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icmal 1 Bu ııcalllarda 

Sol taraf pencereleri de venızelos'un 
V•ZİJlefl 

cadelecilikten ıulhperverliğe 
eden n çenf\ Yunanistanın 

aşına 1ole11 Gıritli IİI~inin va· 
ı;iyeti acaa.. nedir? Yunaniıtan 
Lir .. ıurpriıe ., ler memleketi ol· 
maaa) dı bu şiit}i ıormazdıkıı bir 

açılırsa sıhhi 
tnahzur var mıdır ? 

" Daily Mail ,. iD diplomatik 
muhabiri şöyle göriiyor: 

" Amiral K.unduriotis, kanun 
dairesinde, Meb'IU&ll Te iyan mec
liı:ıleri tarafıadan deTlet reiıliğioe 
se~ildi n ciimhuriyete yemin etti. 
Bundan evet .. cak jeneral lt.011.
dilis'in bir karari iJe reislik edi· 
1ordu. 

Meb'uaanU. iyanda büyük ek· 
ıeriyeti ilai& oWı Venizelos'an, 
cümbur reiıi ubki bir tarafta
·ndtr. Demek ki Venizeloı her za· 
~andan ziyade bnedidir. Zahi· 
fti istibkimıam içinde, Veııizelos, 
zaonol uoduıu derecede rahat ol
masa gerektir. 

Bütün kudret, evet, eliudedir; 
ve. 65 yaşında bulunmasına rag• 
men dimad aymık:lıgını gaip et· 
wemiJtir; likin maiyeti ile haşı• 
mn bot olmadığı gizlenemeyecek 
Lir hale ıelmiıtir. 
- \ eoiı:eloıla birlik olup mun· 
taıam bir htıkO.meı teşkil etmek 
kabiliyetinde balunu tek tftk ' 
si)a iJer, JCafudarit, MibalakoJ?U• 
l<.ı". Çaldaris, Papaanaataıiu istık· 
Jfı~ L ... ınden n fırbcılıklanndan Vak'a üzerine tramvaylar arka arkaya dizildiler. 
'.ız geçemiyorlar. D k d b 

KafaadUiale Mihalakopuloı ün saat on i i e ir tramvay 
umumi ıif.ueıte Venizeloı'u tu· arabasında pencere yüzünden bir 
tuyorlar tibi görüaiiyorJar, likin vak'a oldu. Şu sıcaklarda tram· 
Papaanastaıiu ve Çaldariı muha- vaya binen halkın haleti ruhiye
lefettedirler; çünkü bu vaziyette sini göstermesi itibarile bu vak'a 
bulunmakla llalbn teveccühünü 
kazanıyorlar. Veniseloı'a broı gel· şayani dikkattir. 
megi bir şeref addediliyor. Malumdur ki, tramvaylarda an-

llaşvekilia adamı az. Devlet cak gittikleri istikametteki sağ 
nridatı masrafa !eritmiyor. Yu· pencereler açılıyor ve soldakiler 
nan milleti iae bir an içinde 
işlerin dibelmesiai musirraae is· ııkı sıkı kapalı tutuluyor. Dün, 
ıiyor. lmdi, Venizeloa'an muvaf· tramvayda ııkıntıdan bunalan bir 
fakıyeti ~çtilr. Bu i•,_b0uiiiliılüen~~·~~ . -~vi ....._. 
fl!g~ ,... jicWE Ya r~ ·--~- --
[ bim J liteinft, fakat kondüktör Ema· 

* * * netin emri mucibince tramvayın lngiliı muhabiri işleri ne gli• 
2tııi1 nnlamıf ı sağ taraf pencereleri açılabile-

Yunaaiıtan uzun müddet us- ceğini söylemiş, fakat sıcaktan 
lu duran, ıonra birden bire co
.ş.an bir yanar dağa, yahut, rakit, bunalan tramvay ahalisi o zatın 
sakin bir deniaia annzın gökre· fikrine iştirakle hep bir olup 
ımcsine, ve, yahut huyu belli ol· arabanın bütün sol taraf pen-
mavan bir kıarağa, kadına benzer ..• 

·Ayni VeDizeloı bir kaç defa cerelerini açmışlar ve Üsküdar 
~öklere ç\brıldı, bir kaç kere tramvaylarınında böyle olduğunu 

Biletçi bu hareket üzerine 
tramvayı durdurmuş ve vatmana 
hareket etmemesini söylemiştir. 

Tramvay durdurulmuş, kum
panyanın bir yol memuru gelmiş 
ve yolculara biletçinin noktai 
nazarını aynen söylemiştir. Ma· 
mafi tramvay halkı sol taraf pt-n· 
cereyi kapatmakta ısrar etmiı· 
ler, vatman da yarım saat bir 
t•Wıarıi• .... ,.., .. ...,.,._illa 
mecbur olmuştur. Tramvayda bu
lunan ve Üsküdarda oturduğunu 
söyleyen bir zat Üsküdar tram
vayı sıcaklar dolayısile lstanbul 
tramvaylarının da her iki taraf 
pencerelerinin açık bulundurul
ması talebini muhtevi bir kağıt 
yazmış ve cemiyeti belediyeye 
verilmek üzere yolculara inızalat

de memleketinden kaçmaga mec- so'"ylemı'şlerdir. 
Lur oldu. Ôlen kıral Konstaııtin 'de öyle, &i.iliiii~i'ii"ill..,..ıüiıi!imuo;;;;o;;;;;!!L@m;;;..ciizas....,..s!'!'ismm~,_,!iiiôiiiiiiiiii!!iiıiıii!iiioc~~~~~~;;;;,;~~e•-

Komtu memleket volkanik top- D •• h • • AfiJle ff. 

mıştır. 

raklara benzer. Lavlar henüz sulp . un şe rımıze 
hale plmemiştir. Bunun iç!n si· 30 romen Kararname hu yaae~ orada, kararaızdır. K.omü· u 
ıniam ele, Y uauiıtanda aldı . yürü· •• 
dü. Anadolu felikeri millete bir talebesı· geldi gun 
derı tetkil edemedi. 

Tecrübe it~ sabittir ki Venize- D tanz;m edı·ıı·yor. loı ta, ölen kıral Konstantin de, Dün Romanya bandıralı açya ıı. 
iktidar mevkiinde değillerken göz· vapurile şehrimize 30 romen ta- , 
,t..le idiler; lakin iş başına gelince lebe gelmiştir. Talebe temmuzun Aliye nanım 
~ünde~ güne teveccühten düştü· dördüne kadar burada kalacak- hadisesi ha
ler. iktidar mevkii kendilerini lar ve şehrimizin şayanı temaşa kkında Üs
.. o~laaicma~ ?çabuk yıprattı. Bakalım ne mahallerini ve bazı müessesatı 

.. küdar müs· ziyaret edeceklerdir 
Dahiliye vekilinin Darülfünun talebe birliği misa- tantikliğin-

seyahati firleri rıhtımda istikbal etmiştir. ce yapılan 
Ankara 27 l\,f' } d k tahkikatın 

~ ı k'l ş k n.ıemur ar an azanç esasatı ik-.uani iye ve ı i Ü rü Kaya 
beyin tark seyabatı devam et- ver(J'isi alınmıy acak. mal edilme-
mektedir. Dahiliye ve kilimizin M~mur maaşlarından yalnız d~_ği:.~~a~~ 
seyahatı daha bir ay sürecektir. vilayetlere ait olan tarik bedeli gt~kn Cu m l 

d l k .. h. b" ı e a Son akıka müstesna o ma uzre ıç ır b 
• vergi kesilmiyecekti. Tevhidi kü- ey karar-

M d M 
,, 

a arn ann:"' 

lzmirde dünkü maç surat kanununa nazaran memur namesini ya· 
lzmir, 28 [Hususi] manşlarından kazanç vergisi ke- zmak üzre 

Galatasaray 5-1 galip gelmiı- silip kesilmemesinde tereddüt müddei u
'tir. Bu gollerden ikisini Latif, iki- hasıl olmuş ve mes'ele Ma!iye mumiliğin 
sini Sadi, birini de Necati yap· vekaletinden sorulmuştu. Alınan mutalaasım P5iiiiiiiiii 
pmıştır. cevapta 3 ay sonra Barem ka- alacaktır . Müstantik 

Izmir, 28 [A.A] nunu tatbik edileceği cihetle o Mütalaadan Cemal Bey 
Altay Karşıyaka muhteliti ile zamana kadar memur maaşların- sonra kararname yazılarak Atiye 

Galatasaray arasında yapılan bu dan kat'iyat icrası tebliğ edilmiş- hanım mahkemeye sevkoluna· 
günkü mnçta Galatasaray bire tir. caktır. 

kartı beı sayı ne galip gelmiştir. lzmı·r madenle- Ş-=e.::.:..h.:__r_ı·-m-ı·-z-d_e_k_ı·-A-t 
Galataıaray Pazar günü avdet 
edecektir. • d k•k 

Aukarada lik maçları rın e tet 1 at yarışları 
Ankara 28 [A.A] lzmir, 28 [A.A] 

Ankara lik maçları bugiln ni- Mıntakamız dahilinde mevcut 
hayet bulmuştur. Muhafız gücü kron, bakır, kurşun madenlerinin 
ikiye karşı beş sayı ile gençler bir kısmını işletmek üzre Leh şir· 
birliğini mağlup etmiş ve tekrar ketine mensup bir mümessil ile 
Ankara mıntakası şampiyonu ol- bir alman mütehassıs ve bir türk 
müştur . Saha çok kalabalıktı. maden mühendisi şehrimize gel
Başvekil Iamat paşa hszretlerile mit ve ticaret odasından icap 
maliye vekili saraç oglu Şükrü eden mufassal izahat almıştır. 
bey de teşrif etmişlerdi. Hey'~t tetki~tta bulunacaktır. 

26 temmuzda Is tan bul at ko
şuları başlıyacaktı. Koşular 6 ha
fta devam edecektir. Bu koşular 
için, Ankara at yarışlarına işti· 

rak eden belli başlı hayvanlar 
lstanbula getirilecektir. Bu me· 
yanda ismet paşa Hz. ferinin ve 
C~151 bey'n atlaq da ge!cce~tir. 

IA,, öz 
lar• blrllfinlllerl 

Elime bir kaç cedvel geçti. Dü· 
nyanın her yerinde az ı;e yahut 
çok para tasarrufu oluyor. Ye
kunu kabartan büyük tasarrııflar 
~il, küçükleri, pek küçülrleridir: 
bir kuruş, on lmruş, nadiren bir 
lira! Bunlar milyarlara baliğ ol
uyor. Damla damla göl olu~. 
derler. Mesela her türk günde bır 
t~ metelik, bir kağıt liranın dö
rt yüzde birini bir tarafa atsa 
senenin sonunda ne olur, bilir mi
sİllb ? On iki buçuk milyon lira! 

Bu neticeye varmak güç de
ğildir; bir 1artla : 

Şu uf ak birikintileri toplayacak 
bil- müessese. 

Evet I lı bankası mükemmel ve 
fC&Taitİ iyi bir taMJrruf santb.ğı aç· 
tı. Lakin bu müessese ihtiyaca as· 
1.4 kafi delildir, çünkü bankanın 
her nolaaiia ıubeleri yoktur. 

Türkiyede tam 40,991 merkez 
var ( Tesmi) ; gönül ister ki bu 
kırk bin kiisür yerin hepsinde ta· 
sarru/ sahiplerinin topladıkları 
metel11tler,i kabul edecek ~eler bu
luıuwı, Bu mümkün mü . 

Evet, ıimdilik öyle. Yalnız bu
tla raklaımak. ve katta masrafsız 
yakıa,nuik • kabildir. Na.'ftl r Her 
nıımlekeıte olduğu gibi posta mer
heı:lerini ayni zamanda tasarruf 
ıanaııı haline koymakla. 

Bir ~ yerlerde postalar mek
tup kab'ı,ıl ettikleri gibi para da 
alırlar. 1dare bir olduğu için, bir 
merke~n ı;erilen bir defter diler 
bir merkeze gösterilince, teı..Ji olu· 
nan para kabul olunur ve yahut 
teslimat küllen u 'yahut kısmen 
geri alınır. Hafızam beni yanılt· 
nuyorsa .Me~rutiyeı det:rinde bu 

bapta bir kanun veya nizamname de 
yapılımı,lôkin tatbik olunmamııtı. 

Al bir himmetle, teıkilatçılık 
ruha ile, bizdeki bütün posta t•e 
telgraf ııJ!>ekrinin bu hale gelmesi 
imlan --dahilindediı-. 

Poıta idaTesi, devlet, bundan 
istifade edeceli gibi, halk ve qını-
1- ıldila:i: dıı mıı.ıefıt ol· 
~~ •. ,. ..... ,,i,,. 
sıa taıanuf a lerinin yeldmla
rı nıil,.m fara tıarıyor. 

1Wlım birikintilerini *'P-lamadııınırm birinci ubebi ka
yitsizliti cJetil, onları kolayca tevdi 
edecegı bir yer bulamamasıdır. Bu 
kolaylığı gösteriniz, göreceksiniz ki 
biz.de de tasarruf moda haline gelir. 

Bu si.sıem alılUk ı·e iktisadiyat 
ii%erine ne büyük bir tesiri olaca· 
;iından lxıhsetmf'k istmem. Gerçek! 
Bu gün tasarruf erbabı paralarını 
ycıtıranık yer l>ulcınııyorlar ve o 
birikintiler .u:ıp #idiyor ... 

lktisadiyatımı: inzibattan malı· 
rumdur. Şö_..,·le bir küp tasanıur 
edini:: lıer tarafı çatlak ve ''(arık; 

;X.!:!Jf..lar '\'avaş yaı~·or ! · C.N. 
:::~oraıyoruz - - .. 

Barutla ateş ... 
Şişlide, tam sık apartımanla

rm ortasında, Nigar sokağında, 
ermeni gaiplerinden Narlıya· 
nın bir duşemeci fabrikası vardı. 
Burada ateş yanmıyordu. Ame
le elleriyle çalışıyordu. Bu ~n, 
bu büyiik binanın alt katını 
Pari" koku fabrikatorlarından 
rneşhur Piver tuttu. Oraya 
binlerce kiloluk bir ispirto 
rnahzeni yaptı. Bu kafi gelme· 
rni:.: gibi SaJanikli Kibar Fazıl 
i minde bir zat ilk kata on <:ekiz 
dokuma tezgahı yf'rle:tirdi. 

Kolon ya kazanlarının tam üs
tündeki motor barutla eteşin 
imtizacı efsanesinin tahakku
kundan başka nedir? 

Şehir içinde tehlükeli fabri-

1 
ka olur mu? Civar binaların 
duvarları şimdiden çatlıyor. 

Boya kazanları tarrakalar 
tevlit ediyor. 

Gürültüden, uğultudan halk 
cidden bizar oluyor. 

Gelen, giden belirsiz; inzibata 
halel geliyor. 

Bütün semt uykusuz. Sigorta 
ücretleri yükselecek, icarlar 
ise inivor. 

Memlekette her türlü sana
yiin ilerlemesini candan, gö
nülden isteriz; lakin dünyanın 
neresinde mahalle içinde infi
la.ki maddelerle ateşin yan yana 
bulunmasına belediye izin 
vermiştir. 

Türkiyede un'at icr,. edecek 

! boş yer yok mu? Kanunlar böy
le mi tatbik olunur? 

Yarın Şişli bir cehenneme 

ı 
döner e bunun mes'ulü kim 
plir.aktır. 

SR~P. er~~· 

Alln hanı 

1neselesi1ıi1ı tahkikatı i 
nıal edil111iş gibidir. Müsta 
tik Ceırıal bey bugün kara 
nanıesini yazacak. 
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Bizde Allellzm • 

Diinkü müsabakalar 

• • 
lÇlll 

Türk atletizmi 
bize ümit verdi. 

Tllrk tenüciliğinin mastakbel yıldı;· 
lanndan Fl!nerbalıçeli 

Sedat bey 
Atletizm Federasyonu ile mın

taka atletizm heyeti tarafından 
tertip edilen teşvik müsabakaları 
dün Taksim Stadyomunda büyük 
bir intizam ve mükemmeliyet için
de yapıldı. 

