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li, ~ 'n: ··yledi ~~-~~~ 
Mısır aitttatörü Mehmet a · 

m P Ltn r tlı 16 0.ily: i.k!" 
pr~ı .. 1 ef ıni ISir uh~ri~ 
ne atideki beyanatta bulunmuş· 
pır: 

- Q\lrü• :M.ısırda diktatör bir 
.dare bulunduğu dotrudur. Mil-
1;,te • ~ Jı tf111İD ~j(I 
parlam ot~ ~ Uuvakkat ~ ' llt'i 
e im. M\llfte hakk~le iıizmP.t 
edecek biı'1'8rlBrAen :bnuh teşkili 
içm zemin ihıar:mdan f erag'8:time 
k•dar haı'i lıUır idarem devam 
edecektir. 

Benjm Jaye ve maksaaımı size 
ifad~ ederi Su lieyıdıafım bir ha
kikattir. lngiltete HUkl\metinin 
J4sır idareaini bana tevdi ettiti
ni ve mezkfır hükimetin fimdiye 
k~dar beni •erilcarda ipka ettiğine 
diiı: •iyaıi mahaliflerimiD iddia
ları do~ru d~gildir. 

lngiltero ziqıamdaranı penim 
naap ve tayinimde olsun, siyase
tnhde ol•un, afai(adar olmatiıklan 
gibi tayinimin b\ı •uretlt olmasın 
esasen kabul etmem. 

Mııırdaki idarem mes'ul bir 
dik\atörüdir. Bu şekilde idare 
mukara olacak meşruta idare· 
den daha •)Cidir. 

Evet Mıslt'da son zamanlarda 
bif parlamento bulunuyordu. fa
kal o parlamentoda Öemokra!i 
hayatı bulunmuyordu. Orada hür
riyet liuiye de yoktu. "Vefit,, 
denilen fır~ bir küç.ük zümrenin 
clfude aleien ibarettir. 

Y efitin hattı har~keli Mısırla 
lngiltere arasındaki htısnü niyeti 
bct.ımuştur. Bunun neticesi mem
leketime zarar iraa etmiftir. 

lngi!terenin Mısardaki maaafii 
aarf ı menl idip takip eylediğim 
Mıiır iati~laline aıünafi olmıyaca· 
ğıDı iddia ederim. Tarafe)nde hüs 
nü ni>:ei qkluktan s.onra mes:.ele 
güzel bir şekilde hallolunabilir. 
lngilf,frpnin .Y ııla a~şoıası 
mlimk~ndur,, 

Nil :a.~D:l.k.tottiiiıuWs 
mukavele lngiltere ile o acak hiıs· 
ntHnünasebet için 'bir faHhayırdır. 
lttfiakname Mısır istiklaline mü 
naffdi diye muhaliflerim üzerime 
hlcuıti ehni~terdi. ,. 

B\Mden ıonra Vefit farkasınıa 
Mısırdaki ekseriyeti temsil etme· 
difini' zikrederek beyanatına ni
htyet ermiştir. 

•• @ .. 

l{ahireden bildiri1iyor: (;eçeın 
gftil li~lfıiıı •Vcfı1,. Fırkası Mua· 
t.ftt Nelras f>aşanın 'riyaseti altın· 
da ıMI• kulübünde Fethulld 
Ber "t ~ıo huzurunda bir 
içtima a ~ etmışti; b u n d a n 
ao ev~kl -"tam da jklntl 
kere i~tin'ialarında ittihaz edilen 
m arr~ra ga et mühim olduğy
nl~tn~l,eyh Fetfıullah paşanın 
m ılllV içtiltı«!arda bUlunnia•ın 
d ı a ~.l nıŞtıi'. Çü~kü S~tJ.Ol 
p şanın vefaü~cUnberi ıHrtdlye 
kadar Fethvllah Paşa Vefit Fır 
klsınm hiç bir \çtimalannda bu-
lunmilmı_ş ~· 

ılafl· arasındaki şayıalara naza
zaran Londra dan "Vefit,,fırkaama 
varit pl :ı pir. telgrafta ~ısırın ~~
diki hükijmetinin ,zavah takarrup 
ettil!lnı ve ln~i\tercnin bugün1'ı.i 
Ame1e Tııkası lıÜkGmetinın Vef'it 
murahbas\anııa ~yeke verdigi !&· 

üda iU!ıfe hazır bw UDduğunu 
r. lngil z g zetelerini ve 
" aly ra\d,, az ~· ı 

uı e f ırk sının erlu.-
1 bir niyet me cUf ol-

rlar. u yıalal' ta-

m vkii i 

ve Hafız Avet ey er!n 
Londraya gitmelerinin 
n sebeplerini inkar ede

mezler. lngiltere intihabatı zc.· 
manlarında Londra da MISlr lira
larının mühim ~ir ıp} oynadıfına 
ininma'k memiyt/tu~. Şu kadar 
yar ki hali haz1r Mısır Hükmeti
nin iktidar rncvkiine geçelideb 
beri "Vefit,, Fırirnsının süktt.._......,. 
l ltizcım ettin. Wa-ıız. Buda 
M. Macdonald ın 11Vefft,. Fırka· 
ıına Vetdifi na1ihatlann tesiridir. 

Mısır' daki tngütcrenin ili Kf>
mi"erı Mr. Ceorge Lıoyd'ıQ ln~il
te~y.e hareket eWıeıi ve kendi
lerine husumet beslediği bugünkü 
re~ılerine hesap vermfsİ takarrlir 
etw,iştir.Ceorge Lloyd'.ın ~Y)l~\oi 
muhafaza edebilmeai şüpltelidir. 

~ehrmanetinin seyyah tercü
ınaaları için açtığ imtihana an
ca~ "64,. kişi iıtirak etmiştir. 

Halbuki Emanette .. 135 ,. 

l I 
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: T Birada 11 ı tercüman mukayyettir • Bunlar· 
= _ , ila vefat edeaııler ve tqraya 

t ' j i i ,,ı.. i i j gidenJ L.L . .a, h' ~ ahşı bır koca • .nur$amn Ova er o ... ıı11ı1 r~,--- şe ır· 
kqça köylıpden hentiı altı ay~ık de .. 64 ., kitiden dalia fazla ter
ev1ı bulunan KacHr oğlu Haaanl~ cü.an bulunduğu zannedilmek-
kar sı Husniy~ gC))imıizlik ) lızun· te<@r. 
dqı ~eçen glın ~av~a etmjşl• r, pu· Jıunun için Pazartesi "'""'nü de 
ııun tizerine Haıan fenll halde kız· •"" 
mı~ geno kaaının pütün eıya~yıı bir İmtihan yapılma11na karar 
1\0l ün Qrtasına yı~rak u~oı:~ri,oe veıilmiştir. 
gaı doktip ~te§lemit ve ll\,iıdlfP.ale f:ğer bu imtihana ıene 64 
etmek istiyeu kimseleri de elindek.i kişuıia haricinde ki•M gel
çıfte ile tehtı,t ederek korkut'l\uıtur. meue 0 zaman 64 tercümanın 

E§,l'• kirpilen yandıktan SQDrfl tif&hi imtihanları · edile-
Basan, gene karısı Hüsniye P.e ıcra 
(13) ~ &§ ndaki baldıztnl önUpe ~at· cektir. 
mı§ )'öy<!~ çıkarmı!J,, "~ bir- kilo lmtihane ittirak eden tercü-
me\re adaı: gotUrd kton sonra elin· ma11lardan 40 ının fevkalade mu· 
deki ç.if.ae ile hem kar-ısını, heın vaffak olacnğı anlaoılmaktadır . 
baldızını \urmu§. Kadıb 'o ande D 
ohnti~, baldırı ıda a •ır yaralı oJafAk İ er tercümanlarda muvaffak 
hnstııneye kaldırılmt§llr. Ölen genç- ol111akta iıelerde '\aziyetleri o 
kadın d~rt k~ Jı \'ta gebe imis!... kadar parlak detiJdir. 

• fdam - navn velı.ili To~al Mahl "t ~ı 
2.8QC fli~met be) İn kat,liQ~~· dolayı U ) 

8 e ar 
G. An ep ~ğıv "~a malıkemeapıcP. ahlut yağ imali ve 1&tıfı ka-
,·i~htın dahi idamJ mabk(im edilen nu ~ elnbu oldumz halde şetl- . . . 
( lce) 1 araplar.ndım) Huse) nit Mi remaneti timdiye kadar bu m~m- ~ar.\Ç~~~ kinışl e fpk..e~mexff:kı 
oğlu Mehmet Jıalckındaki hUkiım · · b'ka . k" tır.'l'<ur~ Y.a nız j#l,.aıfi'nı muavan· 
Tem) iz malik eme! 11ce tasdik Olun· nuıyetı tat ı ım an bulamamı- i leri dahil '1ltfta . Ku.~IUtij 
muştur. ştır. mui~mkJOltw)J~ nıw-J!i * Bir fabrika ,·andı _ Eve'tki lstanbulda halis ve uf yağ 1 avinlcrinin vazifelerine nih l~~ kafi I~ mediği Jgibı iMltrepo itli-
gece öltede Suı;ı,ı biracerlenu bulmak pek müşküldür. lştanbul verilecektir. , fıaz edtlen ~JJYf~. eş~~!Hlb~k 
100,000 Jira kıymetindeki yağ ve halkı yedij-i yağın mahiyetini y el(lert·irnıe~ooe l<alm1W4na ~f m.am}.eikıl •9-FJP.e· 
sabwı fabrikaİ~\ındao YAligın çık· bibnedikinden haıis yağ öiye ka- t; h 1 ki 
mıı, fabıiJ.a jkj saat .İ._9.İlıde kül.pluP. rmakarışık Jeyler yiyor. lYZJ~,: 
giP'ni§tir, Fabrika 4S bin litıya si· • Sön zamanda ll"\tdıktivUrmc 
i!Ortah olduğu ~~ 'tahki"at yap,l· Mide ve ba~ırsak hastalıkları y e1değirn\"Cnr Hnvali~inde hı~slzhk 
maktadır. mfttehas.sılaıı, İstanbul halkı bu v~k'alan fazlalaşmı:.hr. Zabıta 

• Bir g nun nk~1aı ..,. A~aıı· kMışık yağlan vemekte devam ciddi tcdMr alttHŞttr. 
cık kıD1ın•n 'bir. 'llbyUnden Etn~ ettiği müddetçe şehir sakinleri ım * L Il 
Ahmet oğullarından tAat olfltwUI• S } ' ~ 
mUttUr. Ölıiurcn .. I ıdli14'ye ~eril· içinCJe sağfam mideli ve yediğini C llll vllTl ~}' 
mi ler dir· muntszarnan hazmedecek kimse- Bedeni teıbjye umum müfettişi 

• Kastamoninin. Eşen koyünden ye tesadüf etmek imkansız ola- Selim Sırtı bey .Jtrktaki ~fti~ lfey'&-ı 
iki ki.i , ölduteu dokuz ki~i Mlli~eye cağınt söyliyorlar. hatmds:n avde ı::tffnV ve alın ıNd-
verilmK·,ıe1rd~r. Kanun mahlut yağın vilayet karıu~gilm~ ıJ. aarif 'Vel'lletiH~ 

• a ecık kaıaınnın H~lfet köyti .. . k · 
b t

.b. · h · 
1 

k .;ı tarafından musadere edılerek bo- raporunu verece tır. 
a ı ınm ınesıne taaruz a ı:ı;ını ve 

