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IC DONAI.OJN HARICi SiYASETi 

on İngiliz intihabatının beyne!· 
ileJ siyaset aleminde ehemmiyetli 

lı tahavvül husule getirecegi şüp· 
iı görülmektedir. İntihabat mÜ· 

l<leJeleri esnasında İşçi fırkasının 
'll>Ühim propagandamevıularından 
·İde harici siyasete taallük etmek
•di. Mac Donald bütün nutukla
da muhafazakarların harici siya· 
İni tenkit ediyor, ve kendisi ikti· 

ınevkiine geldiği takdirde takip 

Yunan gazetelerinin yanlıs iddialarına bitaraf 
reis ''Milliyet,, ~sıtasile cevap veriyor 

~------~__;..~~~~~~-~~~~~~---!!~~~~~~~=--~~-

liyeceği siyaset yolunu izahtan 
linıniyordu. O zamanlarda bile bu 

ldar beynelmilel mahafilde ye· 
göre endişe veyahut ümit ve 

'1ıınuniyet uyandırmaktan hali kal 
hrdu. Şimdi Mac Donald HükÜ· 
i 'le binaenaleyh onun harici si· 
ti bir emri vakidir. Bunun en 

. iıxı noktalarda beynelmilel akis· 
~in; kısaca gözden geçirelim: 
lıç; Fırkasının iktidar mevkiine 
lıııtai ile ilk müteeeair olacak ıi· 

kombinezon İngiliz-Fransız iti· 
~dır. Cihan siyasetinin şimdiki 
'llöıt noktalarından birini teşkil 
n bu itilafın , her ilı:i memlekette 
le getirecek şahsi ve fırka tebed 
ri ile kolay kolay zeval bulaca· 
lı:ani olanlardan değiliz. Bunun 

lıtraher, Poincare gibi kapitalist 
'1ııperiyalist burjuvazinin en ti

ı..,~• kuvvetli bir m~easilini~ 
~lı: bir samimiyet ve ıtımat daı

de Mac Donald ile teşriki me-
t)Jiyeceğinde şüphemiz vardır. 

'-'irat meselesi gibi muğlak ve 
zam bir muammanın mevzuu 
lduğu bir zamanda İşçi fırka· 

>ıı ilı:tidar mevkiine gelmesi Fran 
1 hayli düşündürmüştür. Mac 
"aıd ilk hükumeti zamanında, si· 

tılyelerde az çok kendisi ile İ§· 
~ noktaları bulunan Herriot'u 

§tur. L924 Cenevre protokolü 
1<a bu iki şahsiyetin eseri idi. 
bonald kuvvetli ve devamlı bir 

İlrıet teşkil edebilirse, İngiliz 
nsı, itilafının zaruretleri belki 
•ot ile beraber Fransız radikal 

'odikaJ sosiyalistlerini iktidar 
. •na doğru sevkedebilir. 

lçı fırkasının harici siyaset saha
! Yapacağı ikinci mühim tea.r 
't;ıngiliz-Rus münasebatında zahir 

ktır. Senelerden beri inkıtaa 
'hn R t ·ı· · · -~ . us- ngı ız sıyası munase-
'•nin yeniden teessüsü bugünku 

.~ &iyasetinin donelerini değişti· 
'li huyük bir ehemmiyeti haizdir. 
~tt Hükumetinin lngiltereye 
,
1 
'übü her iki tarafça samimi bir 

. •lıraa, cihan sulbü büyük bir 
it ve tazyıkten kurtulacak ve 
~•ti akvam siyaseti inkişafı 

. llıııdikinden daha müsait bir 
'il bulacaktır. Esasen Mac Do
tealihatm tahdidi ve cihan sul-

1 temini meselelerinde daha va· 
; daha samimi bir proğrama sa

. ~uıya ve Almanya gibi muh 
~bepJer dolayısile bu mesele· 
ıı:;;ayak olan devletlerin mev· 
~ •. proğrama muzahir olacak 
hının edilebilir. 