Müsabakaların tafsilatına gir
mezden evel şunu söylemek iste· 
rizld memlekette ilk defa olmak 
üue-200-&llcti bir aray.a toplayan 
büyük organizasyon baştan niha
yete kadar pürüzsüz idare edildi. 
Gerek mıntaka heyeti azalarının, 
gerek Atletizm Federasyonu er
kanının toz ve toprak içinde ter
lemek suretile temin edebildikleri 
bu intizam ortaya öyle bir organi
zasyon koymuştu ki buna: 

- Şimdiye kad0;ar yapılanla· 
rm en mükemmeli!.. Vasfını ve-

Berllnde 
Strezemann 

vahim 
surette hasta ! 

Berlinden dün geien bir tel

grafa göre, llllllli!lllf!lllllllllllllfl!l!!lllllllllllllllllll!l!I' 
Almanya 
hariciye na· 
zırı Dr. St
rezemanın 

Madrit ve 
paristen av· 
detin den 
sonra has
talanması 
türlü türli 
~ayiata ba .. 
is olmuştur, 
Muhalif fır. 
kalarve~ 
husus Kıl 
genberggr 
rupu bari- Strezeminn 
ciye nazırının \astalığını esraren
giz ve vahim bir şekilde göeter
meğe çalışıyorlar. 
Strezemanın hastalığı hakkında 

neırolunan heyecanlı .şayialar 
Berlin mahafilinin nazarı dikka
tini celbetmiştir. 

Hariciye nazırımn hastalığı va· 
him olmamakla beraber iztırap 
vericidir. Hastalık tesallübü şe
rayindir. Bahusus bacaklarında 
tiddetli sızılar duyduğundan ayak· 
ta duramıyor. Rayhiştagtan dön
dilkten sonra etibbanın tavsiyeıi 
Ozerine yatağa yatmıştır. En ziya· 
ge 'ol pacatı ağrıyor. 

renler hiç tereddüt göstermiyor 
lardı. 

Atletizimin memlekette yer le 
şmesini ve halk tarafından sevil
mesını temin etmek için buna 
benzer atletik hareketlerin sık 
ıık yapılması icap eder. Mem
nuniyetle haber aldığımıza göre 
alikadar teşkilat bu mevsim için· 
de daha 3-4 atletizim teşvik mil· 
sabalcası tertip edecektir. Bu mü· 
sabakalarda daha ziyade vüs'at 
ve şümul vermek, meseli 
bu sefer Balıkesir mantıkaaı 

atletlerinin olduğu gibi, yakın 
mıntakalar atletlerinin de iştira

kini temin etmek lazımdır. Bu 
suretle hem yapılacak hareket· 
ten beklenen gayeye daha ziya· 
de yaklaşmıı olur, hem de mev• 
cut rakabet sahasının geniıle
mesi fertler üzerinde hakiki btr 
teşvik amili olur. 

Dünkü atletizm müsabakala
rına gayri müttefik atletlerin de 
iştirakine müsaade eden teşkilat 
bu suretle çok mantıki hareket 

etmiştir. Gerçi dünkü müsabakaJa. 
rın ekserisi bu gayri müttefik atlet 
ler tarafından~ fi 
auen ınevtut otan blJ tu.ılıni4!l. 
kıymetten düıOrerek oniİtfa bf. 
ıılaşmamaktansa onların kıyme-

tini ataletten kurtulamayan atle
tizmimiz için bir teşvik kurbanı 
olarak kullanmak çok daha dotru 
bir harekettir • 

Atletizm F ederaıyonunua bu 
hususta gösterdiği isabet şayanı 
tebriktir. 

[ Mabadi spor sütunumuzda/ 

Bakalım, bu 
müzakereden 

ne çıkacak? 
Atiu, 27 

Yunan hariciye encümeninde· 
ki içtima bu geceye kadar devam 
etmiştir. Müzakerenin en hararetli 
kısmı emlak meselesi etrafında 

temerküz etmektedir. 
içtimada M. Venizeloıun ke11-

di noktai nazarını müdafaa ettiti 
ve şiddetli bir itirazla karşılandıtı 
ı:öylenmektedir. Vaziyetin neşe
kil alacağı malum değildir. Bu 
vaziyetin Ankaraaın ve bitaraf 
azanın da sabrını bitirmeli ecnebi 
mahafilini endişeye duçar etmek
tedir. 

Bir heyeti geliyor 
Avusturya kadınlar taali cemi· 

yeti azasından mürekkep bir hey
et şark memleketlerindeki kadın· 
ların hayatını tetkik için uzun 
bir seyahata çıkmıştır. Heyet aza 
sı sekiz kadındır. Heyet Filiatin
deki tetkikatını bitirip Beynata 
gitmişti. Beyruttaiı da fstanbula 
gelecektir. 

Tütün istihsalatımız 
Muhtelif ziraat mıntakalarımız

dan 1925, 1926, 1927 ve 1928 
dört senelik tütüu istibsalitımız 
şudur: 

1925 te (60,639,366), 1926 da 
(59,020.229), {1927) de (69,27(). 
280) ve (1928) de ( 35,810,911 } 
~ilQ. 



" $ 1 ... ( -.AflK SÜTUN 
Bu di,tuada.lıl flldrler mektup 

Hhipkriae aittir. 

Pahalılık! 

J 
buQlıne; ~arına ait mUief errik haberler 

Şehremini Muhiddin hP-yden 
bir , e) reoa edeceğim: 

Hayat pahalı değilmiş, fiatlarda 
hiç)JiF fovkaladelik yok ... gibi bazı 
sozleri .emanete isaat ediyorlar. 

Vapurcular bu 
gün de 

Toplanıyorlar 

Em•neııe 
Kadıköy otobüsleri 

Ankara - Istanbul HUtelerrllf 

telefonu 
temmuzda açılıyor 

Hademei hayrat 

Hnyatm pahah ıiup olmadığını 
an ı... rakkam gösterir. İstirham 
edetiz, bize şehremaneti bazı rna· 
lum t ver in: 

l - Et i.): hayvan kaçadır: nak
liye i, vergisi, zephiye"İ, peraken· 
decilerfo karı ne tutuyor? 

Bu rakkamları tafsilatı ile erıfa· 
nd ,şehirlilere göstermeli ve de
meli ki: - Ey efendiler, görüyor
sunuz ki bundan aşağıya et satıl-

Bir zevcenin şikayeti 
TraLzonlıyım. 15 yaşında iken 

iki sene evel Trabzonun Akçeabat 
kazasından ren~ber Şevki ile ev
lendim, bir sene onra hamile kal· 
dım. Çucu~umu eksik olarak do
ğurdum, bu yüzden lıir kadın has
talığına düçar oldum. K ocam ozür
lü oldu~umu bahane edeıek üze
rime ba::.ka bir kadın almak i~ tı

) ord u. Bunun için mahkemeye 
ınüra<'aat etti. Halbuki doktor ha ... -
talığımın tedavi ve ameli) ada ge
ç ereğine dair bana bir rapor verdi. 
Mahkeme beni hoşatmadı. Kocam 
nihayet beni Trabzondan alıp ls
tanbula getirdi ve Haydar paşada· 

Bu gün ticaret odasında vapu· 
rcular içtima edeceklerdir. Oda 
ticareti bahriye şubeai müdürü 
Ali Rira beyin riyasetinde yapı
lan bu ikinci içtimada vapur na· 
vlunlarının müaavi ve mutedil bir 
şekilde alınması ve sefaiole reka
bet meselesi görUşülecektir. 

Kadıköy semtinde i~leyen oto· 
hiisler Gaı:i köprüsü için resim 
vermiyorlardı. Şehremaneti, 10 
gün müddetle zabıtai belediye me
murlarını teftişe memur etmiştir. 
Zabıtai beledi}e n.cmurları otobüs 
lerin yolcu bO§alttıkları yerlerde 
duracakJar,biletleri tetkik edecek
ler, Gazi köpribü rüsumunu alma· 
yan otobüs sahiplerinden encüme
ni emanet tarafından cezayi nakdi 
alınmak suretile zabıt varakası tan
zim edeceklerdir. 

Temmuzun birindea itibaren 
Ankara - lstanbul telefonu halka 
açılacakbr. Şimdiye kadar yapı 
lan tecrübelere nihayet verilmiş· 
tir. 

Ankara ile göriifmek isteyen
ler telefonu açtıkları zaman &an· 
tral memuresine doğrudan doğ
ruya Ankara ile görüşmek iste· 
diklerini söyleyeceklerdir. Anka
radaki telefonlar otomatik oldu
ğu için, onlar da makinalarını 

2341 ve 2342 numrolarına ayar 

Hademei hayratın maqlanaı 
beş yüzden aşağı olanların 50 
kurup iblAğ olunacağı diyanet 
riyasetinden emrolunmuotur. 

Bu ay zarfıooa kırk kadar ha• 
demei hayratın maaşları bet yül 
kuruşa iblağ olunmuştur. Had& 
mei hayratuı izami maatları yir· 
mi liraya ibl~ edilmif ol'Cfkur. 

Firarilerin emlaki 
İstanbullu firari Rumlara ait 

emllkin tesbiti ve takdiri k.ıymed 
için muhtelit mübadele komiayo
nundaki Ttlrk murahhaslanndu 
birinin riyasetinde bir komiıyoa 
teşekkül edecektir. 

Bir motör battı 

maz... ki tıp fakülte ine yatırdı. Bir ~ene. 
Bu hesap aleni olmadıkça her den beri huradu)ım. lki defa ame

kes fiatlarm )'Ük ek olduğuna liyat oldum. Bir kaç gün .,,onra tek-
hükmeder ... ve bihakkin! rar ameliyat olacağım. Kocam 

Evelki gece limanda bir müsa
deıne olmuş, bir motör batmıştır. 

G~ce saat 23 de Kadılcöyün
den köprüye gelmekte olan Cüm
huriyet tenezzüh motörü Saray. 
burnu a\:ıklarında birdenbire Ji. 
mandan süratle çıkmakta olan 
Semperparatüı tabliıiye gemisi 
ile ka11ılaşmıttır. 

BQy,le zaruri havayiçten bqka Şevkinin Zonguldakta kt mür ocnk
yerler~e vergi bile alınmadığı hal- larında ~alışdığını haber aldım. 
de İstanbul tehrenıanetinin bütün Bir senedir beni hiç arayıp sormu· 
idue muraf ve israfını salbane-

yor. On beş güne lr.a&r hastane-
erct,a ~-- istemesi ne se· den çakacağım. Allahtan baıka 
.ebe ıaellaiclil.? 

2 - it ltususunia muhtelif kimsem yoktur. 
Beş param da yoktur. f«er ko· 

fıatlır göfüyorm. Halbuki her yer· cam Şevki bu açık mektubuma va· 
de, 

0

ketllfU ftt6ee ve Sofy•da, Sc- kıf olduğu halde gelip beni bul
lioik ve Atİlla;a, Köıttewtee ve mayacak olursa mahkemeye mü· 
Bükr~, v. s., fıatla.r birdir. Bir racaat ederek nafaka isteyeceğim. 
kasap 4lır flata, ötekı ha~ka fıata 'fıp fakültesi aiHiye 2 inci 
satama&. ..• Y ._yok. koguşta Ayşe 

lataabul ~Jedlreei •eden k()aı- Polisin nazarı dikkatine 
şulardan ıerı kalıyor? 

Şehre'18alt0ti hu intizamı temin 
edecek tefkilAtfl malik dqil midir? 

Değilse Em.aet bitçeei nereye 
sarfoJunuyor? Bu giniill ea mühim 
mea'elesi budur. H.Jk servet ve 
bedea jtib.rı ile ay&f dütüyor. 

3 - Hemen her yerde (Avru· 
padan ve komşulardan babsedi· 
yonız) toptu ve peraken4e fiat· 
larıaın mufassal cedvelleri sık aık 
llflfl'O'Jl uc. • 

Biııde bu usul yok. Niçin? Her 
kes, ıu zaruret zamanında Reden 
)u dereoe fazla para verditinia 
sellei>İni bilmdi. Şeilre111a11etleri
ain ilk vaaifesi • iıele ~u ı.amanda· 
budaıı hafka ae olebit«? Hter 
ea•&tin tetkilltı buı:aa müsait 
• oeden bu gayeye varacak 
bir -.ııat vücuda getirilmiyor? 

ili aolleaJH•ız var: 
1 - N.rk y<Jk; 
1 - 1'.onaıol yok. 
D.mek ki omuet yok. 
Şelaria i.aan, laetta tanzifi bile 

hayat pahalılığı kuıısıada ikinci, 
~ derece yazifelerdir. 

I'iele, MJM bu derece pahalı 
ike11 bötçeden masraf ederle Av· 
rupaya memurlar, hey'etler göo· 
derip modem jehirleriıı tanzim•· 
blU tetkik ettirmek gülünçtür, 
pçekten gülÜllçtür. 

il.yat pahalıl'Aı bir düşmandır. 
Şlkin Mı tarafına yayılan, 

!İaen bu düşmaaı ezmek için Bele· 
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Kapalı oda 
Paul lambasını aşağıya tuttu. 

Bu bir işaret olmalıydı. Zira aşa· 
ğıdu bir kadın sesi cevap verdi : 

- Baba Walter sen milin? 
Herek•te geçmek n•- rel

mifti. Pnr cevap vermeden yıl-
dırım ~ aşa~ ~-~ u
mnı idi; kaha bir lcQ.ı bpaaap 
mahzeni a)'lnnak Oae idi. 

Paul hemen yüklendi ve içc.
riye girdi. 

Unkapanı polis merkeı:ine ta
bi Küçük pazar polis mevkii, mm· 
takasında bulunan bekçileri husu· 
ıi hizmetlerde kullanmaktadır. 
geceleri asayişi temin ile meşgul 
bulunan bekçilerin gündüzde ka· 
rakol muavininin hususi hizmet· 
lerinde kollanılması hiç bir polis 
merkezinin yaptığı iş değildir. po
lis müdiriyetiyle Unkapanı mer· 
kemnin nazarı dikkatini celp 
ederiz. A. N. 

diyeRin seferber olmuı ıarttır. 
Böyle bir zamanda bir ıehremaneti 
meeell Darlllbedayi gibi şeylerle 
uğratmaz: ağlatıcı komedi ... 

Botün f1aliyet pahalılığa karşı 
ac;tlecak mücadeleye hasredilme
lidir. 

Bir vapurun pusulası neyse bir 
şehrin Hat cedveUeri de odur. 

BiT mal kaça iıtiheai oluauyor, 
kaça istihlak edilifor? 

Eğer fark büyükse, ihtikir ya· 
but belediyede idareıizl uik mhak· 
kaktll'. 

Değilse, istihsal pahalıdır. Bu· 
nUtl çareeine başka tüdü bakıhr. 

Muhiddin beyefendi- ki hami· 
yetli bir devlet adamıdır· bu ciheti 
şehirda§larma sarahaten bildir· 
mekle vazifelerini HQrmelidiler. 

Eler kusur be]ediyede iıe ki 
öyledir- teşkilatı yeni baştan taze· 
lemi detil mi? 

Hakkı Cemil 

- Kendini yorma, içinde kur
§Un yold dedi. 

Kontes derhal bir çekmece 
açtı. Başka bir tabanca yakaladı. 
O da ateş almıyordu. 

- Onun da kurıunu yok 1 
Konteı şaşırdı. Onun bu ıat

kınhtı arasında Paul ıelf m verdi: 
Bendeniz Paul Ôelroze , 

dedi. 
- 8-. 

Hoheryolern 

Motör süratiai derhal kesmiş
ae de üıerine doğru gelmekte 
olan geminin önünden kaçama
mış, ıiddetle müsademe etmiı· 
]erdir. Mü.ademe neticesinde mo
tör derhal batmıştır. Denize dü
ten Ali kaptan ile Dursun tahli
siyenin tayf esi tarafmdan kur
tarılmı§lardır. Tahlisiye gemisine 
bir ,ey olmamıştır. 

Hayvan neslinin ıslahı 
iki aydan beri Trakya hava

lilinde hayYanatta idiç ameliyesi 
tatpik edilmektedir. Edime vi
layP.tinde 4000 küsur at ve boğa 
idiç edilmiftİr. Bu işler temmu
zun ilk haftasında hitam bulacak
tır. 

Anadoluda da bu ameliyeye 
baılamlmlfbr. Kars vilayetinde 
1600 bota, 100 at, Balıke8irde 
500 at idiç edilmiştir. Adana vi
layetinde de idiç ameliyeıine de
vam edilmektedir. Bu meıai ya· 
kında Anadolunun her tarafına 
tqmil edilecektir. 