~a ın dag~ kaldı~ 1etiyeo iki yanmasını ve haziae namına 111a· 
.kifi ya;. lanııfl ford r. kine yağı olara~ irat kaydedilm~ * 'Knstamo~in\n 1'e~e }.oyun· t ıini emrediyor. Vtliyet, -kanunan 
d?n Mustafa. uğıu lia~an~ ~ ~;;.lı)·~u bu emrine tamamile riayet etme-
bır lu~ı lldlJye .e, venlmııtır, diiifdqn emanet mahlut yatıa. 

d 
• 

1
A) ilı1° 1~..,1 Çaırlid r. ~0YHdnd~'\ kanuna tevfikan müsadere edil-

en smaı o u seyrnı ole y..rell . • •
1
.. . . 

bir ki§i sdli) C) t; vtrilmi .tir. mesım vı ayetten rıca ~decektar. 
* K l>pr ı kazasının Ca,rakdere --

koyı nden \ cfö·i olduren bir kiti ''Büyük liman,, kurtan-
adli~eye ycrılmj tir. l 

*Trjiuzoıı S~ · , tler komis~rliği- amıyor. 
Trabzon şır ~yer komı~f(rliğinc-: lktı· Trabıunda Alemdar tahlisiye 
·~t v nillihri tıcs:ıbına .{\vrup~da tah· gemisi tarafmdan tahlisine çalısı-

e,.dı'l etmiş olan Saim Nuri B. tayio lan Bliyuk liman vapuru gittikçe 
ı JllJttır. d 1 

T- Burs~qa qir ciııa}'e.t _ Ova· J wze e eumtkt~ vr. gittı~~e ofu.rduJ 
ak a Jioybp<l n Hasan, Karısı Hasene 1 gu yerde ycr.eşmektedır. Aiat ve 
ve !ı.ilsll Sa ~e ile i>afk• biı k.ö· edevatı noksan olan Alemdar ge-
·e ;ıd en..,. !R~un o~J.,sında ": ri .aıisinin bütün gayreti boşa ıit-

1'a1nt ~ ~ Çi{ıe t fenı ...mittir. 
•el e re ••· ıcıpu tlir. '1aiı ivelki gün denizin rüzgar, b-

e onu da aı r ve da gaıı olmasından vaplU 
yaıı11111ııv tır. Va a mMlıMli eyıce yanlamış ve kıçı temamile 

~ DJ irf .ct,nizc gömülmü tür. 
Vapurun kurulmasından ümi 

lHıldiği içın bütün eşya ve mal• 
zemc-si dışarı çık"'rılarak gemi 
taş!ar ara mda feci akıbetine terk 
edilmiştir. 

Gemiyi tahlis için gelmiş ve 
bin liraya mutabık kalaralıc 
tm,tı.mış, f kat iş J& ara· 

maımş ' ı~n Alemdar gen ::,i 
"ahibi Btıyuk iıı nn ~aıı'oı tara
fından 'prote:ıtc olunm_.,tur. 

"Yenı •o! 

-&n ~ula&& ermaıalar-a 
1 büyiilc bir eehemmi;et 

hM1anmıştır. 

&41 ı>tmaıılan için geaif 
~Ji 01~\ll bir t~kilAt yap 
llYil~ Y4lmı vilayet dahili 
orm~n~rıa ~ ıpütıeeaviz han 
koı·~UPut-» ;tuy\n edilmittir, 

Oruı~Ianmızı ateşten koru 
i~İl} djğet viliyeıle.re de bir ç 
orl}\llD ıkQ.Tı.ıcuları tayin ol 
ı~tur. 

D~eı' taraftan ormım1anm1n 
hA:ffi.tüh;ı~ine fevkalade bir ga 
ıe~ ~hşıln-tadır. Solu oruıı 
larm hu ~eıw 12000deıi t 
a~ç ~iI<ilmijtir. lkti,at "~kale 
çınışkan ı.ormnn müdürlerini m · 
k!~dariaınnaktadır. 

Bolu o~maıı mülUırö AH Rı 
ıbty bir takdirname ıltı! taltif öht 

sonra muı.ıkeratA ı.Jtı•l:. .ı.-:.u .ı:. u 'S • 



iri daha 
• 

geçıyor. 

Şıkago, 11 [A.A) 
ava müsait olmadığından 

go • Berlin seferini yapmağa 
hüa etmiı olan *Untin-Bow-

tayYareai lıareketini tehir 
İttir. 

Chicago, 12 [A.A] 
bicago Tribun gazetesi "Un
Bowler • deniz tayyaresinin 

ilesinin buzlann tesirile hafif 
. tte hasara uğramı~ ve tayya
n Hudson körfezinde kain 
t Burxelde kalmıı olduğunu 
aldadır. Mamafi, hava mü
olduğundan tayyareciler bu 
b Groeıalanda doğru hare
edeceklerini ümit etmekte• 

er. Tayyareciler bu auretle 
ine yapacakları sefere tek· 
başhyacaklardır. 

Fasta bir dehalet 
Rahat, 12 [A. A.] 

üyük bir kabile Agadir ku· 
danına itaatini arzetmiştir. 
itaab temin için hiç bir as· 
hareket yapılmamıştır. 

ransada afvi umumi 
Paris, 11 [A. A.] 

• abine afvı umumi hakkındaki 
ıeainin tadiline dair vuku bu· 
le her türlü teklife karşı 
at llleı' eleaini ileri ıürmete 
r vernıittir. 

Konferansa doğru 
Paris, 11 [A. A.] 

emps gazetesi önümüzdeki 
ilmetler konferansında Fran
:~rahaslarının M. Poincare, 
rıand, M. Cheron, M. Bert

t Ye M. Moreau olacağına 
aktadır. 

400 metreden aşağı 
. Sevil, 11 [A.A] 
ır tayyare 111 Sevil.e doğru 
akta iken bir rüzgar anafo

iki tayyarecisini oldukları ye
den alıp atmış ve zavallılar 

metre yükseklikten yere 
erek parça parça olmuşlar· 

Ren'in tahliyesi 
. .. Londra, 11 [A. A.] 
~yası mahfeller lnfiltere hü
etinin Rendeki işgal kıtaahnı 

er devletlerin işgalde devamı 
ddetiace orada bulundurma. 
hiç bir veçhile tehhüt et
~iı olduğunu beyan ~tmelc-
r. 

Macdonald-Dawes 
Londra, 11 [A.A] 

Başvekil öğleden soııra Ame· 
• sefiri ceneral Dawes i ka· 
etmiştir. iki devlet adamının 
kaç saat süren mülakatlarinın 
vıuu geçenlerde Lossiemouth 
iÖrüşülmüş olan mes' elelerdir. 

Çinko müstahsilleri 
. Ostan, 11 [A.A] 
ınko müstahsillerinin bir iç

amda Avrupalı, Kanadalı ve 
ksilcah çinko do"k" ··ı .. t' ucu en ısı· 
.1 miktarını % 10 niıbetinde 
ırmeğe kar~r vermi§lerdir. Bu 
arm sebebı yeni fabrikalar 
uda getirilmesinden dolayı 

ihsalabn artmış olmasıdır. 

Li yapçef e teca, üz 
Sofya, ı ı 

Başvekilin otomobiline k.arşı ya
ldığı söylenen tecavi.ız doğru 
~i'ilclir . Liyapçef , Kriçim iı
syonundan trene binip doğru 
L--fyaya gittikten sonra nafia na
rı başvekilin otomobili il .. yolu
~ devam v etmiş ve bu otomobil 

•r-,..,.._,.,,"t P. 

Borçlar 
meselesi 

Paris, 11 [A.A) 
Meb'usan meclisi, Loııdra ve 

W ashinglon itilafları hakkıııdaki 
müzakerelere ba~lamışhr. 

M. Poincare, ititaflarmda bir 
sahabet maddesinin bulunmama
sına ve üç esnedenbe?'i tediye şa
rtlarının ıslahı için vuku bulan te
şebbüslerinin akamete uğramış 

olmasına teessüf etmiştir. 
Mumaileyh, tamirat meselesi 

ile müttefikler arasındaki borçlar 
meselesi arasında hukukan değil
se bile filen bir irtibat hasıl olma
sından ibaret olan yeni vakıaya 
işaret etmiş ve sözüne devamla 
demiıtir ki: 

• Eğer itilafarı tasdik etmiye· 
cek olursak mütefikler hattı hare-

ketimizi anlıyamıyacaklardır.~Uzun 
vadeli teahhütler kabulünden is
tinkaf edecek olursak Almanyada 
kendisini bu suretle harekete sa
lahiyettar .zannedecektir. w 

M. Poincare, tasdik vesikasına 
ihtirazi kayıtlar konulması tekli
fini reddetmiştir. 10 milyar franga 
baliğ olan stokların ödenmesine 
ait vadenin yakında geleceğinden 
bahseden M. Poincare Amerika
nın yeni bir vade vermekten im· 
tina etmiş olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmit ve bu husustaki mu~ 
htelif müzakerelerin daima Am
erikanın kat'iyen tenzilatta bulu
nmamalc hususunda ki kararı kar· 
şısında kalmış olduğunu hatırlat

mıştır. 

M. Poincare, tasdikten başka 
bir surette hareket etmenin tehli
keli olduğunu söylemit ve demiş
tir ki: " Müdafaa etmek vazifem 
iktizası olan tezi heyecan ve şev
kten ari olarak müdafaa ediyorum. 
Şuna kaniim ki başka nazariye 
galebe çalmış olsaydı Fransa pek 
müthiş bir vaziyete düşecek idi,, 

Mumaileyh, Fransanm müta
rekeden sonra kendi borçları 
meselesini Alamanyadan alac.:ığı 
meselesiyle birleştirmek i ç i n 
sarfetmiş olduğu mesainin fay
da 1 arın dan bahsetmiş ve 
Amerikanın yalnız faizleri 890 
milyon dolardan 205 milyon 
dolar indirmeğe, stok borçlarının 
umumi borçlar arasına koymağa 
ve senelik taksitler adedini art· 
tıtmağa muvafakat etmiş oldu~u
nu söylemiş idi. M. Poincare: fa
izl~rin azaltılması husu~unu şöyle 
böyle sermayeden tenzilat ya· 
pılmasına muadil olduğunu be
yan etmiştir. Amerika hariciye 
~azırı, M. Stomson nun burçların 
ındirilmiş olduğu suretindeki be· 
yanalını izah eden ciht-!t ışte bu
dur. Başvekil, M. Bern.n••er nin 
itiiafı imza ederken Fr~mllnm 
alacaklarını hesaba katn~al:tn ol-
duğunu resmen ~öylediğirıi heı.tar
latmışbr. M. Poıncare yarın iza-
hatına devam edecektir. ---

Tanı irat işleri 
Paris, 11 [ A. A ] 

M. Briand ile M. Von Hoesch 
tamirat konferansı hakkında gc
rüşmüşlerdir. ----
Tehlike geçirmişler 

Roma, 11 (A.A] 
Pathfinder tayyaresinin tayya· 

recileri Tribuna gazetesinin bir 
muhabiri ile yaptıklan mülakatta 
hava fazla bulutlu olduğundan 
pek yüksekten uçmuş olduklannı 
söylemişlerdir. Tayyareciler bü· 
ttin sefer esnasında rüzgarı orta
ya almışlarsa da gene Uç ıiddetli 
hrtınaya karşı mücadele mecbu
riyetinde kalmışludır. Be hrtma· 
lar tayyareyi 'ıafif surette hasara 
"C7ratm ıstır. 

.,. .. 
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Bursada ikdam ı SEJmsunda lkdam 

lpekcilik en bü-1 Jand~r-;;a bir 
yük kazanç! şakıyi gebertti. 

