·tanbtll eni posı•ne 400 
numarah kutı ~d c ıne (pi <ye) ru 
ınuzilc r·ı ırırcn müracaatları. 

Z.yi: Derunudda Ha,kôy asker· 
lik şubeoinden aldı~ım nsk,ri terhis 
vesikam nüfus tczkt:rcrni hıı 1 cül.
danımı kaylıerıim. Yenileri ~ıkarıl•

cağından rski 1erin hükmi' lm1:;a 

ı 
cakıır. ı;o,, te\'ellilllü ~,sim oglL 
Mişon 

' 
- - . -

J)r. \ hırıct ta 
Ku "k, ııng- l hurıın mifitc 

hassısı (';ıjta 0 • , uo<manıırc 
cadde'ı '.'ıio 14 • 18 .gıedCf 
50nra 

· · Mes ut mü \ı \ı Burhaneddin 