2 muhabir arıyoruz 
Gaatemizin istihbarat kısmı

nda çahımak üzere iki gence ih
tiyaç vardır. Bu rençlerin bir 
alt mektep mezunu veya müdavi
mi olmaları Ye fransızm tekel
lüme bibakkin vakıf olmaları ve 
ukerlikle alakaları bulunmaması 
}i711adır. Taliplerin her gün saat 
11,30 dan 13 e kadar hey'eti 
tahririyeye mUracaatları. 

Elektro • teknik şubesi 
Darülfünunda bir makine ve 

elektro teknik ıubesi açılmaıına 
karar verilmitti. Bu fUbe için 
yapılaıı hazırlıklar bitmek üzredir. 
bu şube müderriı Bürhaneddin 
beyle M. Düval ve M. Dosyu 
tarafından idare edilecektir. 

karanhğm içinde idiler. Çawıla 
Def erler merdivenden inmitlerdi: 

Kontes hiç yerinden kıpırda
mıyordu. Üstünde preAı Konra· 
dın köşkünde giydiği elbiae vardı. 
Yüzünde ne korku, ne hayret ifa
de eden biç bir şey yoktu. Yalnız 
vaziyetin alabileceği vüa'ati beaap 
ediyormuş gibiydi. Paul O.lroz ? 
itte kar,ııında, fakat ne yapmak 
iıtiyor, Şüphesiz bili karısını b
rtarmak çarelerini anyor. 

O zaman ıtılümaedi. Eliaabetla 
Almanyada esir bulunuyor. Ken· 

di tah•ı için, şahımm ae&Ameti 
için bundan daha iyi rehine 
olur mu? 

Kontes Hermine orada, hafif 
karanlığın iç.inde idi. Müt ... ddit 
görünüyordu. Bernard bir adım yürijdü. Pa"l 

kontese dedi kii 

Terkos şirketinin bir 
şikayeti 

Terkos ~irketi müdürü, Ema
nete müracaatla, kanalizasyon haf
riyatı esnasında amelenin dikkat
sizlikle su borularını patlattılda· 
rmı, hunların tamiri için şehrin 
bazı yerlerinde suyun k6silmesi 
zarureti hasıl oldu~unu söylemi~tir. 

decekler ve bu suretle lstanbul 
santralını bulmuş olacaklardır. Bu komisyonda iskin ve poliı 

dairelerinden de birer muralalau 
bulunacaktır. Komisyona, ikinci 
murahhasımız Nebil beyin riyu.t 

Adll>1ede 
Yanlışlıkla çıkan 

mahpuslar 
etmesi muhtemeldir. 

Komisyon İstanbul Defterdarla
ğında içtima edecektir. 

Emanet, kanalizasyon şirketine 
tebligat yaparak hafriyat esnasında 
su borularına dikkat edilmesini 
bildirmiştir. Badema su boruları 
patlatıldığı takdirde kanalizasyon 
şirketi tamir masrafını ödeyecktir. 

Fatih-Edirnekapı caddesi 

Af ve tecil kanununun tatbiki 
esnasında bilhassa hapisanede 
yanlışlıkla bazı mahkO.mların çı
karıldığı anlaşılması üzerine, müd
dei umumilikçe zabıtaya tebligat 
yapılmış ve ilk olarak hapisane 
terziliğini yapan Aranı polisçe ya· 
kalanmış ve tekrar hapisaneye 
sevkolunmuştur. Yanlışlıkla ser
heH kalan iki üç kişi daha vardır. 
Bunlar <la yakalanacaktır. 

Kuzguncuga tramvay 
Üsküdar tramvayının Knr.pa

cuğa kadar temdidi diişODGlmek. 
tedir. Son zamanlarda K\lllUDcu
ğun nufusu artmıştır. Tetkikat ıı. 
ticesi müsbet çıkarsa, Üsküdar
Kadıköy tramvaymm İnf&SUldaa 
sonra Kuzguncuğa da tramvay ia
şasına ha~lanııcaktır. 

Fatih-Edirnekapı tramvay cad
desine ferşedilen kaldırım ancak 
bir buçuk sene müddetle mukave
met edecek metanettedir. Tram
vay ~irketi, bir buçuk, iki sene 
sonra bu kaldmmı betona tahvil 
edecektir. 

Emin heyin imar projesi 
Şehrimizin imarı için vaktile 

yapılan bir projenin tatbiki hak· 
kında emanette bir komisyon teş
kil edilmiştir. 

Emin B. zamanında bir Alman 
mütehaısısının yaptığı proje o za· 
man emantte teşkil edilen bir ko
misyon marifetiJe tetkik ve tasvip 
edilmifti. O zamandan beri üzerin· 
de işlenmeyen ve tatbikine teves· 
sül edilmeyen bu proje için yeni 
bir komisyon teşkil edildiği habe· 
ri doğru değildir. 

Emanette hAkım olan fikre gö
re bu proje Istanbulun imarı için 
fazla görülüyor. ----
Maarifte 

l\'lekteplerin tedrisat 
raporları 

lstanbul mekteplerinin tedrisat 
raporları Maarif vekaletine gön
derilmi§tir. 

·Bu sene mekteplerimisin faali
yetleri eayanı takdir gorülme.lı:tedir. 

Validehağı sanatoryomu 
Maarif veklleti V alidebqmda 

hastalanan muallimler için bir 
sanatoryom açmağa karar vermiş· 
ti. Sanatoryom için ibı.arat başla· 
mııtır. 

la mücadele vaziyetinde idi. Bi
naenaleyh Bernard'ı görünce hiç 
iıtifi bozmadı. 

- Bernard Daadvil hemıire
ıine çok benziyor, dedi. Üç gün 
evel hemfireaile beraber yemek 
yiyorduk. Prens Konradın bem
ıireıine büyük mahabbeti vardı. 
fakat dotruıu da deter. Eliaa
beth güzel bir kızdır. Keadisinf 
çotc •verim. 

Bernard ve Paul kabaran lcin· 
lerini aiiç zaptettiler. Paul atıl· 
mak iıteyen Bernardın kolundan 
tuttu: 

- Evet , biliyorum . Ben de 
orada idim. Size bakıyordum. 

-Yok canım, 
- NHıl yok acanım r Hatta 

Mahkemelerde 
Eytanı koınisyoııu 

Müddei umumi beyin ri}asetin· 
de toplanan Eytam komisyonu bu 
gün son içtimaını aktedecektir . 
Bu içtimada Eytam mallarının 
nakde tah,·iliyle bankaya tevdii 
hakkında son mukarrerat ittihaz 
olunacaktır. Komisyon bu suretle 
mesaisini bitirmiş bulunmaktadır. 

1\-Iecidiıı muhakemesi 
Hapisanede 13 seneye mnhkiim 

iken bir yolunu bulup çıkarak Ka
sım paşada Atina yı öldüren Me· 
cit le küçük zabit Mustafa efen
dinin muhakemeleri bugün intaç 
olunacak ve müdafaa yapılarak 
karar verHecektir. 

Fırkada yeni heyetler 
Cemiyeti belediye ve vilayet 

meclisi umumisindeki fırka gurup
larının mesaisini tanzim, purgram
Jarını ihzar, takrirleri ve çalı@ma 
esaslarını tesbit için birer gurup 
idare heyetleri teşkiline karar ve· 
ril111i@tir. 

Cemiyeti belediye gurupu hey
eti idaresi Sadettin Ferit, esbak 
şehremini Tevfik, Avni, Mekmet 
AJi ve Tevfik beylerden teşekkül 
etmiştir. 

Yakında vilayet umumi meclisi 
gurup heyeti de intihap olunacak
tır. 

etmek isterdim. Fakat ölüm teh
likesi olmasaydı .. 

Kontes gittikçe büyüyen bir 
endiıe ile Paule bakıyor.du. Ne 
demek istiyordu, bütün bunları 
naml biliyordu. 

Oda düomanın maksadını daha 
iyi anlamak İÇİ• Paulü korkut
mak iatedi. 

- Evet, dedi, oraıı tehlike· 
lidir. Şatoaun havası öyle her
keıe yaramaz. 

- Zehirli bil' havası vardır. 
- ZaDnederim. 
- Siz Elizabeth için mi merak 

ediyorsunuz? Sıhhatı bir az bo
zulmuştur. 

- Yok, yok şimdi iyidir. 
Kontes Paule bakb. 

Arozözün kurhanlı\n 
Düıı şişane yokuıuada vukua 

~elen arozôz kazasından sonra Bey
oğlu zükur hastanesine nakledilen 
mecruhlarm hayatları tehlikede 
değildir. 

~1otörcülük kursu 
Liman şirketi tarafmdan motör

cü kursları · açılmı~tır. Kurslar 
Holtandadan gelen bir mütehassıı 
tarafından idare edilmektedir. 

Kurslar üç. ay devam edecektir. 
Kurslardan mezun ol:m efendiler 
Liman şirketi tarafından deni! 
şoförü olarak kullanılacaktır. 

Kaçak rakılar 
Tatavlada büyük Akarcada(96) 

numaralı hanede oturan Osmanlı 
bank-ası müstahdemlerinden Niko
n un evinde kaçak. rakı yaptığı ha· 
her alınmış, evi aranmış, (100) ki
lo rakı ile (22) kiloluk bir kasan 
bulunmuştur. 

Sultan Selimde oturan u&ır 
Hayri isimli bir adamla, Topkapdı 
Şükrü, Fatihte Çıkrıkçı Kemalet
tin mahallesin de kömürcü Meh· 
met efendilerinde tvJerinde kaçak 
rakı yaptıkları haber almml§,imall• 
haneleri taharri olunarak cümlesi 
cürmü meşhut halinde yakalan· 
mıştır. 

Beden terbiyesi kursunda 
Çapadaki terbiyei bedeniye kur

sunun imtihanları bitmiftir. Sala 
günü talebe kaınpa cıkacaJdudır. 

ranlıtın içinde duruyordu. 
Paul yavatÇa kolunu kaldırda, 

elektrik lambaaım Eliaabetbin yi
züae doğru açtı. 

Paul, bu hareketin kontea nz .. 
ri11de bu derece Pddedf bir te8İr 
hasıl edeceğini tahmin etmemifti; 
O..un gibi bir kadıa hiç galeti rfi. 
yete uğrar mı? Hayu1 derlıal u-
ladı ld karşısında duran kadan Eli
sabetbin bir benzeri delil • 
etile, kemithe bizzat Eüeabetlt
dir. 

Demek ki Paul k.ıaı• kur
tarmata muvaffak olmuttu. fakat 
böyle mülhit bir badiH ••ııl 
husul bulabilmifti. Eliaabethl 

Sonra birden bire mabze• 
ö hür ucuna ko,tu, bir r-
yaka1adı ve dönüp ateı . 

Bu ıaıahzea Şampanya vll&ye
ttaııit ~u 8ibi üatü kemerli 
bü,ek bir .. L nadi. Ayni P• 

mlftda ilik bir hava •. Sandalyalar, 
~~' aağQa solda bir kaç rno
bll)ta .. o.tada bir kandil ölğün 
bit' .... 119piyor. Yaul Onıken 
tünellral, ı..- altuadaki mah• 
ani dfthdl. 

- Binbaşı Herıuaa, yetenimi 
takdim ederim. Bir çok yerlerde 
ıiıi görmüştür ve k.im oldu~u
muzu pek iyi tanır. 

doıtunuı Karl bana otomobilin
de yer bile vermişti 

- iyi olabileceğini hiç zan
netmiyorum. Eker timdiye kadar 
6lmedise, nerdeyse ölmek üzere-

d aba üç gün evvel Karlın eline: 
teslim etmitti. Eeliaabeth, şu da
kikada zehirlenmiş ve ölmiif oı. 
caktı. Ve yahut iki milyon ask .. 
rin ber nevi takarrübü menettiji 
bir kalede mahpus bulunmuı 
iktiza ediyordu. Halbuki Eliıa
bcth işte orada, k1111ısında du
rJ)'ordu. 

Tetik düotii, fakat tabanca at~ 
almadı. Oç defa daha! Üçünde de 
·te~ ~ok! 

Paul: 

Demek ki mücadele hep yer 
altaacla devam ediyordu . Paul 
elindeki elektir;k f enerinl ıöndü· 
rdü. Elisabetb ve Bernard xeride, 

Kontes şimdi ayni s;lahla, ve 
pelti ~! l,ff.lt.a kuvv1;tli bi ,. •i'lb. i 

- Otomobilinde mi ? 
- Tabii .. hep birlikte Hil-

d~nheim ,atoıuna doğru yola 
ç k~ıı.. Pu .nto:·ıı kimıl~n :ı:iynrct 

dir. 

Uzun bir sükut fasılası oldu. 
f 1 :R ~t lı ı.iç uclm' ~ ıidc:, h.L· [Bitmcdil 
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Amele Fırkası ilk Frausada orman ya·1Almanlar harpten 
ngmları kasahaları ımes'ul olmadıklarını i~timA1u.ı 

binumda 
kamara 
aktetti. 
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Amel!! ftilt'!:tn pmlunmto 
gıwu. &in a..f; · riyasetinde 
avam ka..,...da ilk celsesini 
akdetıaiftir. ll&Mhre fırkanın 
mfistakbel ~ hakkmde 
cereyan _,Jelllittir. Amele fırka· 
sı muhaWet •e*kiinde bulun· 
dutu aaılarda fırka grupu müza· 
kere rumalbaindelci siyasi mes' • 
delerle ittisal için haftada bir 
defa toplanmakta idi. Fakat şim
di icra lcomite9İDİD bütün azası 
hiikUmet erÜDlndaa olduğundan 
artık laallıelılc içtimalar yapılma· 
y~~ ve 8"a bir içtima)a iktifa 
edileceii aôjılenmektedir. Bundan 
~ fıdıa ile kabine arasında 
daimi bir •ew temini için on 
i\a aıadan mürekkep iıtişari bir 
1ıMllhift dıtl.abiaa karar verihnit· 
tir. 

LOMlra, 28 [A.A] 
~eimiet .w•11·• bir teb

liti ~ ea1 iSrtre başvelitltin 
r~ .... ~-ma
cMa a•el~ iaa l&qitesi aıa-

~ - "'~ gis"ımiş ol
tta'klara Ndkaektedir. Kömür 
ti 1 Jl r· ekili wiairet etrafile 
~ ....... Ptlli'ilhHa da 
ayni qltlt 1~.a.tir. 

Versaym Yıl dönümü 
Co'Weu, 27 [A.A] 

Renclıeld be.yıaelmattefikin ko
~ 'lortttr mulaedesinin yıl 
cıf.ii..a millıaalebetile kiliselerde 
lilı*- IJ!Dleıi yapalmaamı men 
elaıiftir.~~ıı hükumeti, müte· 
MıltirWla ~ tGtlG nümayiıleri 
ıieaetmeleriDi komiltyon nezdin· 

~ pr°"'*> e• ·ı tiı. 
Bir tren kazası 

Aifa, 27 [ A.A] 
~UlellbKh yaıliamnda bir ti· 

rea çaipJll'll*aı oMlUf ve beş 
kiti öbMit, yedi kiti . aAv sure
tte ,..,.ıin•lfbr · 

Sidneyden Londraya 
Londra, 28 [ A.A] 

Soutlaern Crou tayyaresiyle 
Avwtlal'JllM 't.gittere ıefitini yap· 
fttatl _..bbiıt e&aiş olan yüz· 
bap Kiftıtfmd Siıaiht ile üç ar
~ _, .. •dllnaın ikinci ıaer
halt )' a al .. ek iiwe bugün Der
bydılıft .,....,lardu-. Hava mil· 
•~• .,,areciler Singapour
cla lmırap ~kleıini ümüt edi
yorlar. flhuan muhalefetine uğ
rMtana Ôılwıda karaya inme
len .-.....r. 

Sinppour, 28 [A.A] 
Derby (Avuitralyanın şimali 

gatbiıinde) den hareket etmiş 
elin Soutlıem Cross tayyareıi 
bUnıya varmıştır. Tayyareciler, 
bö~e aeyaHtlerinin ikinci ve 
uzun lcaamam tamamlamışlardır. 