Balkanlarda 
sulh 

. Belgrat, 11 
lngiliz ve Fransız sefirleri Sırp

Bulgar hudutlarındaki hadiseler 
hakkında gerek Sofyada, gerek 
Belgratta teşebbüslerde bulun
muşlar, sulhun muhcfazası hak
kmdaki hükumeti metbualarının 
arzusunu bildirmişlerdir. Hüku
met 1'omiteciler hakkında şiddetli 
tedbirler ittihaz elmektedir. 

9 Temmuz 
Buglin kabul etmek liiıımdır ki, Bur· 

sa bir ipek ve ipekçilik memleketidır. 
Güzelliğinden, Kaphcasındau, Zıraat.ından, 
saıı.ayiindcn daha zengin bir istikbali 
bulunan ipekçilifin az çok servet getiren 
geniş bir saha olduğu her ;r.aruan iddia 
olunabilir. Çunku kısmen Fransız fran· 
gına hakim olan Paris, mar:.il;a, Liyonun 
ipek borsııları üzerinde Bursa ipekleri 
çok müessir rol oynayabilen bir kud· 
reti haizdir. Binaenaleyh Bursa ipekçili· 
ğinin azami şekilde ihyası Türkiycuin 
tıerveti umumiyeı:i namına elzem bit i~tir. 

Bnna her türlü iııılrnııı bah5edebilmck 
için son derece tiliz çalı~mak icap edi· 
yor. Hatta ipekçilik )alnız Bursayı de· 
gil belki civar vil4yetleri bile ihya ede· 

Londraya vardı 
~ 

Londra, 11 [A.A] 
Southern Cross tayyaresi bu

gün 15 i yirmi geçe Londranm 
hava limanı olan Croydon a ın· 
mişti. 

. bilecek kabiliyette iııki~af ettirmelidir. 
1 Bursadaki Japon fabrikasının bir nıUle· 

hassısı mütemadiyen civar vilayetlerde 
'tetkik seyahatı yapmak kendilerine göre 
ipek mıntakalarını tespit ediyor: Japon 

Arnavut kongresi 
Tiran 11 

Kanun~ medeninin tebdili mü
nasebetile burada bir kongre 
toplanmıştır. 

Tayyareler meselesi 
Cenevre, 11 

Cemiyeti akvam katibi umu
miliği, Karadenize geçen ( 35 ) 
ltalyan deniz tayyaresinin Boğaz
lan müruru münasebetile Boğaz
lar komisyonunun gönderdiği 
protestonameyi neşretmiştir. Ru
syanın Karadenizde 21 deniz 
tayyaresi bulunduğunu, Lozan 
muahedesi mucibince, Boğazları 
geçecek deniz ve hava kuvvet
lerinin Boğazlarla alakadar de~ı
letlerden en kuvvetlisinin kuvvet
lerinden yüksek olamıyacağını 
kaydetmekte, bu kaideye riayet 
eden Italyanlarm (21) tayyareyi 
Boğazlar, (14) ünü de Marmara 
ve lzmit üzerinden geçirmekle 
güzel hareket ettiklerine işaret 
ettikten sonra istikbalde bu gibi 
vekayiin önünü almak için Cemi
yeti akvamdan muahedenin tef
sirini talep eylemektedir. 

10 gün havada 
Culver City, 12 [A.A] 

9,5 güaden beri cihan muka· 
vemet rekorunu kırmağa çalışan 
ve benzinlerini havada alan tayya
reci Mendell ile Reinhart uçuş· 
larına devam etmektedirler. Bu 
müsabaka iki adam arasında mu
kavemet rekoru kırmak müsaba
kası şeklini almıştır. Tayyareci
ler, kuvvetlerini muhafa eimek 
için nöbetle dörder saat uyumak
tadırlar. 

Büyük bir Alman vapuru 

1 

Bremen 11 
, Almatı) ada yeni in51t edilen 
1 Hremcn ismindrki büyük ve sür'- 1 

aıli vapur ] 6 teınınuı<lu .ı. 1ev-Yorka 
ılk seferini yapacaktır. Vapur 
Amerika sahillerine 500 kilemetre 
yaklairnca içindeki tayyare uçarak 
postayı götürecektir. 

1 

Roınanyada yeni 
bir kanun 

Bükreş, 11 [A. A.) 
Niyabet meclisi bu gün asri 

esaslara müstenit yeni idare ka
?ununun meclise tevdi layihasını 
ıhzar etmiştir. Bu k;ınun bir kaç 
gün.dür niyabet meclisinde baş
v~k1l ve dabUiye naz\rmın i~t,ra
kile tetkik edilmekte idi. Niya
bet meclisi ile lıGkl1mef arasırıda 
ibtllif zuhur ettiği ve M. Man· 
yunun istifa cylediii tayia(arı da 
bundan mütevellittir. Bu gün 
bütün llükumet orkiını hazır ol
dutu halde dahiliye nazm mez
kur kanunu meclise tevdi etalştir. 
Niyabet meclisinin tezkeresi al
kışlarla karşılanmıştır. Kanunun 
müzakere!ine yamı baılanması 
muhtemeldir. 

fabrikasındaki bir tezgahın bile Japon 
he~ eti vekilesinin kararı mahsusile TUr· 
kiyeye getirildiğini söylersem ipekçilik 
alakasının ehemmiyeti anla~ılır. 

San'at noktai nazarından, hUsnl1 niye· 
tlerinden emin bulunduaumuz Japonların 
menıleketimize gösterdikleri hu hususi 
alaka bizce tetkik 'e takibe şayan bir 
ke3 fi yet tegkil etmelidir. 

Şehrin hemen yansına yakın kısmı 

ipek fabrikalıırile dolmuştu. Bunların kıs
mı auııııı Yunan işgalinde harap olmu~, 
metruk. bir vaziyette kıılmı~. fakat Cilm· 
huri) eti müteakip bu ahşap fabrikalar 
yeı ine betondan bir çok yeni fabrikalar 
yapılmak suretile memleketin iekçili~ine 
)·eni bir çığır açılnıı~tır. 

Diyebilirim ki; Bursalıların hemrn 
slililsauı ipek böceği besliyebilecek mü
sait bir vaziyeti irae ediyor. Hatta, me
murin aileleri bile evlerinde muanen 
ea:ıtlerde me~gul olarak e~lenre kıtbilin· 
<ien ipek böce~lni lıe(lliyebilirler. Bu tak
dirde, mlistahsil sınıfının yUksek bir ye· 
kCı.ı.ı tııtacıığınt ve lıundıın da yine mem
leketin serveti umumiyesinin istifade ede· 
ceğini kaydetmek lizımdır. İpekçilik bu 
şekli alırsa , Burıının i~siz hiç bir ferdi 
kıılmi;acağında şllplıcnıiı ; ohtur. 

Dune kadar koza borsamı1.a bakim 
olan kapital Curuıill Yusuf ve Hacı Sııb
ri Bey koza fabrikaliınna aittir. Ve bun· 
1ar müstahsilin kozasını yüksek. fiatla 
alarak kar§ılarındaki Frausız rakiph:rine 
göz nçtırmıyorlımlı . Bununla beraber 
fabrikalarının bir sene içiııdeahelagnnma· 
belağ işliyeccgi kozayı ta.mamen ithar 
etmiş olduldarmdan, dıinden itibaren ko
za almamaya başladılar. Bu sefer Fran· 
sız tüt:carları koza piyasasını 10 kuııuş 
kırmı~lardı. ÇUnkU muamelenin kendi· 
!erine intikal etmi~ olduğunu zannedi· 
YQrlurdı. 

Hall.ıuki Türk tüccarları bu vaziyeti 
pek §lk bir mancffıı ile islah etmiye 
mm-affak oldular. Bundan Fransızların 
haberi ~oktu. Netekim ::ıu gUn Turk fab
rikasınds ~alı~ım :ınıeleniıı yevmiyesine 
10 kuru~ zammetmek euretile Eran· 
sız tUc~anına ko1ayı ft) ni fiyata mal 
etmeye sebep oldular. Zira onlar da 
fabrikalarında aynı fiyatla nmele çalıştır
maya mccdul'd11rlar. Butıln hunları yaz· 
maktan m:ık5atlıw lı.oza ve ipek borsa· 
sında ku:jınııta çıkan .serınu) enin vr. her
hırnği bir ral.:ıl>ın huı;ıı,i ınenP.vreı-ine 

kapılmak:;ızıo ipekçili~i mecrayı tabii 
,.e :;ayimJc ytirlitel>ilme~ i temine i~ıırettir. 
tihrac edilen netice şudurki; Bursa ipeği 
ve Bursa ip .. kciliJ;ti çok mühim bir al!· 
kaya ••e ~ok ce7ıt bir ielnha muhtaçtır. 

Ancak bu şekile 'furk ipekleri cihım 
piyasa~ına hakiknten hekim olacak Ye 
Rurcıa civarı genış bir refaha l.:nvu~acak· 

lir. 
Bunun için propagancla te~kil5tı da 

viicuda getirme!, icap ediyor • Meseli , 
Halkı ipek iıticeği beslemeğe teşvik. 

Bu herkesin elinden gelen Lir i~tir. 
(iniımuzde dolu dizgin ko:lulncak kadar 
geni§ iptkcilik. sahası rnr<lır. Bu ı;ahada 
)'arı~ yapacak olaular mUstahsil halktır. 
Binaenale) h , bu vaziyeti anlatmak ve 
Bursadak.i ltozalRiın refahını halka göster· 
mek prop:ıganda için kifı bir zemiud'r, 

Tauıirat konferansı 
Londra, 11 

Ingiltere hükumeti Fransanın 
son neta!!ına yakında cevap vere
cektir. Bu cevapta tamirat hak
kında gelecek içtimaın Londrada 

akdi husuıunda ısrar edilmektedir. 

Di yarbekirdc imar 
faali yeti 

~ 

•içtima eden belediye hey'eti 
badema ıehitde yeaidcm yapila
cak ev, dükkan, otel ve sair inşa
atın çinke- ve kiremitle örtülıncsi
ae karar vermiftir. 

Bu ıaic.dird• Diyarbekir yakın 
bir zaman :rarfında. toprak dam· 
lardan kurtulacaktır. 

"Diyarbekir. 

7 Temmuz 
Uıun zamanlarclan l.ıcri Ünye ve ba· 

nlieini kasup kavuran bir e~kıya Ç(;lesi 

imha edildi. Jandarmanın raporuna gore, 
şakıler ,u şekilde iııti!al edilmiılerdir: 

Saray karyesinden Müezzin oıtulların· 
dan Arifin Jıaneııine geceliyin müsellih 
dört mcthul şahıs girerek ena ve para
larını gasp ve merkum ile kaiıı nlide ... ini 
darp ederek ıafakla beraber haneden 

aynlmıılardır. 
Tahkikat neticesinde nk'a faillerinin 

Piç Omer ve Mustafa oldu!,ru anlaşılıyor. 
Diğer iki şahıstan birisi Töngelli kar· 

yesinden Ramazan oğlu Haydar , dileri 

Çoban dursundw-. 
Bu vak'a üzerine jandarmamız derhal 

takibata başlıyor ve 22 Ağıstos 928 de 
yani iki gUn sonra bu haydutlarla kaqı· 
]aşıyor fakat mevkiiıı orman olm:ısı §aki· 
lerin fuarını kolaylaştırı) or. Bu firardan 
bir müddet sonra uzun köprü mev· 
kiinde bir soygun daha yapiyorlar. Tah· 
kikat ve takibat neticesinde Çar~ambanın 
Aşağı tüngelli kariyesinde Çatlak oğulla
rından Dayı oğlu Hasan Bekir kardeıi Kii· 
milin şakılere yataklık yaptıkları ve cep· 
hane tedarik ettikleri anla§ılarak her Uçil 
de derdest olunuyor. 