1 
bonald Hükumetinin tnglliz 

•karı ·· ba .. . it,· munase tı uzerınde de 
;ıer yapacağı ümit edilmek· 

•slihatm tahdidi hususunda 
Ilı .. 
t' Usadekar davranacak bir hil-
•n Arn 'k h · · · 't~ erı an assasıyetını ok-!' t.abiidir. Amerika ile İngil
.• lıultür ve lisan hususundaki 
•\~u siyaset sahasrna da te,. 

bıtecek bir hattı hareketin 

1 t>ıuı <hemmiyeti kolayca ta· 
O]u b"J' lı.., na ı ır. Her halde şurası 

t ktır ki cihan siyasetinin 
~ Ve menfi amilleri arasında 
OııaJd ın İngiliz hükumetinin 
~Çmesi sulh ve emniyet ha· 

\ı· ha ziyade takviye edecek 
''ed· ır. 

\. ZEKİ MESUT 
'- Edime meb'usu 

'BUGÜN 
~ lııci ıablfemlzde : 
'rıııı 
'lı• tefrlkaınız; Teptdelenll AH 

}: Ve Vasllltl 

ıt &1Jgare plgankoaun
le.& ka:ıanan numara
~ ,. 

an ~•bttlcr 
ı11, UQcıı ~ablfemlzde ı 
\ıo~r.ı~dl lıareketler 
1 Q 1'bH« edllen po!ı• tadrolan 
~.ncu aahıtemlzde: 
~tı, '•Poru 
1 lı, 

yalan söyliyorlar! İkramiye! ı Yılan ~ikayesi Gazinin en büyük 
fuınurla ını lavüktan, tavuk eseri nedir?. 

Yunan gazetelerine ce,1ap 
M.Rivasınmü
him beyanatı 
Bitaraflar yalnız · 
bir teklifte bu
lunmuşlardır 

Bltaraflar ne tekli/ 
ettiler ve Yunanlı

lardan ne cevap 
alındı? 

M. Rlvas 
Bltarafların teklifini hDkOmetlmlzln kabulll llzerlne Tllrk • Yunan 

mUzalıeratı &on eafhaya glrmlttlr. Bazı teferruat hakkındı 
yunan bllllDmetlnln cevabına lntlzaren Ankarada bulunan hey'eti 
murabba1amız reisi Tevfik K:lmll Beyle mtltavlrlerden Milat ve 
Kerim Beyler dtln febrlmlze gelmişi erdir. Aynı trenle katibi 
umumt M. Slmon da avdet etmlftlr. Ankarada yalaız bıtaraflardan 
M. Holsatd ile murabhaaımu: Nebil Bey ve Yunanlılardan M. 
Foka& kalmıştır. Buraya ıeıen zevat ta yakındı avdet ede 
ceklerdlr. 

Bltaraflar bir teklifte bulundular 

Dlter taraftanAtlna gazeteler! bltaraftarın biri 16 diğeri 27 Mayısta 
olmak ıızre llıl telılltte bulunduldannı iddia ediyorlardı.Bu garip iddia 
tızcrlne dtln mtlbadele komisyonu relel M.Rlvasa müracaat ettim. 

M.Rlvae bu yanllş iddia kal'fıeında hayret etmelıten kendini 
alamayarak demiştir ki: 

" Biz bir teklifte bulunduk. Yunan gazetelerinin iddialarını 

kafi surette tekzip edebilirsiniz. 

Teklifin esası ne dlr? 
M • RlvH bundan sonra beyanatına şu suretle devam etmiştir. 

-- Bltaraflar tekllflerlnl 16 Mayısta yapmışlardır. Teklifimizde 
şimdiye kadar iki bllkOmet arasında cereyan eden müzakeratta 
taatl edilen noktalar esas ittihaz edilmiştir. 

Şunıı llAve edeyim ki teklifimizin umumt hatları Tllrk bükOmetl 
tarafından lıabul edilmiştir. Yalnın teferruat hakkında Yunan 
bükOmetlnln ceva1ıı bekleniyor. 

Yunan gazetelerinin tevilleri esassız 
Gene tekrar ediyorum yunan gazetelerinin tevil ettlk.11ırl gibi 

llı:I teklifte bulunmadılı:. Size daha açık izahat vereyim. Bltaraf
lann esaa telı.llft ile; vesika halinde mlltaıaa edlleblilr • 

1 - 16 Mayısta yapılan esaa teldlftmlz. 
2 - 21 Mayısta yapdığımız içtimadan sonra her illi bülı.Omete 

itilaf edilip edilmediğini sorduk. 
3 - 27 Mayıeta dl eıae teldlllmlzln inkişafı etrafında 

mıızakerat • 

Esas teklifte hiç tadilat yapılmadı 
Faka/ şunu da kat'i olarak söyleyeyim ki Yunanlıların iddiası veçhile 
esas teklifimizde hiç bir nokta sonradan tadil edilmemiştir. Esas 
teklif ile bundan mOtevvllll inkişaf arasında hiç bir tezat 
yoktur.~ 

Sui tefehhümü mucip nokta yoktur 
M. Rlvas, bundan sonra, su· 

alimiz ıızerlne gene Yunan ga
zetelerinin ne11rlyatını mevzuu 
bahsederek beyanatına devam 
etmlftlr. 