A vrupada boks 
§ampiyonluğu 

Torino, 28 [A.A] 
Avrupa orta sıklet boks şam

piyonhığu için, tampiyon İtalyan 
Bonaglia ile şampiyonluğu almak 
isteyen Alınan Müller arasmda 
yapılan musabakada Müller dör
düncü ravuntta ringi terlcettiğin
den Bonagla galip gehniıtir. 

Geçemedi 
Reykjavik, 27 [A. A] 

lsveçli tayyareci Ahrenberg, 
bugün Nevyorka Kitmek nzere ls
landdan hareket etmeğe kalkışmış 
ise de motörü bozuk oldutundan 
hareketinden bir kaç dakika son
ra inmeğe mecbur. ~lmustur. Bu 
teşebbüs, tayyarecının muvaffa
kiyetsizliğe uğrayan dördüncü 
.eş bbüsü~ür. 

tehdit ediyor. tekrar ediyorlar. 
Patis 27 [A.A] 

Franıanm cenubunda Perpi
gnan havalillinde orman yangm
lan bir çok ka1abaları tehdit 
etmektedir. Memurlar ve asker
ler musibetin önüne geçmek İç· 
in son derece faaliyet sarfetme
ktedirler. 

Yung planı 
Paris, [A. A.] 

Meb'usan meclisinde M.Frank· 
lin Bouillonun bazı sözlerine tel· 
mih eden M. Poincare şu sözleri 
söylemiştir: "Eğer bu müşkil mü
zakerelerde muvaffak olmayacak 
olursak cihanın adaletine müra· 
caat etmek bizim için ihtimal 
kafi gelmiyecelctir." M. Franklin 
Bouillon şöyle cevap vermiştir: 
.. Bütün Fransa arkanızdadır • 
fyansa, kafi teminat olmadıkça, 
millet mümessillerinin reyile 62 
senelik bir taahhüde giriımekten 
imtina etmek hakkına maliktir." 
(her taraftan alkışlar)Encümenle-

rin müzakere ve müşavere edebil· 
mesi için içtima saat 22 ye tehir 
edilmiştir. M. Franklin Bouillo
nun takriri fU ıekitdedir.: .. Bu 
inden itibaren ve Y oung planı· 
nın yeni bir hadise olmaıı dola· 
yısile meclis, hükümete iki sene· 
den beri başlanılmış olan muvak· 
kat tediyata devam olunmakla 
beraber iatoklara ait vadelerin 
31 Kanunuevvele tehiri için icap 
eden teşebbüalere giriımesi hu 
susunda vekalet ve mezuniyet 
verir •• 

Paris, 27 (A.A] 
Hariciye ve maliye encümen

leri huzurunda M. Poincare, Y o
unı planından bahsederek Fran· 
sanın alacaklarının mühim mik
tarda azalmıf olması haaebile 
beynelmilel bankanın Almanya
nın şarta bağla olmayan tediyatını 
Avrupa ve Amerikanın büyük 
piyasalarının çıkara bilmesi için 
kat'i teminat elde etmesi lazım 
geldiğini söylemiştir. Mumaileyh 
mevzuubahs olmayacak ve Alman
ya tarafından hulus ile tatbik 
edilecek kat'i bir vesika olduğun· 
dan emin olması da lazımdır. 
Fransa hükumeti önümüzdeki 
beynelmilel konferansta bu temi· 
natı elde etmeğe çalışacaktır. 

Paris, 28 [A. A] 
Meb'usan' meclieinde hariciye 

Bertin, 28 [A.A] 
Raybiştat meclisinde reis M. 

Loube Versay muahedesinin harp 
ınes'uliyetini münhasıran Alman· 
yaya yükletmekte olduğunu ha· 
tarlatmış ve yakında bu ittba
mm kaldırıldığım görmek ümi
dini izhar etmiştir. Rayhiştağ, 
tekrar içtima tarihini tespit et
meksizin tatil edilmiştir. 

Paris, 28 [A.A] 
Gazeteler, Almanyanm Versay 

muahedesine karşı olan protes
tosu hakkında tefsiratta bulun
maktadırlar. Peti cPariziyen ga· 
zetesi harbin tasfiyesine doğru 

girildiği sırada bu gibi nümayiş· 
lerin yeri olmadığını Almanya 
için hiç bir faydası olmıyacağına 
yalnız devlet adamlarının uzun 
seneler sarfettikleri gayretler sa· 
yesinde vücuda getirmiş olduk· 
ları sükun muhitini ihlal edece
ğini yazmaktadır. 

Manşı ilk geçen tayyareci 
Londra, 27 [A.A] 

25 Temmuz 1909 tarihinde 
ille defa olarak Manşı geçip Daily 
Mailin 1000 lngiliz liralık müka
fatına kazanan Louis Bleriot nin 
25 beygirlik motörle müçehhez 
tek satıhlı tayyaresi bu "havadan 
daha ağır. seferinin 20 minci yıl 
dönümü münasebetiyle Soutbken· 
sington müzesinde teşhir edile
cektir. 

Deniz silahlarının tahdidi 
W ashinıton, 28 {A.Al 

HükOmet mehafili, hali hazırda 
Londrada başlıca bahri devletler 
mümessilleri arasında cereyan 
etmekte olan müzakereler neti
cesinde bu yaz Londrada deniz 
silihlarınm tahdidi meı' elesinin 
siyasi cihetlerini tetkik edecek 
bir konferans toplanmasına ihti
mal vermektedir. Böyle bir kon· 
feransa iştirak edilmesi için M. 
Macdonald tarafından Amerika 
hükumetine hiç bir davet yapıl
mamıştır. Maamafi müttehidei 
Amerika hükumetinin mes' elenin 
yalnız ıiyasi kısımlarım tetkik 
edecek ve teknin cihetlerini Ey· 
lulda toplanacak olan cemiyeti 
akvam tahdidi teslihat encüme
nine bırakacak olan bu konferan· 
sa ittirake mütemayil olduğu söy
leniyor. 

encümeni reisi M. Boncoıır ve Hükümetten alacağı 
maliye encümeni mazbata muhar- olanlar 
riri maliye encümeninin hafifçe 
tadil etmit olduğu Franklin Bo
uilleon takririnin kabulünü teklif 
etmişlerdir. M. Franklin Bouillon 
müttefikan bir itilaf vücuda ge
tirilmesi için encümenin mei:nini 
kabül etmelerini meb'uslardan ri· 
ca etmiıtir. M. Blum ( ~osyali~t 
fırkası reisi ) bu metnı kabul 
edemiyeceğini s<>ylemittir. M. 
Franklin Bouilon Fransanın hak· 
larmdan mahrum edilmiş olduğu· 
nu hatırlatarak sosyalistlerden 
tekrar ricada bulunmuflur. M. 
Poincare hükumetin bütün hüsnü 
niyetle ve bütün vatanperverli· 
ğiyle meclisin arzuıunu ye~ne ge
tirmek için elinden gelenı yapa· 
cağını söylemiştir .. !akr~r ~ürük 
bir ekseriyetle kabul edılmıştır. 

Enkazı bulundu ınu? 
Madrit, 27 [A.A) 

Perşembe günü bir ln~l~z ge
misi Vigonun cenubu garbıımden 
72 mil mesafede bir tayyare ka-
nadı ol1DU1 ihtimali bulunan ve 
deniz üzerinde yüzen bir takım 
enkaza tesadüf etmiştir. Bunun 
Numancianın enkazı olduğu zan-
nediliyor • 

Maliye Vekaleti bütün vilayet· 
lere bir tamim göndermiştir. Bu 
tamime nazaran 1927 mali senesi 
nihayetine kadar hükumete ait 
borçlarla, bütçe emaneti ve idi 
emanet hesaplarında kayıtlı bor· 
çlarm alacaklıları şubat 1930 ta
rihi nihayetine kadar mahalli en 
büyük memura istida ile müra· 
caat ederek birer vesika alacak
lardır. Bu mllddet zarfında mü· 
racaat etmeyenlerin baklan ha· 
zine lehine sakıt olacaktır. 

Bu suretle vaki müracaatlar 
Anlcarada teşkil olunacak bir 
komisyonda tetkik edilecek ve 
verilmesi icap eden borçlar büt
çeye mevzu tabaiattan tesviye 
edilmek Uzere tespit olunacaktır. 
Bu hURsta bir talimatname ihıar 
olunmaktadır. 

Şeker fabrikalarında 
tatbikat 

Darülfünun kimya laboratuvan· 
na devam eden gençler yaz tatilin· 
den bilistifade şeker fabrikaların
da tatbikatta bulunacaklardır. 

7g8n1M Wrllı•mız:6 Parista ikdam 

M. Strezemanla 
mülakatlar Hacı Yut gut Efendi 

Yenıerte gidip geleli. Doğn, 1araya çaBınldı. 
ilua..ıtR alllı. liıanbıll ptıyedne terfi edildi. 
llciıtei rlitbedeıı de bir ni;an.. Döıeli, dayalı bir 
ev, dört bin kurus ta llUlllf.· 

22 Huiran 9lt 
Almanya hariciye nuın M. S.. 

rezman madritteki cemiyeti akfta 
içtimauıdan sonra avdet ederbn 
Parise u&ramışti. Madritte M. St. 
rezmınJı hususi aıfiaketelerde 
bulunan Fransa hariciye D8llt1 M. 
Briand. Almanya hariciye nmrile 
yene görüştü. Müzakereler yapb. 
Hariciye nazaretinde ziyafet verdi. 
Başvekil M.Poincare dahi Almaa
ya hariciye nazırile göril§tü. 

Mulwriri: ~ Filıreı 
k '?"'o 

Hacı Yut yut Yemene gitti, hiç 
bir iş göremeden geri ct6ndü. im· 
am Yahya bildiğinden ptmıyor. 
Hacı Yut.yut ona demiı ki; 

- Me\flinal Ben Rodosa dön· 
eceğim, belki lıtanbula"çağıralırım. 
Eter ellerim bot donersem işim 
fena. Gel, lütfet, benim vazifemi 
kolaylaştır, iıtikbalimi temin et. 

imam Yahya düşünmüş.Bir plan 
•bulmuı. Sultan Jlamide hitaben 
mektup yazıyor. Muhale talikan 
bazı vaitlerde bulunuyor, Hacı 
Yut yut efendiyi sena ediyor, ve, 
bir de, onun isran üzerine 150 ne· 
ferimizi esaretten affediyor. 

Padişah bu haberi alınca mem· 
nun oldu. Hacı Yut yut lstanbula 
davet edildi. Saraya müsafir ol
du. Ihsan aldı. lstanbul payesi
ne terfi edildi. ikinci rütpeden 
niıan aldı. 

Hünkar emretmif, Hacı Yut 
yut efendi hazretlerini lstanbul
da güzelce gezdirecekler, mem
leketin büyük ilimleri ile görüş· 
türecekler. Kendisine bazinei 
hassaya ait döıemeli bir ev ve• 
rildi. Dört bin kuruş maaşla 
Şeyhül islim kapısında bir mec· 
lise devam edecek. 

( Bu hikayeyi nakledenin Ni
zamedclin Nizami Bey olduğunu 
unutmayınız 1) 

- Efendim, bendeniz o za· 
man hariciyede katip idim. Mun
tazaman çıkmayan aylığım 1000 
kurult1k Her akşam uraya ıi· 
dip evrak götürürdüm. 

Gene saraya gitmiştim. - Se
ni başkatip paşa anyor, dediler. 
Gittim, kendisini gördüm. Bana 
dedi ki: 

- Bey oğlum! Yemenden Ha
cı Yut yut efendi hazretleri teş· 
rif ettiler. lradei seniye muci· 
hince kendisine mihmandarlık 
edeceksiniz. Bir hafta müddetle 
zati alilerini saray arabuı ile 
gezdirin ve ulemayi kiramla gö· 
rüştürün. 

Dairenin birinde Efendiyi bul
dum. Mutemadiyen tespih çeki
yor, salavat getiriyordu. Her sözü 
bir duayı andanyor. Ben o zaman 
henüz mektepten çıkmışbm; ya
şım yirmi dört, var yoktu .•. 

Efendi ile birlikte güzel bir 
arabaya kurulduk • lstanbulda 
meşhur camileri, müzeleri, çarııyı 
mesireleri gezdik. Ulemayi kira
mın hepsini tabii bilmiyorum. 
Mektepte bana ders veren sarık
lılara gittik. Onlar arapça bilmi
yorlar, hacı Yut yut kolaylıkla 
türkçe konuşamıyor • Hepimiz 
sıkıldık. 

Hacı Yut yut baklayı ağzından 
çıkardı: 

- Bunlar nasıl din uleması? 
Arapça bilmiyorlar . Bildikleri 
acaba nedir? Ben de utandım. 

Azizim, beş gündür Hacı Yut 
yutla sokakları ölçüyoruz. Bu 
cami senin, o cami benim. Bıktım, 
usandım, yoruldum. 

Güzel bir hava. Beyoğlundan 
tepe batı baiçesinin önünden ar
aba ile geçiyoruz. Mükemmel 
bir orkestranın akiıleri kulakla· 
rımı okşuyor, Canım attı. Ço
cukluk bul Arabadan indim, Ha
cı Yut Yutu batçeye soktum .•• 

- Yahut bara11 yedi cennet
ten biri. 

- Öyledir, bacı efendi haz
retleri. 

- Bu hatunlar çok güzel... ba 
kadar güzel kadın bizim Ye· 
mende bulunmaz. 

- Acayip, efendi hazretleri! 

- Muaıla litif. 
- Ôyle, efendim. 
- Ben bu cenneti çok bejen-

dim. 
- Evet, efendim. 

- Burada oturmak olur mu? 

- Emredersiniz. 

Hacı efendi coıtu. Hep gazel 
söylüyor, ve, ayaklarını kıpırda· 
tıyor. 

Ganon aeldi : - Ne buyurur
ıunuz dedi. Hacı efendiye bir ili 
dondurma ısmarladım. Kendime 
ne ısmarladım tahmin edemezsi· 
niz. 

Gençlik, çocukluk bu 1 Kendi
me yemyefil bir menta ( nane ) 
likörü ısmarladım. Sanklının ya· 
nında itret ediyorum. 

Hacı efendi : - Bu nedir ? 
- Nane ilacı. 

- Bu pek nefistir; 9üadır. 
Yemende de var : na' na' ..• na' 
na' ( ayınları çatlatıyordu). Ben 
de iıterim. 

- Olmaz, Efendi hazretleri, 
bunu bekim verir. Zab alinize 
belki dokunur. 

- LA 1 hakim : ben ( garsona ) 
ya velet... getir bundan ..• şişe· 
yi bırak. 

Yerin dibine girdim. Padişa
hın sankla misafiri likör ıişesini 
ağzına dayamış, çekiyor ve: -Ya 
leyi 1 •• deye gazel söylüyor, Yarın 
bana ne derler? 

Hiç i9pirtoya alııkm olmayaa 
hacı efendi yanm şiıe likör içti. 
Karanlık bafladı. Garsonun he
sabım gördüm. Sllrüldeye Sürük· 
leye pabucu büyüğü arabaya at· 
bm. Attım ama kan ter de dök
tllm. Efendi, arabada gih türkü 
s6ylüyor, gib uyuyor, bazen de: 
-O cennet pek güzeli diyordu. 

[Bitmedi] 

: 4 Bu mülikatlara ve mümkerel .. 
· P~steki siyasi mahafil, BedlD 
siyasi mahfellerinde olduğu gibi 
ehemmiyet veriyor. Ren arazili· 
nin tahliyesi meselesinin bu müla
katlarda en mühim müzakere mn
zuu olduğu anlaıılıyor. 

1928 senesi Eylulunda Cenn
rede Fransa • lngiltere • AJmaa. 
ya· ltalya • Belçika murahbulut 
araaında bir protokol imnlanm't' 
tı. Bu protokola tevfikan tamirat 
işlerini tanzim edecek mOtabı..,. 
lar konferansı toplaDDUfb. AJlll 
protokolun 2 inci maddeeiDe P. 
Ren arazisinin tahliyesi 111elel• 
de hal olunacakb. Mut•h11m11-r 
komisyonunun işlerini bitirmeli 
M. Streımanın Parise geldili .. 
mana tesadüf etti- M. Str•wn• 
bu sebeple Renin tahliyesi İfİJli 
dahi tanzim için faaliyete mtlan
masını istediği anlaşılıyor. il. 
Strezınan gerek M. Bıiand Ye 
gerekse M. Poincarayı ıu cihedsl 
izah etmiştir: 

Almanya Lokamo itiWlanm 
imm edince Renin vaktinden effl 
tahliyesine başlamağı vad edil
mişti. Bu tahliyeninde yapU=p 
temin olunsun. 