Bu sırada takipte bulunan jandar
mamız Şakılcr1e bir ikinci defa kar· 
§ıla~ıyor. Mussdemede ş:ıkileı·den Hama
zan oğlu Haydar mecruhen elde ediliyor 
diğerleri firara muvaffak oluyorlar. 

Kaçmak imkAnını bulan diğer \iç 
miisallah o gece sabaha kar~ı Hacılı çay 
köyünde Zekeriya hocanın bostan çarda· 
ğına bitap bir halde iltica ederek silahla
rım bocava emaneten bırakıvorlar ve 
kendileri saklanmak için bir başka yere 
gidiyorlar. 

Hocanın vaziyeti jandarma) a haber 
vermesi üzeriue silahla celp ediliyor. Fi· 
rariler elde edilmek için ehemmiyetle 

takip olunuyorlar. 
Artık firariler 929 senesine kadar 

ta~ayyup ec.11) orlar. 929 senesi ortalarına 
doğru Çar-.arnbanın Ali beyli kariyesinde 
yumurta ticareti yapan Mehmet Terme· 
niıı hulyalı köyüne ymmırta alınaya gider· 
ken yolda mezkur §al,ılcr görerelc soyu· 
luyor , e Çarşanıb:ının koz kd~ ii ile kal· 
folu arasmdak tarlcdil öldürülüyor. Bu 
cinayetin bir mUddet sonra ~akılerle bir· 
likte bulunan çoban Dursun arasınçık olan 
kardeşlerinden intikam almak istiyor ve 
A!dırtı köyünde bulunan karde§lerine 
basgm veriyorlar fol(at 'aziyetten haber· 
dar olan biraderleri evden çıkmıı.ı hulun· 
duklarındaıı bir netice hasıl edemiyorlar. 

Burada ınak:ıstarlarına nail olamayan 
hıı.ydutlar Termenin muhtelif köytlnde 
karınlarını do) urmk için ev hs~ıyorlar, 
para ve mucevlıer almak için ev sahip
lerine iijkence yııpı) orlnr. ~iddetle takip 
edildiklerini gi.iren katiller sıkışınca ta· 
gayyüp ediyorlar tılq e mnntakasına ge· 

çi, orlar. Fakat çete başı ömeriıı mınteka
m~zJan bu son izini ga~ ba muvaffak olu· 

~udıır. 
Du gnybubctleri esnasında ÜDJ e köy· 

)erinden birinde bulunnn çoban Dursunun 
}:arısını da beraberlerine alarak tekrar 
mıntakamıza geliyorlar. 

Termenin Esat çiftligi ile Töngelli bel 
arasındaki kurl sapağı ıne,·kiinden geçer· 
}erken jıındarmam zın pususuna duşu • 
yorlar. Şiıldctlı bir musadcrne neticesi 
Terme jımdarıııalarmdaıı ~ait Alıınet 
attıf.tı bir kurşııııla ~eteba~ı piç öıııcr vu· 
ruluyor ,.e digcrleri gecenin ltaranlıjtm· 
dan istifade ederl'lk Nik:sar taraflarına 
doğru firar ediyorlar. Jandarmalanmız 
tan.fından ~iddetle takip edilmekte olıın 
diğer şakılerin'\le istisal!arı pek ) akındtr. 

l~te jandıırmıının kuquniyle geberen 
bu azıJı katil Şaki lileme ibret için Ter
me sokaklarında te .. hir P.dilmistir. 

Mosko a sefirimiz 
dün Ankaraya gitti 

Moskova sefirimiz Hüseyin 
Ragıp bey, dün Ankaraya gitmiş
tir. Sefir Ankarada beş gün kala· 
cak ve memuriyet mabalJine av· 
det edecektir. 

Kon yada ilk mahSul 
.. Vilayetin ilk buğday mah

sulünün perşenbe günü şehrimi
ze getirileceği haber alınmış, 
ticaret ve sanayi oda1amn tensi

bile 0 gün sabahleyin borsada 
merasimi mahsusa yapılması ka· 

rarlaştırılmışbr. 

Borsa komiserliğince merasim 

için güzel bir program çi~ilmiı 

olup bu hususta icap eden ha· 

zarlıklar yzptlmaktadır. 

Merasime ait tafsillt1 muhte· 

rem karilerimiz cuma günkü nü· 
shamııcla '>le.uyacaklardır .• 

• Babalık • 

leni AdJj,e tavinleri 
• J 

Cçünclı ı:ınıf Adli\"e ı.uuf~t~ 
lieiof' dfüdııncn ~mıf Adliv~ ınıl· 
fetti~lerinrlen Net·meuin ·Zahir, 
dördlıncu ı;ınıf Adliye mıifeltiili· 
ğine Ankara sulh hakimlerinde• 
Hasan )1'ehmi, Çorum 111\iddei 
umumiliğine Dinar hukuk hiki· 
mi Ali Ni}aZİ, Dinar hukuk hi· 
kimliğine konya ereylil'i muddei 
umumisi Tevfik, Erzincan müd· 
dei umumiliği.ne Adana •Jır teA 
mahkemesi aza8lndan Ahmet Be-
mzi, Mardin azalığına Tırıua ce
za lıakimi Mehmet Hulusi, Biti.it 
ınuddei uuıumiliğiııe Yozgat aza
eından Ali, Samsun azalığını Gö
nen reisi Nazım, Gönen reiılili· 
ne Rize ceza hakimi Tevfik beyle!'. 

40 lira maaşlı Başmüddei uma· 
milik muavinliğine muavinlerde11 
Aptullah Rahmi, Of müıtanti.kli· 
ğine Tavşanlı mUıtaııtiği Mahmut 
Eşref, Adapazan azalığına Gire-
son İstinaf mahkemesi a.ıalı&ııı· 
dan Mustafa Cemil, Yozgat aza. 
lığına birinci dereceyi muhafaza 
f!tmek kaydilc Kuzat mezuıılarua
dan Hulusi, Yozgat muddei umu· 
mi muavinliğine keza ayni kayıt• 
le hukuk mezunlanndan Ahmet 
Fevzi. BUnyan mttddei umuı:nili
ğine birinci dereceyi muhafua 
kaydile hukuk mezunlarından F11• 
at, Sındırğı müddei umumiliği11e 
birinci dereceyi muhafaza k:aydi· 
le hukuk mezunlarında~ H. Necip 
Gtinlar müddei umumiliıiııe biriııcl 

•dereceyi muhafaza kaydile hukuk 
mezunlarından Aptullab, Koıaa 
Asliye reisliğine tiçUncli ıuııf Acl
liye müfettişlerinden Şakir, GU.· 
müşhane mtıddei um11mili1in• 
dördüncü ıinıf Adliye mUfettitli· 
rinden Sakıp, Tanı hukuk hl• 
kimliğine Seferihisar hakimi Nel'• 
zat, Seferhisar hakimliğine Tavu 
hukuk hakimi l\fustaf14 Gönen 
azalığına Akhisar mUdd~i umu• 
mısı Mehmet, Akhisar muddei 
umumiliğioe birinci dereceyi mu· 
hafaza kaydile hukuk me&uıılarııı• 
dan Nur.i, Dört yol Mlistantiklilin• 
l\1es1ek ınektebi mezuıılannd• 
Riza Tevfik B. lerin intihap ve ta• 
)inleri, ve Kırşehir Aıliye uallll· 
dan Bekir Sıtk.ı ve Sıvat aıamıdJİll 
Yusuf Ziya Beylerin mun&kadea 
riyle becayişleri tasdiki aliye ikd
ran eylemiitir. 

Sa it Molla 
yerini buldu 

Sait molla haini Kıbnaa rit· 
tiği gündenberi hiç rahat dur
mamıf, her gün bir vesile ile 
mahkemelerde ötekinin beriki· 
nin aleyhine daYa açmaktu, 
uğraşmaktan z e v k a 1 m ı ı t ı r. 
Molla en nihayet mütevellili· 
ğini iddia eylediği Aptullah pa
şa vakfı mütevelliıi lstanbulla 
Muhsin zade Fuat bey aleyhine 
bir dava açmıştı. Davayı kazana• 
mayacağmı anlayan Sait molla 
Adliye müdürüne verditi bir im· 
tida ile davasını geri aldıtıaı 
bildirmiş , fakat bu iıtidada iıti· 
mal eylediği sözler arasında r~mz 
ile mahkemeyi tahkire yeltendiji 
için adliye müdürü bir ihbarna
me ile kendisini Ali mahkeme 
huzuruna celp ve izahat talep 

etmiştir. 
Huylu huyundan vaı reçer 

mi biç? Molla burada da kendine 
has bir yaziyet ve zihniyetle c• 
za kanunnamesinin bazı madd .. 
!erini lehine tefıire kalkı;mıpa• 
da adliye müdürün6n irat eyi .. 
diği kısa bir nutuktu sonra 
molla üç aya mahkGıa olmut 
ve polisin nazareti altında Lef. 
kaşe haricindeki merkezi hapia
aneye gönderilmiştir. 

Yanlışlıkla çıkarılan 
bir mahkilm 

Af ve tecil kanununun t•tbiki 
esnasında hapiaa•ede• çıkntuı 
icap etmeyen buı mahlcOmlmr 
da yanlıJlıkla çıkmış ve bunlann 
derdea.ti \iiçiD zabıtaya emir 

verflmittir. 
KNil cütJDüad er. naaznua b .. 

lunaa Hnaamettin isminde biri 
de dün bu meyaada ubıt•c• 1a
kalanDl\itır 
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Dayak - Balıkpazarmda sabı· 
kılılardan Haydo, kahamal Veh
bi ile bir alacak meeelaiDden 
bTp efmit Te dövmflftlr. Su· 
dan batk• araya giren manav Ab
dullabı da bıçaklf yaralayarak 
kaçmııtır. 

+ Sarhoı - Galıtada kahveci 
Y a§Ar urhot old~u halde teni 
Yani ile kahveci Ramisin dilkkln· 
Jarına taaruz ederek her ikisini de 
yaralamıttır. + Cerh - Kara~mıilkte otu· 
ran Arap 011Dan evine giderken 
Sami i1111inde birisi tanfDıdaıı m-
tura ile bacatmdan yaralaam11tır. 

+ Y ankeaici- Remsi ilminde 
bir yankelici Abaıay da kahveci 
Ahmet Atanın 11aatbıi qırırken ya· 
kalanmıttır. 

+ Ezilen çocuklar - 2061 
• numaralı otom(\bil Karaköyde 

muaevi madam Vitjine çarparak 
yaralımııtır. 

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

Vakıf akarlar 
müdürliiğündeıı. 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - S.matya lmrabor 11) 11 hey tramvay caddui !37 No. maa aru 

dükkan. 
2 - Suleymani1e Elmaruf tiryaki çarıııı 65 No dUkkln. 
S - Çenberli tq atik Ali pqa nuru Otmuıiye •e çal'fl kapı caddai 

Sofçu ballı oda baıılığı ve 19 No. camek.ln maballi. 
4 - ÇenberH taı atik Ali pqa Sotçu hanı deruunda 1 S No. oda. 
5 - Ayvan1&ray toklu lbrabim dede Korucu Mehmetçelebi Ebu ptt11· 

bttsn •e Hamdullaldll..ui tttrbeti oduıl 

6 - ~makoılarda Daya batua bUyUk yeni bu orta kat 20 No. oda. 
7 - baya hatun yeni ban IOka~ı 37 A 38 C No. dUkkln. 
8 - Çenberli taş atik Ali paşa Sofou hanı orta kat 14 No. oda. 
9 - Karqllmrtil\ karabaı Mahmut ,... camü belllar Uleriade odaler. 
10- Haydar bacı Ferhat İrfan ude 11 No. 19f mektep. · 
Mttddetl ınllıayede: 25 Hasiran 929 elan 17 ~e1DD1U1 929 Çarpmba lbll· 
Ballda mublrreı emllt kiraya verileeeiinden mUuyedeye vuoJuo111111tur. 

Talipleria 7evmi ihale olu son SUnUD ... t OD dört buçu&uııa kadar fartD&• 
meyi ok1U11ak ve aaaiutı muvakkat• ita ederek mliuyecleye iftiraiı. etıu.,k. 
Usre lstanbul Evkaf mudurluıunde vakıf atarlar •udtirhıttıne muracaadırı 
ilin olunur. 

Evsaf ve mli~temılatı hakkında malQmat almak ittel enler bu mUddet 
zarf.oda mUıa\•tde odasını ml1recaat ederek ecri miıil rıporlır. nı 

22730 
2485 

39060 
5538 

11818 
5398 

52216 
34455 
18447 
46531 
42545 

15777 
53229 
26543 
13875 
18446 
0950 

13975 
32429 
31447 
6332 

50745 
37409 
58903 
1903 

98 
541 

56448 
50368 
34899 
12476 
S0839 
52085 
22077 
S0204 
34578 
14850 
2.5918 

352 
57686 
3'099 
1163l 

sı 

49347 
11277 
49540 
49662 
16220 
454!4 

kzanan 
[Birinci -VU-mabaat] 

500 Lira 
58749 .,, 
36963 26844 
10874 30299 
31272 329 
sııs1 7991 
7665 6675 

41022 41022 
44403 15937 

200 Lira 
56142 742\ 
27'6S 41462 
24638 21!1 
40964 8697 
28778 14190 
43654 18679 
59019 3.5810 
2543 21300 

23393 40216 
52673 55411 
8425 32010 

Z1843 59710 
15764 S9657 

6626 27045 
50044 16983 
55416 58280 
40611 i588t 

ıso Lira 
37179 36189 
1!890 53837 
49316 15'63 

5912 1639 
59517 41719 
45353 55720 
8423 55512 

28233 39892 
58245 28665 
48116 11739 
SSS69 27362 
c.298 25770 

17804 836 
10!88 40858 
27751 58$48 
4315 22697 

381'8 37140 
33396 45049 
45188 49182 
2010 56540 

29541 27428 
11610 8157 
53461 51714 

100 Lira 
2251 

55269 
11740 
15530 
35923 
4281 

32060 
20015 
32166 
16123 
20237 
32332 
S0044 
38394 
16467 
17391 
43419 
42030 
S7626 
10387 
8848 

!()f 56 
2a>B 
11890 
11475 
59718 
43360 
34053 
44140 
42224 
8361 

23294 
25i93 
39681 
16871 
41939 
!2000 
45154 

24230 
51253 
44764 
17791 
43940 
.59651 
8209 

.50298 
46704 
36450 
27935 
46977 
14517 
47488 
10095 
36948 
19892 
2845 

53917 
20560 
11725 
9610 

38994 
4344 

40373 
51836 
28480 
18795 
32713 
1'203 
41715 
11324 
36290 
2e613 
18084 
4t6M 
421'6 

86-54 

30830 
1059 

26255 
44199 
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29713 
41724 
53692 

!S8S1 
24460 
53700 
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37191 
2590'l 
3STI 
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1644 

42565 
3824 

ıı'4S 
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36129 
39M& 
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39868 
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17457 
45839 
25029 
129~ 
61!)9 

24672 
15786 
21707 
24769 
49604 

2573 
19085 
5194 
6748 

473S4 
40923 
21084 
49300 
6795 

15010 
35656 
43479 
44623 
27046 
32116 
2178 

12175 
27857 
20643 
52826 
1964~ 
24419 
284.9 
3689S 
542'41 
37~65 
8253 

5824 
16020 
42863 
29969 
52088 
4.5528 
2.5574 
!0360 
4"27 
41708 
12708 
!9512 

4455 
14272 
9240 

45384 
51120 
21~1 
2'>454 
29824 
1990 

.S.570'l 
4007 

10908 
26226 
29256 
ı6S46 
43110 
59916 
59678 
17615 
32446 
20295 
ınm 
16198 
25136 
56063 
9121 

56467 
27106 
ıcmo 
2'6f0 ,.,.. 
44154 
41234 
6723 

2'167 
24945 
sına 

14310 
50442 
59953 
4857S 
41914 
12106 

6868 
2~94 
23392 
33975 
17705 
40631 
10352 
25541 
6852 
7628 

12237 
28308 
59609 
37222 
49218 
39495 
21447 
3519 

46167 
31839 
32811 
11489 
4797 

38409 1423' 
26978 38836 
5426J 1 J 
!8252 26 

416 47262 
53294 48532 
19981 20655 
S6S57 39763 
56051 192Z4 
40396 16568 
3022 54157 

46371 mı 
36551 14782 
10626 SS302 
11300 19.sd 
49494 16563 
18660 3~.St 
57035 42051 
11108 .59872 
6882 1436, 

567SS 46661 
34822 41'77 
SSOS1 22264 
18014 51881 
8312 msı 

13545 , 5122 
18954 24156 
32608 43451 
10424 44939 
180'JS 48695 
10813 6836 
43010 7161 
4J271 41011' 
1S286 31698 
47813 2910 
8956 56.117 

57776 2574& 
2145 55476 

24531 156!6 
43894 14766 

728 ~ 
24186 43849 
Wll 111 
2518 54784 

3.1426 44479 
27257 55125 
14155 50669 
26583 42229 
48&;8 87 
22285 26575 
58052 32298 
40097 441 
17301 48427 
11716 546!1 
44661 620{ 
49994 33797 
22969 54061 
25473 38124 
380t'I 26193 
34851 501SO 
52200 sıo 
21166 2ff/CJ7 
1117J 39386 
6584 39418 
7111 ~-ı96ı 

5600 648' 
3419.S 31702 
49959 2024 
41518 27980 
40239 j()983 
43685 547361 
3004:.ı 2024 
56696 30323 
54333 370 
33S2S \8076 
20~ 19 
15880 517 
401.52 99 



Galalasarav 
lelll laL1111i 

Hakem Aptullah beydi. Oyun 
tabii olarak Galatasarayın hak'.i
miyeti altında geçti. 

Birinci devrenin başında penal
tıdan ilk sayısını kaydeden Gala
tasaray ikinci golü Necdetin en· 
fes bir şutu ile kazandı. Bunu üç 
dakika fasıla ile üçüncü sayı ta
kip etti. ilk devre bittiği zaman 

! KD\ l') • 
• 

ve ilan tarifesi 
Abone ücretleri 

Uç nylı4 

Dahil: 
Altı 

5 

Senelik 

Hariç için: 9 16 • 

Adres tebdili için ıs kuruı eaıııle
rilmeli. 

ilin ücretleri 
Tek gütıında •ntilİıi 
Altıncı sayfad!l 25 kuroı 

Be§inci c 5C c 

DordilncU • 80 
UçUncU • ı20 
ikinci c 200 

Bruıka ve r- essesalı Maliye ii&Dlan 
hususi tarifuye tabidir. Ticaret mUd· 

-.) 

Ditn taksim ıtadyomunda ha
hararetli futbol maçları yapıldı. 
Yapılab maçlar içinde bilhassa 
llt.Dbuhpor·Süleymaniye takım
larının yapacaktan terfi müsaba
kaaı alilca ile bekleniyordu. Ge
çen hafta karşılaşan bu iki tak
ım heyecanh, hararetli bir maç 
yapmıılar ve havanın kararması 
dolayısile hitamından 18 dakika 
evci tatil edilen bu müsabaka 
lıtanbulspora 3-1 galip bir vazi
yet temin etmişti. 

Galatasaı ~y 3-0 galipti. I 

Muhtelıt takım ikinci devrede 
bazı tadiiatla sahaya çıktı. Ma
mafi bu değişiklik neticenin de
ğişmesi üzerinde müessir olama
dı ve muhtelit takım mağlup ol
du. 

rİ) etinin, §İrk etlerin tascili bak:kuıd· 
ııki iliinlıır ile kiitilıi adillikler ve ano
nim §irketler ıliıılan. santimi otuz 
kuru§tur .• Devair ve mUessesatı res
mi) e ilanları, TUrk mektepled ve asarı 
mlınte ire illln14rı &antimi yirmi 
kurll§tur. 

Iıtaabulspor için artık gali
biyetle hitama ernıiş sayılmasın
da bir mahiur kalm&yor. Bu maç
tan ıoarR, dün yapılan ikinci 
maoın vereceği netice alaka ite 
bekleaiyordu. 

Süleymaaiye bu maça ciddi 
oir ehmmiyet 'erdiği için sa
tı~ ıeçon seferkine nazaran çok 
farlcıı bir şekilde çıkmıştı: lstan
bu.r etki kadrosunu aynen 
maafaza ediyordu. 

Her iki takım sahada ~u şek
li .ımııb: 

.Mıınsur ·Sll.• 
Ruhi l nü 

Murat Necdet Salahnttin 
Ralit Burhan Şaban Bnha Ekeem 

KAıım .ı. S .• 
Semin Tc\fJ, 

Ali Yusuf Al et 
S.llhattin Salahattin Orhan " fo Hasan 

Oyun çok hararetli, çok canlı 
oldu. Bir aralık asab ibir havanm 
~~kmüne giren oyun, tarafeynden 
ırer oyuncunun sahadan çıkarıl

...,asını mütaakip şuurlu bir hııle 
geldi ve nihayete kadar du halde 
devem etti. 

Stıleymaaiyenin , kendisi için 
hayati bir ehemmiyete malik 
olan bu oyunu kapanmak için 
Nrfettifi gayret oyuna tarif 
edilmez bir heyecan veriyordu. 
Süleıımaniye , aynı gayreti lik 
maçlarında aarietti, ayni enerjik 
Cl)'Wlu oynasaydi hiç şüphe yok ki 
bu~cte düşı:ieyecckti 

·cede S\ii~ymaniye, nis
peten h!kim bir oyunla 2-1 galip 
flidi. 
~aray - Muhtelit 

Saat 9,30 da başlayan 1stan
bul mol.teliti - Galatasaray maçı 
e~~e de yazdatımız gibi, mev
•~m111 yapılması dotayısile baş
tan bata :zevkaiz ve heyecansız 
cereyan etti. Galataaaray tema
men hazırhklr ve idmanlı olma
sına mukabil muhteliti teşkil 
eden oyuncuların büyük bir ek
•eriye4i lik mnçlarınm hitamından 
sonra topa ayağını ilk defa sürü
yorlardı. 

idmansızlığına ilaveten takı
mın iyi teşkil edimemiş bulun· 
ruaıı, lstanbul muhtelitini, Gala
ta&&rayan karşısında kolayca yu
tlalmata mahkum bir vaziyete 
dUştırüyordu. Netekin de IJo)!C 
oldu ve tenısili formasmı giy.erek 
sahaya çıkarılan zayıf ve zavallı 
muhtelit aıua b. .. . . tib • yyen ır zumrcmr. 
ıs Z81Hla .. 11. k . k dd k. t;rama şartıyle mu-
a er a ıbete kavuştu. 