Paris aiyasi mahafilinde .. 
cihet izah olunuyor: 

Fransa hüldlmeti, Almanyanıa 
bu gün Sovyetlerle birlep11triN 
mani olmak için Reni işp1 .ı...a. 
bulunduruyor. Almanya Sovyeder 
aleyhine hareket için kat'ı tem•ı 
verirse Renin tahliyesi meseleaiDia 
halline başlayacaktır. 

Almanya hariciye nazına-. 
mezkur teminat hususunda beall 
kat'i bir cevap vermediği .Oyle
niyor. 

111 TQfrada 111111~ ~Hl 
Bir aile faciası - Afronkarahi· Kadroları gelmıyen daireler -

sarda Hacı Eyüp mahallesinde otu- Ticaret, ticareti bahriye, ıenayi, siıa• 
ran Mısra imamı zadelerden yeme- at mUdUri~etlerinin henüs kadrom 
nici Ah~et, . bir m~ddettenberi gelmemiştir. Bu mUdtıriyetlerill ... 
zelceıi Emmenın sadakaünden tüphe 1 b yUıd- beıı\ll -

l B . b . mur arı u .... ---. 
etme~e bq amıştır. u füp e •lef• 1 ı d 
gene kalbinde tutuşmuş ı.e karısına a mamış ar ır. , U.. 
tehditkar bir lisanla şupbesini anlat· * Fraııııı bankasında ~ 
mııtır. Kadın fenafı~ı olmadığını, bk ihtilb - Fransız melDlliki .... 
kimse ile gor~§medi~ni söylem~ş kiye bankası memuılanadla bir 
\e musbaf tizenne el -basarak temı· yunanlı bankadan bir miktar para 
nat vermittir. Fakat kalbine ku~ ihtilis 'ederek yUD&Distqa bclMk 
dUşen .kocEası~ı ~u ktemhıat bt~ın;,ıo istemiştir. Bu adam pasaport .almlt 
etmemıı, mınemn ·amma ır t• i in unan koa10loıblDetiD m....,._ 
çak saplayarak ba&ırsaklarını dıp· ç Y. • 
rıya fırlatmııtır. Kadının canhıraı at etmıttir. . 
fer yadı Uzerine validesi ile biraderi Konsoloshane berayı tahkik buka 
~elmiıler, onları da te~likeli suıe~ dan bu memurun ahvalini IOrlDUf-
yaralayan erk~k en nıhayet kendı tur. eticede Yunaniıtana gimlk 
kamına da hır bıçak sokmuı ve . te adamın hesabatıoda 2500 
kendi bağırsaklarını da dıtarı fır· 1~ yen k dili tntif 
!atmıştır. Polis. ha.dise üzerine ~a· hra açık çıkmıı ve en 
halli vak'aya gıtmıı ve yaralı aile olunmuttur• 
hastaneye gonderilmiştir. * Ankaranm iman - Antarlala 

* idam kararı - Bolunun Mest· iman irin plinı kabul edilen prof .. 
çi çelebi karyesinden Korucu Al?- sör L Yansen TemmUZUD ilk W.. 
dullahı katleden DurmllJ oğlu ~smaıl aında Ankarayı gelecektir. Imar 
ağır ceza mahkemesınce ıdama .d. . . h ü l1hi :.1ere a.. ... 
mabkfim edilmittir. mti ınyeti en .'. m m .,. ~ 