Sahaya tarafeyn b 1 ·ıd ,....... l u şe ~ı e 
çıuıra: 

Ten is nıaçları : 
Büyük Tenis turnuvasına dün 

Taksimdeki Uivu Tenis klüpte 
öğleden evel başlandı. T enisı 
meraklı büyük ve maruf ailelere 
mensup bir kalabalık sahnnm 
etrafını çevirmiş, oturmak, } a
hut ayakta durmak için yer bu
lamayan merllklılardan müteşek
kil diğer kalabalık bir grup ta 
geri dönmeğe mecbur kalmıştı. 
Bu vaziyet gösteriyorki şehrimizin 
artık umumi alaka ile k~rşılaşan 
temis için, müsait bir maç saha
sına ihtiyacı vardır. Bir futbol 
sahası kadar merak ve küJ-1 
ft:t ihtiyarına hacet kalmaksızın 
vUcuda getirilmesi kabil olan 
ve tenis sahası kendi mas
rafını yalnız bir sezon için
de çıkarıfocağı gibi Istanbul 
tenis meraklılarının da ihtiyacı 
bu suretle tatmin edilmiş olur. 
Bu vazife doğrudan doğruya 

Tenisle alakadar resmi teşkilata 
düşer. 

Dünkii maçlar mükemmel bir 
intizam içinde cereyan etti. Elde 
edilen netaiç ıunlardır: 

Bondo - Icacon: Bondo 6-4, 
6-1 galip, 

Joredi • H. Kibar: Jofredi 
6-2, 6-0 galip, 

Cidccyon - Lenk: Lenk 6-4, 
6-1 galip, 

lbrahim Zeki - Rotyani: Rot· 
yani 7-5, 7-5 galip, 

Ohanesyan .. Tofe: Tofe 6-0, 
6-0 galip, 

Sait - Radegliya· Sait 6-1, 6-1 
galip, 

Necmi - K. Asaf, K. Asaf 
6 - 3, 3 - 6, 6 - 2 geldi, 

Manukyan - Karakaş: Kar akaş 
6-1, 6- 2 galip, 

Sedat - Alyoti: Sedat galip, 
Sedat Şevket - Boldini : Sedat 

6 - 4, 6 - 3 galip, 

Makrey - Conbeden : Makrcy 
6 • 4, 6 · 1 galip, 

Zeki - Galip: Zeki 6. l, 6 • 1 
galip, 

İbrahim Cimcoz: • Sonti: 1. Cı
mcoz 6 .. 2, 6 • 2 galip, 

Monçeri • Fuat: Moııçeri 6 • 1 
6 - 1 galip, 

1 

Prens Halim- Şefik: Şefik 6-4 
9-7 galip. 

Sedat- Seda Şevki: Scdat3-6 
6-1, 6·4 galip. 

Merkezi idare Berliu 
Telef en Beyo&lu 247,348-984,985 

tC istanbul 2842.2fJ4J 

DÜ'"fÜN HAŞARA~rl ÖLDÜRÜR 
Banka muamelatı 
ve kasalar icarı 

Sinek, sivrisin 
pire, tahtakur 
m mböcegi, ka 

1 bit~ 

' h llJ 

ınca. 

Felemenk Bahri Sefit 
Bnnl\c.~ı 

oku.~u gil.zel "V"e 
hid.iı.~. Leke ya maz 

Merkezi 
Amstedram 

al:ıtadıı karak!Sy hani dairei mahtR.LSaaa• 
telefon Beyoğlu anı · 5 Mert 

po tanesi ittisalinde AllaJemci 

çıkan kırmızı : kordonlu 

AKI 
tecrübe ediniz çok memnun kalacaksınız. Her gazino 

h~mmrA karada deposu: Bomonti bira deposudur. 

Ask.eri liseler 
müdiiriyetinden: 

1 - 929 • 930 ;enei der iyeqi Askeri Li~elcr talebe kaorocımun ilımnli için her 
H:i denenin muhtelif sınıflarına ıınc k 117.arni (5001 talebe leyli ve meccani nlınaca\.tır. 

2 - AS. I..S. lcrn ~irnıek Uzre mlirncaııt edip ~erniti l zimC)'İ haiz 'e matlup ve
sııike malık olan telıpler lıer\·echi zir muamele göre el:l~rdır. 

A ) İkinci devre sınıflarına talip ve şeraiti Iıı •imı-vi ı.aiz talebe klimilen lstnnbuf 

ıcfon Ista mhul 569 henıevi S.. 
muruncllitı \e emniyet kuallrı icart 

~ .. ı::::·:~ Dokt.c r ~=::--,. 
iE Haseki kadınlar hastanesi Cilt :: 
:i ,.e Firengi Hekimi 
u t wr J eva .. e .. 
U Tıirbe de Eski Hüiili ahmer 
U binaJı. Tel: 1sıam. 2622 •• 
-..::::ı::n:::::ıunı11,am•••••t.!-~ 

BASUI 
M E ft1 E-tJıERİ Nİ~ 

AMELİYAT S 1 ~ 
KURUDUR KANr KESER 

o u H YA O E E rfl s A L s ı Z D EV AD 1 Ri 
HER ECZANEDE BULUNuJf. 

ve Bursa AS. LS. !erinden kndrozu nok n olana a ıı tır. ( Mı.sabaka imtıhanı : 
Ulumu Ri.>aziye, I i n, Fıziki ilimlerden icrıı edıleı t r. J 

B ) Mulgn Maltı:pc Askeri ilk mektep t lebcsinu ıı olupdn Şchri~ııtı mekteplerine 
de\T edi • nlerle ) ene ayni mektep talebe indc;n oh p ılk mektebi ikmal edenlerden 
şeraiti lArinıe) i haiz olanlar mUssbal,ayn ithııl edılme) erek tercihan ka ul olunacak
lardır, Altıncı sınıfına talip relebeden kabul edilecekler 1'okat Er.ı:in~n mekteplerine 
gönderileceklerdir. 

Istanbul Elektrik:, Gaz ve Teşehhusatı 
Sınai ye 

C ) Kadro fazlası olarak kalan ve milsahnkada muv11ffak ol:ım:ı~ an talı.-he kahul 
olnnmayncağındnn hiç Lir guııp taiep n §İkii) ete hakları olma~:ıcaktır. İpka olanlar 
hiç bir vechile alınnın) acnk.tır. Y cdi, ve sekizinci sınıflara li.nbul edilecek talebe kad
roları nokean mekteplere te,zi edileceklerdir. 

3 - Tokat, ve Enin~n Altıncı sınıllannıı kabul edilecek talebelerin bes dershn
neli ve:be§ muallimli ilk mektep mer.unl:ırından olmaları şarttır. 

4 - Muhtelif mınarıı 1.ııhul edilecı.-k talebenin .>a.larl ; 
1. inci deuc l : incı ınıf 12 : 16 )nşları içın de olanlıır. 

ı. devre 2. inci ınnıf için l 3 : l 7 
3. inci sınıf için 14 : 18 

2. d"vre 1. incı sınıf i~iıı JS: 19 
2. • 16: 20 

4 3. • 1 i: 21 

5 - Taliplerin haiz olmaları liizım gelen a 

A) EHclce rrtırdug, tahsilin derecesini gtısterır .. ehadetname ve ya tıııdiknımeyi 
haiz olı:r.ak; 

il) \ UC'udumın tc~ckkUJatı ve sıhhati· ınU ait ve her dUrlU hastalıklardan beri 

olduğu lıey'eti tiılılıi} esi tam olan lıir hastane rapoıile mu addak bulunmak; 
C) Kusursuz bir :ıhlaır \'e seciyye sahibi olmak; 

D) Ailesi hıç 1 ir sui l.al ve §öhret sahibi olmamnl<; 
6 - Talip'f'r n ğıdnki vCFaiki fotoıraflı olarak ibrnz etm", c mecburdurlar. 
A) I'oo~r:ı.nı nı;fu k keresi ve }A resmen mımıddak suret~ 
B) Bır sene~ i tf'!Ca, ılz etmemiş a~ı şahadetnamesı; 

C) Me un bulundukları ve ya tahsil gfadUkleri mektebin fotoıraflı ıehaJ tı.a.me 
ve ya teferru~tlı tasdiknamesi; 

D) Ailesinin ve kendisinin ıui hal ve şöhret sahibi bulunmamadıklan ~ltkında 
mahalli HUltQmetin musaddak ilmü haberi; 

Türk Anonim şirketi 
(SATGAZEL) 

lstanbul (yaz şubesi 

ilan 1 

Istanbul gaz şirketinin Ankara caddesinde 40 numaradaki b~ 
ve mağazasının 15 Temmuz 929 tarihinden itibaren beyazıdcla mii
rekkepçiler caddesinde istanbul lisesi kar~sı~da 107 numaralı 
(Elektrik Evi) ne naklolunduğu muhterem ahaliye ıhbar olunur. 

Kulak a~nran 
Aspirin 

komprimeleri 
Halis• M. Tn 
Halil Ahınet 

h...:. an Şekip M. Reşat 
Muhteşem Ala Niyazi Fikret Eşref 

H) Askeri liselere kabul olunduğu taktirde tekmil nizamat ve talimat ve emir
leri temamen V" B) nen kabul edeccl;iı'ıi, sar'alı, uyku halinde gezer ve sılsülbevl gibi 
hastalıklara mUptelll ve evli bulunmaJığı, ve her hangi bir zamanda tahıili terk et· 
rnd~ iı;ters~ .mr tep m srafını temamen tediye edecejfi hakkında katibi adilden mu· 

11 pı- Davetler --. ı ı a ııK wlısırın ıaahhut scnot!i; 

•-----------~ S . 1 - \le tep masrafını vermeden her ne suretle olursa olsun mektepten kat'l 

Konferans ııll .a td cek ııtlebe Gediıdi kilçUk zabıt menbalarına dair 1001 numaralı kanun ah-

istimali suretiyle fe\de g6rttt. . 
Y •\ru.ı kırmız• bandırollu bakikf ,,.,... 

ambaliJıne dikkat ve bu aıAJ'kO)'l auwrraa 

Rasim" S . " 
Burhan Vahyi 

Suphi Mithat Şakir 
"uslih Şadli Necd1:t L2 t:f Rabi 

- kamı a tnbı Qlı:l:.!lklerdır. 
talep ediniz. 

TUrk kadın biı~i namına Berlindek;::: 8 - Tl\li;:.k ı. ı · Temmuz. 929 tar"hine kadar btanbulda ~uleii, ve Halıcıotlu, 
be)nelml l kfl lrnl,, k n,..re~nr i9tirn • llJısr. a Pur atın Tokat, Er~incanda Erzinı....cın Ae •• ai Li5e ve Orta mektepleri 
eden hirlı:t reı3 \ exih Eft.lJ i~ Suat H. uı d ir ) tıne n a'ha!J~rd bulunanlarda bu ı.. ~ lda. ı } erlerde eu buyuk 
15 Temmuz paz:ırtcs, gUı.U :uıt 17de da· Ku~ w.d -ı ' a r ah ıt Askerlik şube rcislerir e 611Ut11caat edeceklerdir. 
rUlfUrıun konıeranı rnloı•l•nc. bbrdukle,.. 9 - 25-T-u a.ı. 9.;:<) dııı er.om müracaatı edecek. talpııt · mUracaatları kabul 
nı anlata &ı.tır. Hc:-kes go ebı.ir. o U!i ıın ıc klarrl r 

o 



6 Cnuı·ut<;>~ i ır:..üA~•l. ' ı cnımu: ı·;, .ıcı_·,. __ 
===================================:::;:;:::===== -======::-~:;;....::::===·--··· .. ··::.·----=-==-.:=~-.-=:=.--==:-=-=.-;.==:==- =-==-·-~.=~=_,_..~--=~~ 

.... .. ·~ .. -
Dt)Lt-:A nedir? DOL(:A, 1'E~l'LE: ~irktı.·tinin 'rt ;r' !'.~l\ E Falu~ik«bında i"·r"!al e!:?ği yt~n>. S(/ fL! r çiJ\ 0 

tadır. DOLC.A nın iki cinsi ,,.ardır'" Biri yBlnız stitlii (Turuncu r~·iketJi) diğeri de sütlii ye hndıkh oh 
(Mor etiketli) dir. Fevkalade lezzetli ve ucuz olan hu çikolata ile NESTLE şirke1i"nin Bütün zen 
MÜSABAKALARINA iştirak edilir. 