Ç kk l uall. l · r _., lamamıtbr. Y enı mpat :yapmak ilti• * ana a e m ım en Vl".ıı· • tetkik ·u ek 
boluda - Canak~ale muall~mlerine.n y~ena m\iracaatln ea ~· 
bir gurup "Maarif M. Necıp Nadir ted_ır_·-------~-~ 
~~~·i·y;:~tli= g~~i;. DarüHünunun imtihanlm 
ler ve Gehbolu Muallımler bırlıaı· Darülfünunun imtibınlan ya
nin misafi~ olmU§lardır. Çanak~ale k d b·tecektir. lmtihanlan bi-
muallimlerı Cuma gunkU Edirne m a ı 
ıpor, Gelibolu maçını seyrettikten tince talebe yerli mı11an halrbw. 
sonra Canakkaleye avdet etmitlerdir. daki faaliyetlerine bqlayacak• * "karı oynatmak y~naen. - lardır. 
Boğazlıl an kazasının 1 o~ar -;iiiiiiiiiiiii 
kari) esinde karı oynatmak suretile 4 
alem ıa.ean Görden koyUnden Osman 
ollu Rıfat ile Boğazlıyanlı Mustafa 
oA!n hacı Arif kafalan tutal1leytt_p 
aliıftenin çapkın işveleri karıısmda 
mest olunca alUfte kanyı vekdiğe
rinden kıskanma~ başiamıılar. 
Senindir, benimeir münazaan büyük 
bir kavgaya müncer olarak Rif•t 
tabancasını çekUp hacı Arife atet 
etmif tabancadan çıkan kurşun Arife 
isabetle canııı olarak yere yuvar· 
lanmııtir. 

Ankara ,,. .•• 
(ANKARA ) 

Bltb odalarda ..Woa, ı..t. _,., 
kalöriferi nrcbr. 

Hmual banyolu apartmaıalar. 
Odaların 6atlari: 6-8-10" 12 Iİla· 

dır. Amerika ban. orkllb'I, erkek. 
ve kadınlara mabaua pm>klr salona 
çamqtrbane_ pn tema. Dkt1W.pm. 
yataklı vagonlar firketiniD acaialJ&ı. 



1 h 
Hiç bir kelime lngilizce bilme· 

yen bir Fren ız ıayy reci i Ameri· 
kn}a gider. 

Hiç bir k li e Fransızca bil
Lir .Ameribıı dilberine 

hanım biç uy_u· 
maz. 

- UY\)! derler; cevaben: • Uyu· 
m&ğa vıı im )Ok, der. Doıru, 

• 
Tayyare havalan ı,, u~) •. ,. . 
Fakat kıç ıaufı bir az 9<)küyor. 
Derkeo ft,!Jd ilçatıı eibi ıç 

taraftan herifin b" · çı az mı ? 
aç.akı 
Tan recilez hi det oderkr, çlın· 

ku bir iusa böşle por ve tecrUbe 
işlcriiidıe fada bir yttkttir. tehlu.kdi 
bir yUktilr. 

Mecburen d' anya bir az benzin 
atarlar; fakat Fr ya kadar aide· 
meyip 1 p :rada karaya i 6l'ler. 

Memnun (ifa olmazfar d$1: Ka· 
çak herifin ceearotine, cür'ctine na· 
sıl hayra olması l~ 

Kendiei ile o&ı e arkada olur· 
lar. 

• • * 
Tanare 1 p oyadan Fraoeaya 

göçt1.)
0

0r. 
Yeni evlinin ilk işi ne olabilir? 

Gelin h mmla telefocla görüşmek. 
Fakat koca iugilizce bilmiyor. 
Karı fransızca '.konu muyor. 
Koçak yoldaş imdada yetişir: 

:Meğer bu ad nı bir ı Frnmızca 

biliyarnıu ı 

Tercemc ile: -Canım, ciyerim •• 
- Eluıasun, iki göztim ... 
- Y nvnım, nıel11~m ••. 
- Se, giliw, güzelim ... 
Bittabi liit tuafıua gidcmeruiş

lcr, çün i kem, lı:oca arasında ter· 
ccmau itit! 

'39 0 
Bu Tak' ıu hangi tarafı tuhaf 

değil? 
1 - ŞimEek silr'nti ile evlenmek; 

kal'l ,.e kocanın bir birinin dille
rinden nl mamaları; 

2 - Havı ı nıuın tay areye 
girmesi: 

3 - Şimdiye kadar biç bir Fran· 
sw i ed medi · havai uf r. 

o. 
Y ozgatroki el 

Y ozga ı sel 005bğmı te)graf 
ı.aberi ol rak yazmıtbk. Yozgat 
refikimiz şu tafstlAtı veriyor : 

"Saat beji beş geçe ba§layan 
h "f b y ğmur bir iki dekika 

enbire iddetl nerek 
lini almış, muhtelif ma· 
hücüm eden sel dere-

lQCPil'.'~br. 
1ı ağa b hçe · önünden 

geç-en -d iki k d r yük-
kliji i Çamlıktan gelen dere 

de bii' trodan faz\ y\lkselerek 
müthiİ " hal l ış. Antabi za
de köprüsünde birleşen sular az
gaa bir IWcumla şehrin alt lcıı· 
mındatıi bahçeleri istili eder&k 
oldukça ühim zararlar yapmıı· 
tu. 

Sel ,elaiT dahilinde ki bir bç 
köprtı,cl tahrip ettitl gibi bu 
miith!I esn st de Çamlık te-
peleri Divanlı köyünün şimal 
taraR l kesif mıktarcla dolu 
d~m- ür. 

DünkO yağmur ve elin köy
lerde yftptıkt t ir ve t hribat 
halckınd üz bir malumat ah
namarıUştır. Sel b zı evletin du· 
varlarllll tahrip ettiti gibi orta 
mo:ktcp ÇC9i • n cadde üzerin· 
de ki duvarının bir lcısmını da 
yıkmı ır. Şehird nufusça bir z:a. 
yiat yoktur .• 

---
Vergi taliınatııan1esi 
M liye \.ckuletı vergileı hak

kında bir uliınatnımıe hazııln
maktadır. Tolimntnnm on be11 güne 
kadar heyetı 'ekıleyc e\'kedile· I 
CPktir. 

Vukuat 

bir sarho§ kendini a~ır surette 
yaraladı - ~ktaıta sakin Kema) 
ıı mında hıiJoi dUn fevkalade sarhoe 
olduğu hald 60 akta bulduğu cam· 
larla k.eııdiaiııi ağır urette yarala· 
·~tır. Polis memurları yaAlıyı 
karkola öt rmU ler, l 'n Kemal 
b~ınp çağır.mağa baolamış ve rı:ıa· 
lamı U tu.nde i evralp kanla leke

lem~r. Mecruh hastahaneye nakle· 
dilmi~tir. * Bir polis yaralandı - E\'elki 
gece hırsız takip eden bir polis a~ır 
sur te y.aıalonm ı u; 

Yıldız poJis mevkii memurların· 
dan Ekrem efendi dün ı;cce J &rhıı 
nokta beklerken bir kacaltının civar 
bahçelerden birine atladıtını görmüş, 
derhal peşinden koamuştur: 

Bu eenada poli efend' i aya~ı 
.lcay11111, tQ§lar tııcrine dU§mÜ§tttr. 
Ekrem efendinin kafa ta.aı yarılmıf, 
amu4u fikarisi zedeleıımiş oldu~n· 
dan staneye aldı.rılmışttr. 

* Bir kadın gaip - IC.adıkö
yunde, Y cldeğir eninde Çınar SO· 

kağında hdıli@ Hasımın karı ı Ayte 
t~yyUp et i~r. Zabıta genç 
adını arama~a başlamı§Ur. * EzUeu çocuklar - Laleli cad· 

®si de geçmekte olan §ofür 
Mehmedin idare indeki 24-0 numaralı 
otomoLil lbrahim isminde küçük 
bir g.ocu a ç.orpmıfttr. Çocuk has· 
taneye kaldırılmış, :ı;oför yakalan· 
mıttır. 

·X· Kur un hırsızı - ... abıkahlar· 
dan fostafa dun gece Şehzade oo
miinin kur .. unlarını c larken yaka· 
laomı~tı.r. * Dut için ka\ga - Eyup ıne· 
zarcılanndan Arif ve kain biraderi 
Bahri aileleri! birlikte mesdut Öz
bekler tekkesinin bahçesine girmiş· 
ler, dut ağaçlarım silkelernei;e lıo.şla· 
mışlardtr. Geceleri balıçede yatan 
Abdülhakim ef. isminde birisi dut 
silkelemiye mani olmak istemişse de 
dayak l emiş, bıı;akia ha ıntlan ya· 
ralanmı~tır. 

* Bir ırz düı;maoı - Zabıta bir 
ırza tasallut vak'a ı hakkında tah· 
l\ikat yapmaktadır. 

Dolspderede Şi§ane soka~. nda 
oturan 30 yaşında Bor<o i minde 
bir dUl~er, kendi mahallesinde otu· 
ran Karabetin kııı 9 j aşında Aldo· 
hi~ i kandırmış, e'v·ine gotürerek 
kUçUk kı.zın namuswıa tuarruz etmiş· 
tir. Borıos yakalanmıştır. * Karı ı.nn firengi a lmnmtş -
Muddei umumilik emrile Edırnekapı 
meznrlıgından bir kadının cesedi 
ç.ıkarılmıştlr. Vak'a şudur: 

Çatalcalı Fatma isminde bir ka
dın on beli' gllo evel Çatalcadan 
şehrimize gelmiş Hasel\İnisa h sta· 
nesine tedavi edilme· üzere yatml 
mı~tır. 

Fatma firengi il maloldur. Has· 
tane)•e yattıkto.n bir hafta sonra 
Fatma ölmU!i!tUr. Fakat daha evel 
Fatma mUdd i umumili~e bir i tida 
vermi§, Çatalcadaki ı~ocası Haeanın 
kendi ine bu ha tah~ı bile bile 
kasten verdiğiui, evden ko\ du~nu. 
parasız olarak lstanbula yolladığını, 
ölUmüae kocasının ebebiyet verdi
ğini bildirm" tir. 

Bu ibpar ~rine dttn Fatmanın 
cesedi eıardan çıkarılmış, morga 
nakledil itfir. 

Ayaksız civciv 
Beşiktaşta dit doktoru Safder 

O man beyin kuluçkaya koydu(,'u 
yumurtalardan birinden çıkan eh· 
civin hiç ayağı yoktur. 

Yumurtasından eyak ız olarak 
çıkan ye gayri tabii bir şekilde bü
yük bir kafaya malik bulunan cİ\'· 
civ halen yaşamakta ve ayakları 
olmadı~ı için olduğu yerde kanat· 
!arile çırpmmaktndır. 

lranla transit 
Karadenizde seyahata ~ıkan 

rüsumat umumi müdürll İhsan 
Rifet B. seyahatini Trabzona ka
dar te dit edecektir. 

Ihsan Rifat B. Tmb2.onda bil
&Ma Türkiye-lran tr,ansit mese

lesile m ul ol c ktır. 
Maliye vekaleti Trabzon güm

rüğünün ıslahı İçiu rüsumat mü
dürüne kat'i talimat vermiftir. 

Konser 
Dün Kadılr.öyünde Hale tiyat

rosunda yeni teşekkül eden bir 
Türk heyeti tarafınclan senfonik 
konserler ~:crilmiştir. 

.t:maı 

Danka Borsa, Piyasa ı-aziyeti 

27 Haziran 1929 kamhivo, nuküt borsasi ... 

Nu.1'ut Tahvilat 
l ln.giliz lira6l 1010 t::ı &-1 1 ....... , ..... 
ı AJiuİHka 267 1 

~ :.. 2 .. (O.li:) 20 YllOall dtalaml M '75 
ı Alman rtıyhı • arlı: 25 -e li" - 3 (F.J) . ı: .. 
1 A'VM,_ olbü 

~Wa taltMlara D. r. %0 ı.., n .. &n)'a 

20 Le,. !hdpr Utanbal tnı•Y•Y ~· 

ı ··~ flı>mal s RihL Dol. Aa&. 

20 Frıuwa &-kı Cus<1aNC.-u,- fha 

20 ltal}'llıı ltreti &cambul anoıdm !il 

~ K unuı Çek J.ıhınk Eftili Made• 

ı Çın1 SMtia eü vl yet Hisse aenedatı 
J Zh>d Leıllistaıı 50 

JO Dm. YcıpllaV}'a = it N.a.kul 
20 Belçika Fnakı s ....... ttilıa. MWi 
l Per.eta bpaaya omıaaıı 8k. 
~re Fraukı 190 790 =- Mllll lkdMt Bk.. 

ı Mcc14lyc ı- Tlcaret .. ..,.. 

"" Banal Bk. 
Çek < Şu-kect B.,a,ı. • T-et. 

1 Londnt l lsterlin 
.. 

011 = llaJlt yaporlu. • 
~vyork ı türk ı.. Do.. An.D.Y. yolu .ıs 22 
Parla Frank • .. .. l<»O 

" Mll4Do ,, Liret ·~ Bcrlhı 
" Mark s.m,.a SaWI 

Sof)a 
" 

Leva Tnm .. ,. 
Briikwl .. Selp Tilnl}'9 ıumı 

Amatirdam F1orin ittihat • .. 
ctae'Vl'e Frank Jdmtıs .. 

" PraJ .. 1'-Ql'Qll ıs Şark lllgorta 

\'iynno 
" 

Şii hı Bodtun 
Madrit l'c"2eta Aaadala Aa. T. 

" 
V&rfUfll Zc-Joti 21 428 Jtı. Umum. .. 
Atina ., Drahmi S6 95 37 12 o/J 

Balya 1'.anıayiın 

Dülı.rq 2() Ley "uruı 24 7~ 24 1:> Anlan Çimea. 
S4- u 

Moııkuu 1 Çroneu• 1067 !066 ~ Br.lı.ırkıly .. 

Dclgrat türk liJ'Ul D' • 21 

Iıti krcular 
Istikl'azı D. ''adeli 
DÜ)nuu munbhede 
lkrııu.ıly li tkmh· )-Olu 
1902 (;" rilkler 
)903 SaldimabJ 
1905 'lttbbati Aake:ri, 

i 
f 1903 Tertip l 

&904 .. " 
1901 190; l J 908 T-ertip 1 
1908 • s 
1909 .... 

Şehremııuet .. 

Cinsi 
Rugda"' yGr.titı 

• çındarl 
\umuıak 
h.ızılca 
Sün ter 
Sert 

ııır 

.Arpa 
Muclmek 

"ubut 
Fuul~ 
Sham 
K.llf) ın1 
Yıalrr 

Un kilo 
Ekstra Elıtıtra 
Elı.ıtra 
Birinci yumuıak 

,. Sert 
lkhıci 
Fındık L.:abukJu 
F:uıdık içi 
Sandık bota!tma 
c~u. 
Af'lyon 
..lfl)OD Malııtya 
Yapalı 
\ıkuıDDf 
Tlfd.lı. 
o _alt 

JS 15 
930 9So 

1 20. 

1185 
1355 
1260 

ııs ııs 

92 101 

166 19 

27 

92 
186 

17 ta 
Q.. 
tı 

= 
75 

t{Jj . 
25 

~ 
(IO< 
tı 
~ 

1 
1 61» -· .. 

ııı:" 
~ --~ 
11 

TGrk lı.öaür M. 
Mermer T1ıp Ş. 
Ban pa, alek 

.. .. eemeıtu 

~lküdar- Kadık&,· 
hmır c:abba 
i.wıbal T. Ano. 41 
BU.tim dok. An. 
ittihat dellnaıea.c:l 
Şark merit HU 

lıt. Kuaplan 
Rejl (baU tlıdlye.). 
Tark riit. Aııu. 
Duban Türk., 
Şark tletirm~ 

Mllli. ~ra Me,ıru. 

ve ilan tarifesi 
Abone ücretleri 

uç ıı hk Altı ·~ hk nelik 

41 

Dahil: 5 9 17 lira 

Hariç için: 9 16 S! 
Adres tebdili için 15 kurut gönde-

rilmeli 

illin Ucretlerl 
Tek !Ut unda &aDtimi 

Altıncı la) fada 25 kur~ 

Be~inci 50 
DördUocU • 00 
Uçuncl1 120 
ikinci 200 • 
Banka Te rr ~esesııtı Maliye illnlan 

hususi ı.ırü.:ye tabidir. Ticaret müd· 
üri ~etinin, ıirli etlerin 1aı:ıcili hak.kınd· 

aki il!olarile kltihi adillikler vo ano
nim tirketler illnlan. aantimi otuı 

kuruıtur .. Devair "° mueaeaatı reş. 
miye il.Anlatı, TUrk moktopleri ve atan 
mUnteıire ilinlln santimi > irmi 
kunı~tur. 

80 

o 

f .................. ii~f;;~:i~lı~"iii~··········:::::::::ı 
··· ··Ki~iiik·;t·~c~i~l··~;haııi 

Karaköyde Köprübaşında Memet Ali paşa bam 
kapısında, &enelik kirası 180 liradır. Müzayede 17 
Temmuz 929 çarşamba günü Defterdarlık.ta yapı
lacaktır. ( 850 ) 

Kiralık dükkan 
Tophanede kışla altında No es&i 377 yeni 'JfJ7 

senelik kirası 180 lira, müsayede 7 Temmuz 929 
pazar günü Defterdarlıkta yapılacaktır. ( 769 ) 

,i'if~'Emtr.E@ Satılık 
l!j F<>t:ogred mak:lnesı 

il Çı.ys-tessa 1, ~ 5--I6xl5 kıtasında 
:~:::I Mentor Refleks bir fotograf maki· 

nesi satılıktır. 
Görmek ve pazarh k etmek isteyenlerin • J hergün saat 12-14 de kadar matbae.mızda 

;i Kenan Hnsip beye nıüracaatları. 
....................................................... , ... , ..... , ................. , ........ " ....... '····~ 
_,,.._ ,. .. ,.. .... ., ... Wftr•••'l'ı•IS•"l'\ı'I "1'9\ uv ~"· - ' J4 &a• .,. "" 

9 1' •• • ••• ••• fi ' ,_. .. or Pırea. ••••l'I•• •••• IJC' ·~ıo "•• •• • " C ı • JI• •• • 11 • 

·-~··'::r: ····~..... ···-···~~-·· ...,..... ............... ~····· .............. ...... 
Hacı Bekir zade Ticarethanelerinde~ 

Gayet nefis ve ne:rıgn 

ikolata 
Fon ., 

Me 
Galata ithalat gümrüğü ınüdürlüğünden: 

Cinsi Kap Nevi Kilo G. 

Demir ete 1 Sandık 13 
Bot şişe 4 • 369 
Kırtasiye 2 ,, 289 
Velospit aksamı 1 ,. 40 
Pamuk menaucat 1 bat 13 
K&mür katıdı 10 sandık 320 
MutmDba kasket 48 adet l 1 
Boş ~şe 1 sandık 8 
Oyuncak 1 • 147 
Deri ddiven 30 çift 4 
Makinesiz oyuncak 1 sandık 8 
Ponelen elektrik aksamı 1 .. 57 
Bu dahi .. .. 1 .. 38 
Velospit aksamı 3 ., 433 
Matbaa mürekkebi 1 27 .. 
Boş teneke patlak 2 adet 17 
Porselen avani 1 sandık 34 
Katran 1 • 4 
Eczalı pamuk l ., 51 
Duvar kağıdı 1 paket 21 
Kuru fasulye 3 torba 
Lastik ve kurşun kalem 1 pakot 
Eşyayi zatiye 4 sand 
Bu dahi 1 bavul 

6 

-

500 

800 
500 

030 

300 

100 

Kağıt reklam 1 palcel: 
Balada ciaı ve mıktan muharrer eşya 19-5-929 tarihinden 

haren müzayedeye vazedildiğinden taliplerin 8-6-929 tarihine kad"' 
satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Galata ithalat gümrüğü 
Ci11si eşya 

müdüriyetinden: 
kap nooı · kilo - -Pa11ıuk kadife 

Kahve ve 'luruf 
3 saıulıJı 266 

42 p<lT'4 218 
Kesilmiı yapılmamış ıekerci htu. 
ipliği ve kapsolu 1 sandık 76 
Kuru çe§me antreposunda meı;cut balada cin..s ve evrafi yazılı 46 

parra eşya hilı'i sahip hükmünü iktisap eylediği.nden 24-6-29 dcı yirmi 
gılm müddetle mıiıavedeye konulmuf olmakla 15-7-929 ve onu müte~ 
kip günlerbe mvhalllnde satılacağı illin olunur. ....................................................................................................... ..___._.] 
L ...................... -.. ~~.:~.~ .... ~~~~~-~~~~ ..... -.............. .. F enmle balat arasında re~dan kara batmış bir halde bı:ılunan Fener bııgçe vaporunuıı 

850 lira bedeli mukadder ve 1805 lira mefıuh bedeli ihale ile 8, 7, 929 tarihioo 
musa:iit pazartesi gUı. saatl5de icrayı mUmyidesi mukarrerdir taliplerin teminat malt· 
buzlarile emvali metrur•e satı§ koınsiyonuna milracat e>·lemeleri. 

semti 

Kadıköy 

. •) (• 

maballeii sok&Aı No ne,; 
atik cedit codit 

temamWl.II kıymeti 
muho.mmeneıai 

lira 
Ceferağa Niııbi:re Hacıtükrü 21 maa bahçe hruıe 10000 eekia 

taksitte 
Muotemilatı: S kat ve 6 odadan ibaret olııp 1 mutfak 2 helli. odunluk ve ltömllr

lUk Te bava gaıile kumpanya 5\l) u tertibatı \'aldır. 

.BalAda evsafı muharreı maa bahçe hanenin lıeJeli 8 taksitte ödenmek tıı.re 10000 
lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 18 7 929 tarihine mllsadif perşembe 
günıı e&til 15 de mUuyedesi mukarrerdir. TıJiplerirı bedeli muhamminenin '/• 7,50 
ni&bctinde teminatı hni nıektuplnrile emvali metruke satı§ komi yoııuna mUru.aat 
eylemeleri. 

2 adet Dizel motörü mübayaasi; 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden; 

7 ~ve TTUJtuUa müteharrik iki adeı Dizel motôrü kapak 
ıarfla aktu. lıaya talip olonlann teklif ve teminatı muvakka.te 
rrsektuplan.nı 6 tem11W% 9'l9 cumartesi gümi saat 10,30 ;a kadaT 
Galalada mühoyaat ko'llWyonuna tevdi etmeleri. 

Yalnız 

FLITC> 
Hem bilumum haşaratı öldrür. 
Hem de güzel bir koku neşreder. 

Meyi halindeki FIJTOKS 
ta.farata brfl icat olanan 
• müeuir .e en fennt 
~ir. 

FLITOKS, pire, tahta kurusu, 
giive, sinek, sivri sinek, hs .. 
mam böcekleri karıncaları .. 
mahv ve imha ed6r. 

IFLüTO 
.~a.-tiyerılekeya m z. 
~Umum ac:an~alar: EHRENŞ TAYIN ye TOLEDO rf 
1 Iswnbul Altı parm.ttk Han Birinci kot. ~ ~ 



Cumartesi IK DAM, Hn4iran ~q, 1929 

~='~========:_p::==_..-==· = • • .._ Vakıf akarlar 

............. ~~.!~~!.~!!.~!............ müdürlüğünden: 

Müsabakalara iftirak için 270 
atlet ~olunmuıtu. Fakat bun· 
lardan bit kıamı l&hayo gelmedik· 
I~ atletizm hareke
tia aecak 200 kadar atlet işti
rak edi)ıwdu. Bu mikdar, fimdi· 
ye kad..- yapılan atletik müsaba· 
kalarda g&rGlmemiş bir yekun te
şkil eder. Galatasaraylı atletler, 
ev.,. llaber verdiğimiz gibi mü-
11bakwa ittirak etmediler. Yal· 
nız iki beyrak koşusulla işti .. ak 
ederde: •lip geldiler.Galatasaraylı 
atletlatl r,yarışa girmek hususunda 
verdikleri kararda haklı olabilir· 
ler. Fakat gönOl isterdiki daha iyi 
derece sahib atletlerimiz tribün· 
lerde otul'urken müsabakaların ve 
kupalartn laepsini rumlar kazana
maauı ı .. 

Fakat maalesef vaziyet böyle 
oldu ve ortaya konan kupaların 
ekserisi ·bilıakkin- gayri mütte
fik atlefiler tarafından kazanıldı. 

MQsabakalara öA'leden evel 
l.... aşlanm ı. Biltün tasfiye koşu-

4'1 on · 'ye kadar bitirilmişti. 
!leden sonra 13130 da resmi 
çitle müsabakalara başlandı. 

'esmi geçit eok parlak oldu. 
...:n önde Harbiye atletleri 
muntazam kıyafet ve mevzun 
yürüyüeleriyle geçiyorlar, onları 

alfabe ması ile dij'cr kulüpler 
takip ediyorlardı. Bahriye ban
lllosu çalıyor, metin adımlarla 
yürtıyen gençleri Atletizm F e
dcrasyonu reisi Bürhan beyi se
lamlıyordu. 

Rumi gecil-ten sonra müsaba
alara başlandı. Baıtan nihayete 

lcadar intizamla idare edilen mü
sabakalann neticeleri şunlardır: 

100 metro - Marinos {Spor
ting) 11 4-S birinci, Harbiyeden 
Hayri ikinci. 

5000 mıetro - Mehmet (Beşi· 
ktat) 10 ,7 5-10 birinci, Konstan· 
tanidiı (Kurtuluı) ikinci. 

Y~elc ırtlfıma - Folyos (P. 
era) ~66 biriiıci, Karakusyan (ls
p~) i ci. 

Öç &dtm Rıza ( HarbiY.e ) 
1~,94 birinci, Avramidis (Kurlu· 
lut) iltilaci. 

Dört yaşındaki 
koca vefat etti 

-
Trabzaadan şehrimize getirtlen 
e 4 yaşeınea erkeklik asarı göste· 
~n Osman evelki gün etf al has-

tanesinde vefat etmiştir. Zaten 
bir bıeftadır hasta yatan Osman 
müdavata rakmen kurtarmak ka
bil olam ışır. ----Tatilde koııf eranslar 

Darüiunun edebiyat ve hukuk 
fakültesi bu ya'z tatilinde umum 
için k feranslar ter$ip etmiştir. 
Tıp fakfültesi de içtimai hıfzussıha 
hakkıDda konferanslar tertip ede
cektir.. Konferanslara temmuzun 
ilk bafıa da başlanacaktır. 

Tork Ocağı pi yankosu 
Ankara Türk ocağmm büyük 

piyankosu 30 haziran pazar günü 
sabah ondlı Darülfünun konferans 
salonu k keşide edilecektir. 

nema 

Gülle- Kangelidis (Pera) 11, 
64 birinci, Veysi ( Istanbul apor ) 
ikinci. 

Cmt- Muradoğlu (Sporting) 
48,45 birinci, sebuh (Pera) ikinci. 

200 metro • Marinos ( Spor
ting) 23 4 • S birinci, Kalfopolos 
( Sporting ) ikinci. 

400 metre - Haydar ( Fener· 
bahçe 57 2 • 5 birinci, Masuloı 
( Pera ) ikinci. 

800 metro - Karakaris (Pera) 
2, 11 4 • 5 birinci, Marilos ( Pera ) 
ikinci. 

1500 metro -- Karocopulo 
( Pera ) 4, 32 4 - 5 birinci, Sünusi 
( Beşiktaş ) ikinbi. 

3000 metro - Mehmet ( Be
şiktaş ) 2, 42 3 -S birinci, Konı
tantinopulo ( Kurtuluı ) ikinci. 
Beşiktaşlı Mehmet beyin bu de
recesi yeni Türkiye rekorudur. 

4-100 bayrak - Galatasaray 
46 1-5 birinci, Pera ikinci: 

10-350 Bayrak - Galatasaray 
8, 10 2-3 birinci. Müsabakaların 
hitamından sonra galiplere ku· 
palar teni o)unmuıtur. 

Tenis maçları 

Tem muz ayı zarfrnda yapıl
ması mukarrer olan büyük tenis 
turnuvasına hazırlanan lııtanbul 
tenisçileri dün Beyoğlunda Lavn 
tenis kulüpte bir hazırhk müsaba· 
kalan yapmışlardır. Müsabaka· 
lar çok haratli olmut ve Istanbul 
tenisçilerinin bilhassa lzmirli 
rakiplerine karşı muvaffakiyet 
temin edebileceek seviyeye yak· 
laştıkları tespit olunmuştur. 

Yapılacak tenis turnuvasına bü
yük bir ehemmiyet verilmektedir. 
Bu turnuvaya lzmir ekipi iştirak 
edeceği gibi Mısırlı Hasan beyinde 
maçlara dahil olmak üzre şehri· 
miıe gelmesi beklenmektedir. 

Turnuva:ya girecek tenisciler 
dikkat ve ihtimamla şimdiden 
hazırlanmaktadırlar. 

Sülcymaniye - lstarıbul spor 
ikinci küme şampiyonu olan 

lstanbulspor takımı ile Süleyma· 
niyenin yapacağı terfi müsabakası 
gelecek cumaya tehir olunmuştuı·. 

Deniz hayvanları 

tetkikatı 
Darülfünun emaneti deniz hay· 

vanları hakkında tetkikatta bulun· 
mak üzre Istanbulda bir merkez 
ihdasını vekalete teklif etmiştir. 

ilmi ıstılahlar 
Darülfünunda ilmi ıstılahları 

tesbit eden komisyon faaliyetine 
devam etmektedir. " A " harfine 
ait ı tılahlarnı bittiğini yazmıştık. 
Bu ıstılahlar son bir tetkikten ~on· 
ı a bu hafta içinde An karada dil 

encümenine gönderilecektir. 

Orınan mütehassısı 
lki sene evel Avrupadan cel

bolunan orman mütehassısının hu 
esne de vazifesine devam için mu

kavele i tecdit olunmuştur. Müte· 

ha sıs, me i merkezi Ankara ol

mak üzere yakında ormanlar hak

kında tetkikatta bulunmak için 

bir Anadolu seyahatine çıkacaktır. 

Toroslarda tetkikat 
Darülfünun fen fakUltesi hay· 

vanat müderrisi AH Vehbi bey, 
tetkikatta bulunmak üzre Toros 
dağlarına gitmiştir. Seyar'1tı bir 

ay kadar devam edecektir. 

f Fındıklıda M. M. vekileti satınalma 
J komisyonundan: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kuru ot ibalai 8 t~ ~ ...ı 16 dl 
S..man • 9 • tlb • 16 da 
Arpa • 10 • ~nba • 16 <M 

İzmir ve civariadaki kıtaat baynaatı için kuru ot, Mman ve arp. ayri ayn pıt• 
namelerle ve kapalı zarfla munakuaya koamuftur. İhaleleri yokanda hizalarında 
yazılı tarih ve taatlarda izmirde mUttabkeaı mevkii satın alına komisyonunda yapı· 
ıcaktır. Taliplerin prtnamesini görmek i"'° ~omltyonnmuu ve annıakuaya ittirlk 
~ceklerio4e mezkOr komityoaa muracaatlan. 

D arica, Izmit, ve Adapazan ve civarındaki kıtutıa ihtiyacı olan tuvenaa ve krible 
maden kömUrU kapalı zarfla mtlnakasaya konmuıtur. lbale&i 13 te11m1uı 929 

Müzayedeye vazolunan enılak 
1 - Bahçe kapıda dördUricU vakıf numaralı barı birinci katta 27, 28, 99 

odalar. 
Müddeti muıayede: 11 Haziran 929 dan 3 Temmuz 929 Carşamba gUıaU. 
Batıda muharrer emlllk kiraya verileceğinden mUıayedeye vuolUDmUft\.ır. 

Taliplerin yevmi ihale olan son gUnUn aat on dı:>rt btıçuguna kadar §611Da
meyi okumak ve teminatt muvakkate ita ederek müzayedeye i§tirak. etmek 
üzre htanbul Evkaf mUdtirlUğünde vakıf akarlar mUdUrlUğUne müracaatları 
illıı olunur. 

Evsaf ve mUştemilAtı hakkında mnlnmat almak iıteyenler bu mUddet 
l!lrfıdna müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. 

cumartesi gunı saat 14 te lzmit Aakeri satın alma komiıyoııunda yapılacaktır. Tali~ v k f ak l 
lerin I:mıitte meıkOr komisyona muracaatlan. a } ar ar f ··1s~ü;;ü ·i:~i~~d~·. ~~t~;;i;~· k~;i~;~;~;d~~··1 
·························································· mu··du··rıu··gu··nden· K ıtaat ihtiyacı için 1000 kilo iade yatı pazarlık au.retile mubaraa edilecntir. İha· • 

lesi SO Haıirao 959 pazar gllall saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin 1artname1ioi 
gürmeleri ve Qartnamede yazılı olan ıekildek.i teminatlarile komiııyunumuzda hazır M •• d 1 l"'k 
bulunmalr.rı ilin olunur. . uzaye eye vazo unan em a 
K ıtaat ihti} ~cı i~in l 000? kilo toz ,eker par.arlık ıuretile mubayaa edil~elıı:tir. l - Ü kUdarda Gülfem hatun mahelJesinde cami kurbind~ baraka, 

Pazarlı~ın ıhalesı 30 ba:ı:ıran 929 pa:w gllnli saat 1' de yapılacaktır. Taliplerin 2 - Ü kUdarda hace He na hatun mahallesinde pap lıman caddeel 
p.rtnamesini gormeleri ve ıartnaınede yallh olan tekildeki teminatlarile komi.eyo a 6 • c 23 arsa. 

numuıda hazır bulunmaları ilin ohmur. 3 - Üsktidarda kara Davut mahallesi karaca Ahmet cacldeai 168 No. ara. 
N nkli>a deposunda mevcut 5 to~ n'lıı:om yağı pazarlıkla mUzayede~e k_onmuttur. 4 - UskUdarda Selimi Ali efendi mahallesi karakolhane &OkaAınlk 

~halesi ı Te?1muı 929 pa.ıartesı gUnU saat ı_s ele_ ya~ıl~caktır: Talıp~erın fartn&· 64. 82 
1 

o. hane. 
mesıni gôrmclcrı ve şartnamede razılı olan ~kilde'kı Te mınatla.nlo komııyonumuzda 5 .,~ k 'd d . h h ll · · k l dd · 7 hali m·L-11• 
h bul l ' l" 1 - us ti ar a mıra ur ma a esı ayazma ıs e e ca eaı MlllMl 
azır unma arı ı ıd\ o unur. d k" 

•••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••• uk an. 

1 
Bakır köyünde barut fabrikalarında im4ltt harbiye i o -:- UskUdarda Selman ağa mahnlleıi cami soka~ında bUlbUJ deresi 

• Ietambul •tıDalma komieyonundan· + caddesı 4 • 1 dUkknn. 
• 7 - U kUdarda Selman ağa karaca Ahmet caddesi Selman ata cami ........................ 11><1.rıl•M•~·~· ................................................ M.Mı•Mı•~·~· .............................................. MI.,....................... th l h ll' 

l.J.vamarin 6466 ton Gaıöl 484,20 ton me a ma a ı. 

Dok.Um koku 192 .. T~nıiı petrol 11400 Ki· 8 - ÜskUdarda rum Mehmet paşa mahallesi bedestne iç.iode 6 No. 
6az koku 137,5 .. kirli petrol 6400 .. dUkklin. 

Beaıin 34600 c 9 - U kUdarda Selami Ali ef. mahallesi karakolhane caddesi aebü 84 o 
Beneçbi beli muharrer mahrukat kapalı auOa ve IS. 7.929 pazartesi gtinU aaat No. hane. 

14 de illalo eıiilmek üzre rnünakauya konmıtcur. ş.rtoadıelerhü törmck • ilteyenle- 10 - Usküdarda rum Mehmet paşa araba vapur iskelesi 6 o. S 64 • 
rin her giln komiıyonmuıa mun.caatlan te m~a1aya itlirak edeceklerin tenıiııat· kapısında dUkklin. 
lannı havi teklifnameleri11i 7eıvlbi muayyenitsdt Uıale saafüıdarı evvel .~kar~da l!ltf· H · - UskUdarda rum \fehmet paşa mahallesi çe m meydanı caddeei 
keı satın alma komiıyobuna murac.-daıi~ 13 . 15 No. dUkklin. 

+ ... + 12 - Ü küdarda rum Mehmet paşa bedesten derununda l No. dUkklA. 
KUJ1un 318925 kilo •ııt imuvan 9000 kilo 13 - Üsküdarda rum Mehmet paşa mahallesi çeşme meydanı caddeli 
Elektrdlit bakır 400000 ' !Fı. .orlu bakır 1845 c 3 • l No. dükkln. 
~lıa t tya 630009000 Mağııozyum çubat. 90 .. 14 - Üsküdarda rum lebmet pa:aa mahalle i Balaban soka~ında 63 No. 
Nıkel c dUkkiio 

Berveçhi hali muharrer milzeme kapalı r.artı. ve 21-8-29 Çartam'- gUnll aaat • U . . . . • 
14 te i'We edilmek ıwere miinaltuaya konukruıttttt. Şartnameauu görmek *•JeAM· 15 - skUdarda çınılı eılabdar ağa sokağı 219 No. dergih altuadt. 
rin her gtto komiayoflumuz.a mttracaatları. ve aıtlıııkasaya iftink «leeelderio temi dtik.klin. . . 
natlannı havi teklifnamelerini ynmi muayyeninde ihale llltındaıı evvel Aııkarada· MUddetı m\izayede: 17 Bazıran 929 dan 10 Temmuı 929 Çar§&mba gtlDI 
merltes sahn ahna 11.omiıyonuna tevdi eylemeleti. saat on dört buçuğa kadar. 

$•• •••• • • ••••••••••••• ••• • • •••••• '>• .. ••••••••••• • • '••• ••••ı &lAda muharrer emlak kiraya verileceğinden mtızayedeye YuOluıaaallf
ı l\lekatibi askeryie satınalrna komisyonundan • tur. Talipl~rin yevmi ihale .olan son gUntin ~aat on dt)rt huç:f::: .~der 

• • • • • • • • • • • • • • u , • •,, • • • •• • • • •, • • • •.,., • • • • • • • • • • • • • • , • • • • •• rtı:ı meyı okumak ve temınatt muvaltkate ıta ederek muzay ye ıftlrak 

A skerl mektepler ve meler ve mUUie.NU. içi.o 1000 k.8o Pirio®.a1& paarlı~ ~°" etmek Uz~. lstanbul Evkaf mUdürlUğUnde vakıf akarlar mUdttrlURüııe ml1• 
tile s1tın alınacaktır. Pazarlığı 30 · Haman • 929 Puaı 1lln1l •t 15 de Harbiye racatlıırı ılan olunur. 

mektebi yemekhaneleri öntiı:ıdoki pazarlık mGballindc icra kılınacaktır. Taliplerin fart· Evsaf \'e mti§temilatı hakkında malumat almak isteyenler bu müddet 
nameei iç.in kom1s)onwnua mııracaatlart ve i~irat içinde pazarlık maballirıde baıtr 1.nrfındtt mUznyede oda~ına mllracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. 
bulunmw ilAn olwıık. 

G Ulğanc Ha ıancsi için 40000 kilo Yoğurt kapelı ıarf suretile satın alınacaktır. ihalesi 
30-Hııziran·929 pazar günü Aat 14,30 da Itıanbulda Harbi7e mektebi yemekhaıie· 

!eri önU!ldeki münakasa mahallinde icra kılınacakhr. Taliplerin tartname!i için mez· 
kCır komid~ona nıUraC:utları \'e İ§lirak içinde ıattıı ~esi veçhile. bazırlayacaklar~ .tek.· 
lif mektuplarını ı evmı mUnakasada saat aıuaneneswe kadar ılmaher mubbıli.Dde 
)(oroısyonu mez'kt'lr rlyaietine vermeleri ilin olunur. 

Galata ithalçt gümrüğü müdüriyetinden: 
Cinsi e~ya Kap Nevi ·Kilo - - -Silgi lastiği akeamı 1 Sandık 26 

Paslı demir kilit ve\ ,., 210 
demir kabara çivisiJ -' • 
Ağaç pipo ve zurof .., • 137 
Boyalı teneke kahve kutusu 1 ,. 85 
Avariyat ispermeçet mumu 1 • 50 

,, paslı gemici faueri • 39 
Cam boncuk ,. 44 
Demir sehpa ayatı paılı ,, 2 
~fi~~p~ " 2 
Pamuk kaytan • 1 

" makara ipliği • 11 
Demir dökme paslıca ,, 9 
Pirinç cep aynası • 
Boş şişe • 
Toprak tabak ,. 
Demir yaldızlı kol di!ğmesi } 