---------------:-------------------------------:-----------------···----·- ----- ------·-·-----·-----

~ ,~~~~~~~J~ A~erimfin• 
= ~.· ....... - = ·:_i_==_!i!:·.;:: T urkıye iş Bankası'=~=;'.,= ~Eı~ıhı.alr;Jiorlio TeRr~:mate !d,ıernı· lııaıa ilBnla1i: 

'-Z;,)LJIN.>--·ı··"···<l"'L:.( ·-.. _., ·" " ~~ 1
'' ~··•••••F••,•n•d··.k··-lı•d"'a•••M•-. M·.7ek···a ... ·.~.·e·t~; .. :·a·t·-ına:ı·,.:+1,.,,..:.. ... 

5 ; ... 5 - i Forma forma neşredilen bu ! .., ~ !:' ll ... 

Seyrisefain j~!Heyeti U mİ.ıİn~ yesinin 2-6-29 tarihlil~j ~.~{~kF;~:m~~0k~:~:::nde f komi~yonundaıı: 
"•••••••••••••• === k t f k SERMAYE ·-= ............................ ~····-. ......... ~ ....... _....-

I' 

.\1erkez Acentası: Galata Kop· i ! ararına ev 1 an ve . f ei ALİ CANİP Kapalı zarfla ihale edilece&i ilin <ıluııao Aak11ıdı Y~ :u~r.tıır•• ••t• .. cttı.,~ıe ol 

ni batmda Beyoğlu. 2362 ::=: Nİ 4 ÜÜÜ 000 } d 5 000 ÜÜÜ •::E: milli müdafaa v~kiıeti bi.ou.oa upıl•cn a.u.ıı>"'<: iha~' gou::cit t\.l:Fler ıar 
Sube Acentası: Mes'adet hanı ·:_i_=·=.~ • N ' .' . . .ira_ a. n ' '. --~--:_:~ , EDEBı.YAT~ fmdım verilen fiat bRhah ~ôrU!~llkUndf'o p-.zıırhY.!a :- •ptmla~latı~·. hnrfl'r:. ıttıi 

a}tı;da Jstnnbul 2740 - l d h l .. • l8 temruut 929 per~eobı~ c1t11ij •Ht t>.t~a .ltelln11fa merkft • •m ı:!r.a komM~ôUUll 

! ~= i • ~i · Üçüncü tabı çıktı f ordu için 5000 lane &YCI n !60 tan\' ~orıJ~i· Sli'll.llİ boruıu k&p&U z.~·fla ıl,uHJ 
Antalya postası ·-· =ı F. 135 k t ıır, thaleıi JO Alfustoı. 929 cuı.uaerttMt 111:•! 14 te yıpı!acakta . Tıü~criı.t ~c 

" • Jfaya tezyı ) JÇlil J raç Q Unan· - · 1 yapılacaktır. Ta!i?lerin Aulıa~ı.dalı..i m~ı•~ = ı,;..aJfycın;ı. murauatları. . 

(KONYA ) vapuru 14 Te- e=i Beheri: 10 lira kıymeti itihariyesinde .=i ıatı uruş ur. ,• rne mu!aodak sureti Fındıklıda k.omieyooumuedH almaları ve uu•unısie\ hı• 
5 - S E :'.: f DEVLET MATBAASI ı:mmuıdP. görmderi ve ihale gUnUnde şartoamedeki veçhile ıemiıııtlırilt kom.iıy 

mmuz pazar 10 da qaiata --·100000 d ·-· l l rıhbmından hareketle lzmİr, ~ a et~ ~i Satış yeri. if~ ~:;~ ;:;~ kapalı ZI: f nsulile münakasaya ko~~!mu~llr İbaleei .2~ lemot 

Küllük, Bodrum, Rados, Fet- - : : g J BÜYÜK TA yy ARE 929 tanh ve pazar gUml saat ondadır. Kqif verııhJMoıye ve rtlmDı ,,,_,.. 

hiye, Finike, Antalyaya gi- =: U •ı • •t • h • t :~ · Uzere her gilo Ankara merkez ı:ııtıu almıı. lr.oı:w.hyo'Duaa ıDbracaarJar•. tııf'lnaf.MJ!.V- i 
ı,· =. ~=:....~ i=ııamı ıne aı yenı ısse sene ·ı=.-· PİYANGOSU" tirak için de o glln ve sııatınd&n eni ~ea;.{14d \"C teklif meıuuplanoın mak9'ıı 111 

decek ve dönüşte mezkur _ kabilinde mezkur komisyon riyasc:tia(.. ,.-r.ne:rıi 
iskelelerle birlikte Andifli Ka- ==·=· ===~lerı·ne ka.vt olunnıagva dave'-i:: YEDİNCi TERTiP M erk.ez ihtiyacı için bir milyon ikiyUıj)ic.ı ki~o odun bp3h zarf ın:otae nıiin& 
ikan Sakız, Çanakkale, Geli- .., ı; et KEŞiDE saya konulmuştur ihalesi 27 TetGDllll'. 92q ı.r!bine mii&&dit cuır:ırttt: 8iinl 
bo!uya uğrayacaktır = =. , • = l. : onbeıte icra olııoacıktır talipler ısrınamep ~oma,oocmuıda gireJriihler mlnak 

5 = ! · = 11 AG USTOST ADIR. ya i~tirak için şartnamede yımh temiııatleri1e birltJU• reklil cat>lıtupl1rımn yoVlll 
TRABZON BİRİNCİ i--§ 2 Haziran 1929 tarihinde içtima eden fevkalade hey"eti B Oy OK i K RAM f y E saati mtıayyeneden ev,·el mak.lıuz mı.ı.habfünde Aod&tada aıilli mttdıfa:. ın•rkcz patı 

POSTASI ~ ·- : umu miyenin nizamnamei esasinin 9 uncu maddesine tevfi- 3 O, O O O L 1 R A D I R alma komie~·oou riyaaetine revdi eylerneleıi. 

(KARADENiZ). Vapuru 15 
Temmuz pazartesi 12 de Ga
lata rıhtımından hareketle 
lnebolu, Samson, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskele
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Ün· 
ye, Sam~un, lnebolu, Zongul
dağa uğrayarak gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

İrmiz Mersin sr'at 
postası 

( Cumhuriyet ) vapuru 16 
Temmuz salı 12 de Galata rıh· 
tımından kalkarak Çarşanoa 
sabahı Izmire ve akşamı lzmi
rden kalkarak Antalya, Alaiye 

1

' Mer sine gidecek ve dönüşte 
Taşucu, Asamor, Alaiye An
talya, İzmire uğrayarak gele
cektir. 

BOZCAADA POSTASI 
1
• (GELiBOLU) vapuru 13 

iT em muz Cumartesi 17 de idare 
rıhtımından haraketle Gelibo
lu Lapseki Çanakkale fmroz 
Bozcaadaya gidecek ve Çana
k kale Lapseki Geliboluya uğ
rayarak gelecektir. 

a y elke11ci vapurla~ 
IZMİR SÜRAT 

POSTASI 
Lüks ve seri iSMET 

P AŞAvapurul4temmuz 
Pazar ıünü tam saat 15de 

Calata rıhtımından doğru 
lzmire hareket edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
keaci Hanında kain acentası
na müracaat. Tel. İstanbul 1515 

Ve Galatada merkez rıhtım 
hanında Celipidi ve Stafilopat 
acentalıgına müracaat. Telefon 
Beyoğlu 854. 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 

KARADENiZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

SAKARYA 
Vapuru 15 Temmuz 

Pazartesi gunıai~fumı 
rıhtımından hareketle(Zongu· 
ldak, Inebolu, Sinop Samsun, 
)rdu Gireson, Tırahzon Sürme
ıe ve Rize iskelelerine azimeı 
\'e avdet edecektir. 

1 Tafsilat için Sirkecide Mes-
11 ıdet hanı altmda, acantL--ısrna 
~müracaat Triestino dairesi Te
l Jcfon : Istanbul 2131. 
U.-.e-=;-~ ~~ 

5-- kan, ihracına karar verdiği beheri 10 Türk lirası itibari kıy- __ 1•••••uuu•••••••••~••n•••••u·~--· ....... --:-. .. .--,.: 
s·- mette 100,000 adet HAMiLiNE AiT YENi HİSSE SE- f Mekatihi askeryie satınalma komisyonundan 
· - t _ ŞARV MALT HULASASI • • • • • •• • • • • • • • • •. • • • • • • ••• • • • • • • • • • ...... • • • • .......... --.., 

1 i-- NETLER şeraiti atiye dairesinde bankanın eski hisselerine s 1, 1 Sut Yoğurt 
f sahip olanlara arzolunmaktadır. • \f Kilo Kilo 
• = = 30000 30000 : Kuleli Lise ve çengel köy Mp içio. i • MİKTAR: Eski hissedarlarmız, haiz oldukları beher e.Jki 10000 0000 : Hahcıoğlu liıeii içio. 
L- dört hisseye mukabil bir hisse mübayaa edebi- 5 6000 3000 : Maltepe füeai için. 
: lirler. E-- Balada muharrer 3 lise için hizalarında mikclarlnn yazılı Süt Ye yolurt 11ç 
i. Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muh- $ - namede olarak icra kılıuar. mttnakasnlarmda beı: U ı;Uı:ıe ae tııliı· .;:ubur etaıediiiııJ 

= pazarlıkla ~atılacaktı!' .. hzarlılı.lu ı l 7-Temıı:ar.·929 çarıamba ıtinü ıur 15,30 da H 
5 temel hisse küsüratı muteber değildir. i-- biye mektebi yernekhadeleri öuttndeki mu:ıakau mahaJH mabsuıııade icra ıulınaca 
; = 1 = tır. Taliplerin ıarlnameleri içi.c lı.oınisyonumuıa mllracaatları ,.e i~tirak. içinde p 
~ - BEDELi: Yeni ihraç olunan senetlerinin fii ihracı berveçhi lık mahallinde haıır bulunması ilAn oluuur. 

i - ati gösterildiği şekilde 11, 20 liradır. (On bir =-- •:• + •) 
~ yirmi kuru§_) 5000 kilo Zeltin daııesi. 
S : 10000 kilo Kaşar peyniri. 
: Kıymeti itibariyesi • • • • • 10.-Lira ! lştiha kuvvet ve sıhhat ıçın Askeri mektepler için halada cins ve mıkurları muharrer iki kalem ment müa 

Resmi tamga . • • • • • -.20 E ! kasalarında birisine talip nıhul· etmediği ve digeriniıı fiat! gali ıöriildu.tlladen a 
- p E =:: 1 en müessir devadır. Billlınum ayrı §al'tnamelerde olarak pa1arhkha satıa llhııacaktır. Puarlı4Jarı J5 • 'fommu . 
= rim. • • • • • • • • ~ • 1. =. eczanelerde bulunur . Umumi paıartl'ii gliı:ıU l!a&t i4,30 da Ye s,eyniriode uat 15,30 da Haı-biye ıoek.ıobi yWDek 

11. 20 İ d l B 
1
. ı: b 'k T l neleri önllndeki paıarh.k mahallin e icra k1hnae.'lktıı::_J~a_!:pleriohfortname1ı.,; lcıi ko 

- := i epo arı omon ı ıa rı ası e e· y'lnumuza muracaa.tları -ve iıtirak içinde pazarlık ı.wwaalinda azır bu uamuı · 

HAKKI RÜÇHANIN MÜDDETİ İSTİMALİ: ~~ fon: Beyoğlu 583, v~ istanbulda olıınur. 
=:=: Eski hissedarla.rm1z, küsurat dahili olmalcsı:ın ~ i Ekretm Necip ecza deposu. Tele· Odua 

_ ısse erine örtte ir nispetinde isabet eden yeni ==: 1000: Topçu atış mektebi içiu .-=--~-- h · l d b ii ! fon stanbul 78 çeki 

hisseleri iki ay zarfında, yani 10 Ağustos 929 =:: DQK.LJMACILJK 400: Mesaha taburu • Bir §&rtnamede 
ak~amına kadar mübayaa ve bedelı'nı· n. ~ada ı'zah a:; 500: Maltepe füesi • 

• ~ = ı 1500: Haydarpaşa hastanesi için 
olunduğu şekilde Bankamıza tevdi ve ya irsal ~ j il Makinaları 800: Tıbbı ye mektebi içiıı 
etmelidirler. Bu miiddet zarfında hakkı rüçha- =. ~ 400.: Baytar • 

Bir prtnamede 

nını kullanmayanlonn yukarıda mezkur müsait ·==- ;_: 'ı • Boya 1 arı 800500:.· 1:op~~ ve ~akliye mektebi için} B' lna d ·z "b h kl k' l ; Eczaları Kuçult zabıt • • ır ~ar me e şeraıt e mu aya<ı a an sa ıt o ur. 
- f Ballda mahalleriyle miktarları muharrer oduo 4 ıartnanıedtı olduk.lan halde i 

HAKKI RÜÇHANIN SURETİ İSTİl\1ALİ: 
; Levazımatı kılınan mi,io~lr.osalarında biı-isiniıı fiayatı gali görUldüfU n diğerlerine talip :au 

::=: ı etmeditiudeo paıarlık~ ııs.ıır.ı ıhııacaktır. P-ırarbldarı 16 Temmuz 929 Salı glıntl 

Hissedarlarımız şubelerimize 10 Haziran 
929 tarihinden itibaren müracaat ederek yeni 
hisselerin mübayaa pusulasını imza edebile
ceklerdir. 

.i lstanbulda Sirkeci Nur hanmda 14,30 da Harbiyç mektebi p::mek.hıaeleri öoUııdeld mahalli mılıs~sunda icn kıh - : HIL. MI• NAiL• """'ı caktır. Talipltılo flrtııaıneleri için -.omieyonumuzı: müracutları -.r. ittirlk için 
i __ pazarlık mahallinde lıaıır huluroatı Jlin olunur, 

=: ................. ~-~....._ ..... ~ ........................... ~.~·~'ı..-..... _.. ......... ...., 
~' 1 L Bakır köyünde ln•rut fabrikalarında imiltı harbi ye 

i Daima yaJmz + l&tambul &atJnalma komisyonundan: + 
Hissedarlarımız Bankaca kendilerine gön- --: 1 KODAK --...... ••••••••••~-••• ........ ....,. 

derilecek olan kayt varakasını doldurup imza ~ 
1 

Saf kalay 2700 kilo Çelik. ı~ha 4500 ~det 
b ı. _; I Lehim kalıyı 2664 • adi tutya 9450 kilı> ve anganın merkezine veya Istanbul şubesine 

taahhütlü olarak irsal etmek suretiyle dahi = fotoğraf makirialariyle 14 d~efh':lebie%iİ~e~t~~~~~crm~!!~:!Y!ai~~uız:ı~~u;.• ş~:!e:ı~a~:~e~n!te~~e 
Yeni hisselere kaydoluoabilirler. ••• f•l 1 · · k 11 k lerin her gün Komisyonumuza mliracaatları ve mlloakaaaya iştirlk edeceklerin te 

1 Dl erını U anma natlarmı havi tt!klifnamelerioi yevrov ruuayyeniode ihale saatinden evvel Ankar 
Ancak beher hissenin 11.20 lira itibariyle ~ menfaatiniz icabatın- merkez satın alma k.omiıyooı;.nı tevd.ı eylemeleri. 

tamam bedeli dahi şubelerimize tevdi veya 1 = d ''9. 7. 929 paııu!eıi giınü salt 14 de An karadı& merkez satnıalma komisyonu 
= Istanbul şubesi ve Ankara merkezimize irsal i dan ır • ""-' kapalı 1.arfla ibalesi iora edilecıefi ak.demoe ilio iuhumıa ottu: 16030 kilo ust 
=. edilmelidir. i Alaminüt fotoğraflar ıçm pıınun mık tar: l Q2.30 kilo olarık. tubib edHmiıtiı . Diler ıenit ayaen bakidir. 
=: Y k.a d k' 'dd f d b : =: M kadaranın malOmu olmak Uzre ıldo oluaur. = ! u rı a 1 miı et zar ın a edeli tesviye .: : ı·noteros =: l "b l l h a = c Ş :ırtnamesi veçbilc 15-7-929 pı.ıartMi ı\lntl. uııt 14. de ilapalt ,arfla Ankarada 

i o unmayan mu ayaa pusu a arını~ ükmü i = i k }} kez Sltın alma k.omiıyonunda ibal~i iera kthnacaıı akdemce ilin edilmit 
=· yoktur. ••• =:. kartlarını u anınız. 1 d 470 t aı zkOr 1 d L 1 t y 1 ·.ı.. ( .... 70) 1 - • gaı .11r an on gaz me şar nawe eı Çl••n mıı ır. a nıı ı..,a • on 
·-~N O T : Yeni hisselerden bir hissedara eski hisselerin i- i ~ Her erde satılır. zöl müstesna olmllk tızrı: mütebaki ga-ı~I ile dtjer gaılıt 14rtnam.e1i nebile ya 
· - ; dörtte bir nispetinden fazla verilmeyeceği içün, ~ --= ! ·~±-.:.t-++=*%#+15 =ere:- muayyeninde ibate edilecektir. Bu aynlın (4./0} to!: ~azol ayrı ıartaame dahiliP 
=: kayt varakasında sehven fazla yazıldığı vaki i i , l'lfU .. KEMILfEL BI. R ve 29.7.929 pazartesi gliuli ast 14 de kapalı ııdi11 ilıale edilecektir. Şartnamesi 
~-= ~ olursa Bankaca konturolunda dörtte bir tenzil ! : 1f lT. görmek isteyenleriu her gun lcomisyouumuza m•ıracaatl ırı v'- miıoakasara i§tir 
§: edilecektir. e l KASIK BA.r,I edecetderio terııinatlarmı h!lVİ te!düaameleriııi ye'Tmli muayyendo ihale 11at1D 
:=o-:: : b evvel Aokarıda merk.ez satın alma komiıyonuM tevdi eylemeleri. 

~YENİ HİSSELERİN TEMETTt)LERİ: ~==.:~ -· ~=· 

=·; H~miline ~it olar'!:~ ~.hrac olnnan yeni hissele~ İ 
~.,, = ı_ 929 senesı temettuunun yalnız 5 aylık kısmına 1 :_::: i 

! ~ ~ iştirak edeceklerdir. ! ;.-;; i 
S:.:: s 930 senesinden itibaren yeni hisseler dalıi eski i ·-: 
~ ·- S Jıisselcrle hukukan müsavi olacaklardır. i j 
:_; a=a ·=· ·=: i f Türkiye iş BankasıJiJ 

-mr@EıJiı1rnrıJrıEı1[ıE@EıEılfıEıEıJI@JiıJI@Eıirı1rıEmm~rnrnmimı1mmrmm~rnrn[~'1I'Jm!ı1fö@1m~• 
Posta ve telgraf levazım 

nıüdürlüğüııclen: 
1 - Ankarada umum müdürlük binasile Istanbul T. fabrikası 

ve Ankara-lstanbul telsiz binaları için mübayaa olunacak iki yüz 
otuz ili iki yiiz elli iki ton Kadıköy gazhanesi Kok kömürü 28 
Temmuz 929 pazar giinü ihalesi icra kılınmak üzere kapala zarf usu
lile münakasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin ş:ntname almak için şimdiden, teminat ve tek· 
lifnamelerini ihtiva edecek kapalı zarflan tevdi için de mezkur ta
rihte saat on dörtte yeni postahanede mübayaat komiıyonuna 
müracaatları. 

]. ROUSSEL kasık 
Jağı bütün tip ale
mince azim taktirle· 

- re mazhar olmuştur. 
Zira ancak bu bağ 
ile emniyet ve raha
tı tamme elde edi· 
lir. Bağın kusursuz 

olarak tatbikini temin için 

VJ~lakl 
Şubesi, Beyoğlunda Tünel mey
danında kain mağazasında sa
tılmaktadır. 

Mağazamızı ziyaret ve yahut 

......., ................................................. . 

i. ....... ~~~~. ;:~~~~ı.~~ .. ~?~~E~--~~~~-~ ... . 
1500 Ton rekompozfl maden Jr.ömlirll kapalı zarfla iba:C.i 2~ 'f~enmm 

tarihine uıusadif paıarteei 111\t 14 te · 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı iç>o bin bet ytlz ton kömtlr kapalı urf uıul Ue mil 

kasaya konmuştur. Şartaaıııes\oi g;>rmek isteyeııleriıt her giln itu!na talip bulıı 
larında yukarıda ya.zıh gliu ve eaatta Kasıı:npa14da deo.iı satııı alma lrvmi•y"ıs 
mUracaatlar1. i ...... -.................. E;;~ii· .. ·;~;;k; .... iıi~ .. i;;;---·-
ı ___ ...................................... " ......... ._ ................... _ ........... __._ .. 
S atılık apartıman: Beyoglunda hUseyio ajta mahalleaiodc atiL- b.yram cedft 

sokalımda bağdnna oamilc maruf 21-29 No. ıpatamau faiaei.7Je talir ıuls 
mebni ·23514. lira bedeli ~uk.arrer ile . l·S.9~9 ta.ribifM .mludif ~Dbc gllıl.li ,C 
15 te par.arlıkla ı:ıııizayedeaı mukarrındır. Tabplerır. t.aaırıat malı:borlnıle eın•ıl• dl 
ruke !!atıf k.omiayoauna müracaatları . 

Fenerle t.ıetat araauıda baıtaıı ara batmıt oiı· hııld~ bulunan Fener baia9f' t·•f' 
nuD 850 liT& bedeli mukadder ve 1805 lira mefıuh bedeli ihale il• 16-7 9~ e 

hine mütadif pazarte1i ~lioU temdidu i.csayı mliuyedeti mulı.arrerdir· Tılipl•r•P 
vali metaUke aatıı komuyoauna rnuracutlatı. 

kutrunuzu bildirmek suretiyle I''•"'_. Dokt:or •mıur..•\ 
siparişinizi posta vasıtuile icra lil Haıeki kacluı.lar bastaııui Cilt 
ediniz. Fiat\ar: Adi bat 4 TL. H n Fireup Hekimi 

çift bağ 1 TL. Lük• kuvvetli bat 11 Cevat Kerilll 
8 TL. çift bağ 12 TL LUks l Tür[Je tie Jüki llüali ah.rner ı· , ... -J<.lJ& .. UI!: 
ekstra kuvvetli 10 TL. çift bağ b' 1· 1 1 ?A2'' .!~wz~·~·· ~m~~···~-·~~~:=#~~ ıncUO. ~ .. : .stam. .v ~ bot 

a.;.15_T111Lıiıı.1ıııtı11111,..._._11111111_ ........ _... .ımmumuaımmn1111uu111111111na11nı4' Mea'ul Mildirh Eaat M• 