ve pirinç yaka düğmesi • 

Eaanı " 
nn~~rip • 
Çakmak füili • 
Oyuncak makineıi • 
Alçıdan mı:ımal insan batı • 
Sofrahk muşamba .. 
~~n n 

Fisto kenan lekeli " 
İç çamaşırı müstamel • 
Kiğat etiket • 

T~~n • 
Pamuk perde • 

6 
1 

s 

2 
2 

7 
6 
2 

13 
ıı 

Demir direksiyon ouı abamı • 12 
Yalan kat paıauk iplifi • $ 

500 

200 

500 
200 
200 
100 
700 

800 
400 

400 

Kuş tüyü mcmlO yastık • 5 500 
Ham pamuk toplama • 15 
Müstamel lrenk ıömleti • O 
Deri zenoe ~nta11 • 1 
Teli pamuk podrahlc • 5 
Avariye pamuk podrıhk • 292 

400 
300 
500 

Un anbamda mevcut iki defterde mullarrer SS parça eıya• 
nın bili sahip hükmünü iktisap eyleclitiııden 24-6-29 da yirmi 
güu müddetle mUzayedeye konulmüt olmakla 15·7·29 ve anı mü 
teakıp iünlerde satış komiayonunda ntılacatı ilan olunW'. 

Vakıf akarlar 
müdürlüiiünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
l - Kasımpaşa kUçtik piyale paş zincirli kuyu c 165 • 201 No. dUktlıa. 
2 - Kasımpaşa Seyit Ali çe!ebi mandıra okağı 25 • 29 No. dtikkln. 
3 - Kasımpaşa Seyit Ali çelebi mandıra sokağı 29 • 45 No. mllldını 

mahalli elyevm dukkiin. 
4 - Galateda 'Perşembe pazarında 16 No. maBaza ve iki oda. 
5 - Bqiktaş dikili taş mahallesi cami altında 4 No. dtikkin. 
6 - Beşiktaş dikili taş mahallesinde dikili taş camii 1 c Ye 2 a No. 

dUkkin. 
7 - Ortaköy vapur iskelesi 36 No. dUkknn. 
8 - Ortaköy buyuk ayazma caddesi 18 No. hane. 
9 - Ortaköy buyuk ayazma caddesi 6 No. dUkkAn. 

10 - Taksim civarında ayaspaşa mahallesinde yeni yol caddeainde 71.eT 
No. matt kulübe nrsa. 

Muddeti mtlzayede: 11 Haziran 929 dan 3 Temmuz 929 Çar9amba gımct. 
Ballda mnbarrer emlik kiraya verileceğinden mtizayedeye vuoluomqo 

tur. Taliplerin yevmi ihale olao son gUnUn saat on dört buçutwıa kadit 
.artnarncyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek mU21yedeye iştfnt 
etmek \lire İstanbul evkaf mUdurlugunde vakıf akarlar mttdtitlUIGM 
muracantları ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak isteyenler bu mU.W.. 
ıarfında mUzayede odasına müracaat ederek ecri mi!il raporlarım görebilidlt. 

Beyaz ve ııhbi 

DiŞLER 
ile muattar bir ağıza malik 
olmak ancak oksijen sayesinde 

iatihzar olunan 

BiOKS 
Dit macunu iıtima

lile lcabUdir. 

l· 

; 
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' !fHeyeti Umumiyesinin 2-6-29 tarihlij] 
Merkeı Acentw; d!ıa:' 

Köpri ba.-rJa Beyoğlu 2362 
Şube Acantası : Mes'adet 

hanı altmda lstanbul 2740 
• 

ı~I kararma tevfikan .ve SERMA YE- l:i 
lil NİN 4,000,000 liradan 5,000,000 i;I 
ı1 :I liraya tezyidi için ihraç olunan: !:1

1 BOZCAADA POSTASI ğl i§ j=ı Beheri: 10 lira kıymeti itibariyesinde ! j 
(GELiBOLU) vapuru 29 

haziran Cumartesi 17 de idare 
rıhtımından haraketle Gelibo
lu Lipseki Çanakkale lmroz 
Bozcaadaya gidecek ve Çana
kkale Lip9eki Geliboluya uğ
rayarak ıelecektir. 

Antalya postası 

( KONYA ) vapuru 30 
haziran pazar 1 O da Galata 
nhtımmdan hareketle lzmir. 

, KWlük, Bodrum, Rados, Fet
laiye, Finike, Antalyaya gi
clecek •e dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Andifli 
Kalkan Sakız, Çaiıakkale, Geli 

. boluya uj-rayacalctır 

lrmiz Mer~in sr'at 
postası 

CUMHNRIYET vapuru 2 
TelUMIZ lalı 12 de Galata rıh 
turundan kalkarak Çarşanba 
sabahı lcmire ver•cak ve o 
ıüoün akfamı lunirden kal
karak Anfalya, AJafye Mer
sine ridecek ve Tqucu, A
namor, Aliiye Antalya, Jz
mire uğrayarak gelecektir. 

l~llOOOOOadetCj 
ı:;IHamiline ait yeni hisse senet-!= ı 
=İlerine kavt olunmn.ifa daveti;Iİ 
5 5 J ~-·--o 5~ 
-· !e 
:ı 2 Haziran 1929 tarihinde içtima eden fevkalade hey'eti la;f 
ai umumiyeain nizamnamei esaıinin .9 uncu maddesiae tevfi· f~ı 
:e i kan, ihracma karar verdiği beheri 10 Türk lirası itibari kıy· 1 ! ı 
~ mette 100,000 a<Jet HAMll:.INE AiT YENi HiSSE SE· I~ 
~ NEU.ERI şeraiti atiye dairesiade bankanın eıki hisselerme ıi§ll 
~ sahip olanlara arzolunm&ktadır. . ii 
~ . ~ 

~I MİKTAR: Eski hiuedarlarmız, hak olduklan beher uki ı·ı . 51 · · ~ 6 dfJrt hi&seye mukabil bir huse mübayaa eckbi· 
!=ı lırler. =ı 
I
! = İ Eıki hi.uel.erin dörde taksimi~de çıkması muh-

1
: 

.1 ı temel hine .kaıüratı m"teber değildir. ;;;; 1 
İ ~ 1 BEDE LI : Yeni ihraç olunan. senetkrinin f ii ihracı berveçhi 1: i 
! = i • -· * n · ati gösterildiği şekilde 11, .20 li.rtJdır. ( On bir = 1 
i=· "'irmt kuru~) l=t iEI ~ -r/ i= 
i aİ Kıym~ti 'iıibariyesi • • • • • • 10.-Lira 1 ;I 
1 =. ReMTıı. tamga • • • • • • • • • -.20 i = 
!iı!= .. n.:. · 1 =ı iİIE rrım. • • • • • • • • • • • • • 11 .20 j ı 
I= · ~I I!. HA!t:ı<• RÜÇHAN~ MtJDnErı ısTtMALl: :I 
i = i Eski hissedarlamu z, kwuraJ. dahiü olmaksızın se i 
! = i hisselerine dfJrtte bir nispetinde isabet eden yeni ~ j 
! : hisseleri iki ay zarfında, yani 10 Ağu!tos 929 =~ı 

1 Temmuz tarihine müsadif ;:i ak§arnına kadar mübayaa ve bedelini aıada izahı= i 
pazartesi Trabzon birinci pos- ; Ei i olunduğu şekilı<Je 'Bankamıza tevdi ~ ya ir!al 1 -

1 
tası yapılmayacaktır. •1• = i etmeüdirkr. Bu müddet Mrfında hakkı rü,ha- i ~ .. •Iİlllııim•••••••••• . = 1 nını kullanmayanlonn yukarıda ~kar müsait ı ili ... , ................... ... 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 

KARADENiZ 
MlJNTAM.M VE LÜKS 

POSTASI 

INÖNÜ 
Vapuru 1 Temmuz 

1 = ! ıeraitle mübayaa haklan sakit olur. ı a:i 1 1-· fil 
ı:I HAK~I RUÇ~ANIN SURETİ İSTİMALİ: !1 
1 = J His~e~arları~ şubelerimize 1 O Hazira~ İ: 1 
1 =: • 929 tarıhınden ıtibaren müracaat ederek yena ! 
1,..,, hiuelerin mübayaa puıul&1ını imza edebile- i a 
: = ceklerdir. ! ~ ·= •:=: ! Hissedarlarımız Bankaca kencHlerine gön- ·ı· ~ 
1 derilecek olan kayt varakasını doldurup imza 1,;;; 

i = ve bankanm merkeziae veya lstanbul şubesine il 2 

Gi111de 120000 
Oto oltll ı 

Y atlll\lft• ı,ir bavacla yol üstünde otomobilden imp la.tik t-.ir 
etmek kadar caa sıkıcı bir ~y ta•vvur edebiUrmisinia. 

GUDYER liatiklerioin lcıazandıtı muvaffakiyetin yegane ıır.rı, 
buna her la.tikten ziyade mui olmasıdır. 

GUDYER. tam manaıiyle müvazeneli bir lietildir. Listw. kıs
mı harici arızalara her cihett-en mukavemet edecek ıeldldedir. Bazı 
GUDYER ıüpertüist ipliğinden malumdür . 

Sırf fiatmın ucudtJtuna kapılarak fena bir Jiatik almak, itten 
anlayaa bir oromobil sahibinin yapmayacatı şeydir. 

120 bin GUDYER Jistiğinin imal edilip satılmasma yeg6ae 
aebep her tarafının münakaşa kabul etmez müvazeneli ıaj'lamhtMiw. 

Gözlerinizin önüne 110 bin otomobil dış lastitiyle 120 bkıi 
mütecaviz iç lastiğin teşkil edeceği manzarayı getireo Ba GlJO. 
YER in dünyanın her tarafındaki fabrikasında 24 saat zarfında 
imal ettiti otomobil lS.tiği adedidir. 

Fabrikanm avnndaki 81 binadan mürekkep esaı fabrikuında 
üç takım amele, dOnyanm G UDYER ihtiyacının bir k .. m1111n tat. 
mim içia müteıaadiyea çahşmaktadır. 

Bir lastiğia bu kadar fazla satılabilmesi için bir tek ıebep 
vardır. 

MUkemmennvet ve 

Felemenk Bahri 
Bankaaı 

Sefit 

Merkezi 
Amstedram 

sagBamHnk 

lstanhul ithalat 
g~mrüğüııdeı 

marka kilo. M cınsı ena Pazartesi gJnti~iamı 1 == taahbütlü olarak irsal etmek suretiyle dahi • == • = • =- Jatada karaköy bini dairei mabtuaad i yeni bisselere kaydolunabilirler. İ E telefon B~Gilu 3711 • s Merke 

sandık 1 C F 239 Pamuk mensucat 
Fıçı 12 E D K 545 kimyevi~ 

! =" Ancak beher hissenin 11,20 lira itibariyle 1 ::rııı: postanesi ittisalinde AllaJemci han 

ı- tamam bedeli dahi şubelerimize tevdi veya =ı . elefonlsta mhul 569 bemevi Buka 

ı1• Istanbul şubesi ve Ankara merkezimize irsal • = ! 1 ,1ııııiualllm•e•la•tı•v•e•esnılı•nlİi,.et•ka&al••irt••icart•• = edilmelidir. ; i ı ı 

Kaıtgal 5 · S T H 208 galveniıli tel 
Kap 1 bila 86 kirli yapet 
Sandık 32 M A O demir ye pirinç çakmak 

ıhtımından hareketle(Zongu. 
ttk, hıelı.olu, Sinop Samsun 
d\I Gireson, Tır~on Sürme

e ve Rill'ıe iskelelerine azime 
ve a•det edecektir. 

Taieilat ~D Sirkecide )fes. 
det hanı akında, acantasına 
üracaat Triesttno dairesi Te

lefon : lstanhnl 2134 

•E • aı 
!~ Yukarıdaki müddet zarfııada bedeli tesviye ! 
i ~ olunmayan mübayaa puaU)alarmın hükmü = 1 
1.::: 5 yoktur. = 11 

jı-&yçe Drrant 1'nk • 
Tarihi te'ıiel 1322 

Merkezi idare Berliu 

" 1 S F G 137 hamur Yoturma makinesi · 
Parça 73 O O miıhtelif cim ipekli nıeneuoat 
Sandık 2 D C 229 fotoğraf !llltı v1: hikmeti ı.biiye aJ&tı. 

1 ııtanbul mahlıôemei asliye iiçöncu hu-
kuk ckireıinden: Gelatada :O.yazıt ma

balluiade l\ilBU§ balkalı okağında 8 
ınunaraı. hanede m.ulum kunduracı ka-

ukcll ejlu Mlcırdıç tarafuulan Ropeıı kın 
Rabeka aı~ybiae ikame eailen dandan 

dolqı aw.lıl~emeden sadu olan ve muma. 

i»fAilaa anaındald evliligin boıanmaya 

iak.ı~ mötedair bulunan 22-6-929 
tarih ve 445 aumaralı ilimın ikametgikı 

ıneçbal !KılUlll me1bure Rabekaya ili· 
Dn tôli&i teallp editaiı oldıısundan 

teWili makamına kaim olmak üzre ılam 
ıareriain mahkeme divanhanesine ta lik 
olundutu -ilb olunur. 

·~· ~ iz: JN O T : Yeni hiuelerden bir hissedara eski hisselerin =. 
i =: ... dörtte bir nispetinden faZla verilmeyeceki içün, 1 
i X! i kayt varakasmda sehven fazla yazıldığı vaki = ! ·=· =ı ı- i olursa Bankac. konturolunda dörtte bir tenzil : ! ·==· d'I .._ .. ! -ı : =: e ı eceıuır. =. 
İ~I YENİ HİSSELERİN TEMETTtJLE_!!!: i=I 
f = İ H~miline ~it olar~~ ~hrac olnnan yeni hisselerj ::: j 
==: 1929 senesı .temettuunun yalnız 5 aylık kısmına h~ : 
i =: i~tirak edeceklerdir. ! ~ i ı 
~ _ i 980 senesinden itibaren yeni hisseler dahi eski 1 ~= ~ 
! ! : ! hisselerle hukuk an müsavi olacaklardır. i - ! ·=· :==· === ı== === .;;; 
i i Tür.kiye iş Bankası 1-i 
~rnrnrnrnrnrnr@Eı1r~mmr~r@Eı1mr@E@EıJiı1rnrımrnmr@1rnrnrı1rnrnrnrnr@1rıEıEıEıEı1r,EıE@~m., 

Telef on Bey~u 247,248-984,985 ,I 

t:e i#cmbul 2842.2843 

Banka muamelatı 1 l 

ve kasalar ican - U 
İhtira ilanı 

• Erzak ve mamulltı mUmasileyi 
soğuducu bir mai ile doğrudan doA'
ruy a muamele etmek Uzre soğutmak 
veya dondurmak hususlarında tekem
mtilat • hakkında istihsal olunan 11 
Haziran 1929 tarih ve 3317 numero· 
lu ihtira beratı bu · defa mevkii file 
konmak tlzre ahere derli fira~ ve ya 
icar edileceğinden taliı> olanların Ga· 
!atada Ç inili Rıhtım Hanında Rober 
Ferriyt- muracaatları iliin olunur. 

Marmara üssubahri Mu. Mv. 
Kumandanlıgindan: 

Et 21882 kilo 13·7-929 Cumartesi eaat 14 de (kapalı zaafla) 

Jandarma imalathanesi 
m:J~}:ürluğunden: 

Ekmek 122976 c l ~-7-929 • 17 • 
hı seble 26880 • 14-7-929 pıu.ar • 14 • (aleni mtınakua ile) 

Nohut 3000 14-7·929 • • )6 • · • 

Şeker 3000 • l+.7-92Q • • 17 • • 
Kuru faeuln l('e')() • 14-7-929 • • 18 • • • 

I - Y~kanda mıktarlan yaııh me,adı iaşe yanlarında ıı;i>!terildiği surette mU-

nakasaya konmuştur. . 
il - Mttnakasa kanununa tevfik an talipler kumandanlık mUnak.asa lfomıaro· 

n una muracaat ile şartnamesini gorebilirler. 

jMiinalr.ua tarihi Saat 
1180 Çift çiame 14-7-29 lO 
1546 Tak.ım mamul çaınaıır 14-7.29 14 
8025 Takım kıalık caket imali~ eıi 14-7-z9 10 

143 Tane kıtlık. elbise i.aı.aliyeııi 15-7-29 14 
703 Tane Kaput imaliyeai IS. 7.29 U. 

" 1 C M C ] 25 Kesilm.iı yazı k!adı 
" 1 L F F 30 Perdelik tül 

bağ 8 T M M 784 Demir kanape yayı 
Demet 7 J P G 390 • araba 
Sandık 1 HS-NSC141 Boyalı düğme 
Balya 5 R B 6~\8 pamuk 
Sandık 4 K Z 277 muhtelif şapka 

.. 1 P D 210 pamuk mensucat 
• 4 V C pirinç alektirik aksamı 
• 3 JM ,. • • 
,, 3 H S 264 pamuk mensucat 
,, 12 J O O muhtelif demir makine aksamı 

Sandık 1 V L 60 galalit tarak 
Balya 2 V V 123 pamuk mensucat 

,, 1 PHILIP136 kaput bezi 
Balada mubarer eşya 29·6. 929 tarihinden itibaren Cumartesi Pazar

tesi ve Çarşanba günleri saat 10 ile 14 ten l 7ye kadar lstımbul 1thalftt 
Gümrüğü satış ambarında biJmüzayede ıatılacatı ilin olunur. 

130 takım elbise iınali 
' 

Tütün inhisarı umum müdiirlüğilnden: 
Müıtahdemioe kumqı idare tarafından Yerilmek an,. Ve m-aK 

numunesi veçhile 130 takim elbise imal ettirilecektir· T ıllp olanlarm 
numuneyi görmek üzef'e her rün müracaatları ve ı .. 7 .. 929 pazarteei 
günü saat 10,30 da Galatada mübayaa koBtiayonunda %7,5 teminata 
muvaklcateleriyle bulunmaları. m - Mıınakasaya iıtirak edecek tal iplerin evvel emirde dipozito akçalarını 

kefalet mektnplar,nı Kocaeli mal mud1ıriyetine vede8ioe yatıraıak alacakları mak· 
buı "e ticaret vesikaları ile mezknr tarihlerde le\:aııa •ubeai munakıuıa komiıyonuna 
muracaatları ilin olunuı . 

S.tın alınacak ve yaphıılacak dort kalem ~ya kapılı :zarfla miınakasaya ko
nuldu mtinakasa yukarda hiıalaralarında yazıldığı !!ibi Istanbııi Gedikpaşada Jondar
ma imalathanesinde yapılacaktır. Şartnamf: imalathıuıeden .erilir. Tel<.lifnamelerin 
tarzı imllaı ıartnamede münderic,-tir. Talipler teminatlarını mal sandığı~ teal~m ve 
makbuzlarını teklifnamelerine raptedeceli.tir aksi halde tekHfnıme ret edılecek.tır. ,-:mm:.- Doktor 411m:::::cc•" ! . .--es 

- 1 Haseki kadıiıJıır haataoesi Cilt fi j ._ ______ ..,.. __ 

TUZLA içmeleri açıldı 
Sabahtan akşama kadar müsait tirenler., doktorlar ve sıhhi büfe

lerle sair esbabı isti:ı:ahnt temin olunmuştur. 

Beykoz kundura ve didagat fabrikasından: 
Beykor. fabrikaaırıda bir sene zarfında husule gelecek uıotı ve luızuıtılar Teıamu· 

zun on beşinci Pazarteııi gunU talliıioe ihale edileceğinden iıteyenlerin ıartnameyi 
görmek Uz~e ber 311n ve fiat mektuplarını vermek için Temmuzon on beşinci Pazar· 
teıi ~ı.ır. 11 eaat on iki~ e kadıır Turki~ ~ Sanayi •;e maadin bankuında ılc:aret mtidlt· 
r\\ ctını mc racaat ttme!m. 

ı ve Fireogi Dekimi B / '!'el" Öi'ı· ...ı • .aıu. 
K:evat Kerim.~ ~ 
fi Tz:rbe de E$ki Hildii a\mer if 1 ııı--a.· .. • ... -...-........ --1 - ~ -:ı b" 1' l 1 t '/~ '>'2 :r: .. -...... ~i'ölal~liiıı:::ıRa;~ll1a-----. ;: ınası. e: s anı. ...c ... S -=-·==-=-·--....... ... .. --_.._.,._.,,.,.. 
• "' M ' i M .. d . E t ~ "- t •;,:::::::::::::::ı:::::::~::.::::t: .::::::::::ı:ı:•• ea u u sn: •sa .a~:nı. 