·omıt ederim ki M. Dlya
mandopuloaun eeyabatı Atına 
ricalini tenvir edecek, ortada 
hiç bir sul tefehhüm bırakmı· 
yacaktır. Zaten teldlftmlzde bir 

ıul tefebbllmtı mucip biç bir teY 
yoktur. Her ••Y vazıh ve açık· 
tır. Teklifimiz btltan muallalı 
meeelelerln halllql lıtthtaf et• 
melıtedlr: Emlak, Etabll v. ı .... 

Homlayonun masrafı 
M.Rlvaı, mülllı:atımızın so· 

nuna dotru ltlllftao sonra tas-

1 
!iye edlleck olan komisyonun 
masarifini azaltmalı lçln bir 
proje hazırladı.tını söylemiştir. 

Bu projeye göre komisyonun 
flmdlld masrafına nispetle se
nede (160) bin ayda da (ili) bin 
dolar iktisat edilecektir. 

Her halde 111111/ 
Ankaradan eyi intibalarla 

avdet eden muhterem bitaraf 
relı veda eenasında ellml sı
karken mütebesılm çebreılle 
ldllhn bir emri vaki olduğunu 
ıllylemlt ve "bitti,, dedikten son· 
ra lı:at'I bir aeıle tunu ilave 
etmlftlr. 

- Bitmesi ll%ımdır ... 
Nazım Nafiz 

Anlıara- lstanbul mesafesi 8 
saata indirilecek 

Nafia vekAletl, a!Akadar daire. , na da gelecek sene başlanacaktır 
!erle birlikte bu seneden itibaren Yapılacak yollar meyanında lstan

memlEkette takip olunacak yol bul-Ankara şosesinin da bulun
programını hanrlmaktadır. Bu ması muhtemeldir • Şosalar son 
program heyeti "Vekllece tastlkten fenni şeraite göre yapılacaktır. 
sonra tatbik olunacaktır. Bn sene Ankara-lstanbul şasası bJttJk. 

Ankara ve civarı yollarının inşa- ten sonra bu iki büyük şehir 
sına başlanacaktır. birbirlerine çok yakınlaşacak . 

Muhlm vllAyet yollarının istik- sekiz ~aat zarfında bir ~chlrden 
şah bu sene yapılacak lnşaaatı· ötekine gitmek kabil olacaktır. 

Büyük ikra
miye bugüne 

kaldı 
~5,204 numaraya 

15,000 liralık 

ikramiye çılıtı 
Tanare plyankosunun betlncl 

kefldesl dlln Darnlfıınun konfe· 
raas saloaunda nıutat merasim· 
le çelıllmlştlr. 

Dllnkll keşldede bllyDlı flıra
mlye çıkmamıttır. 

10000 llralılı biletlerden bir 
parça11 Emlnllnll Zabıtal bele· 
diye merkezi memurlarının 

mütterek biletlerine, 5000 Jlralılı 
llı.ramlyelerden biride Deftardar 
mensucat fabrikası muhasebe 
memurlarına çıkmıştır. 

l{e~ldeye bugün sabııbleyln 

de devam edilecektir. 
Dün bllyllk ikramiye kazanan 

numaralar şunlardır. 
4!1204 numarayL 
15000 llrL 

10338, ı 1592, 65:16, 655b numa
ralara 3000 er lira. 

59333, 21399, 25372, 6317, 
7087' 4297. 44708, 1il75, 22396, 
I0,107 numar11ıara 1000 er lira. 
isabet etmiştir. 

Sonu (04) olan biletlere de 
30ar lira amorti isabet etmiştir. 

Diğer numaralar iç sahife 
mizdedlr. 

Yeni tahriri nüfus 
Ceçen senekinden da
ha itinalı yapılacak 

Halt medeni slcllatına esas 
olmak Uzre 930 senesinde yeni 
bir tahriri nUfuı yııpılııcaktır. 

Bu tahriri nüfus ahvali mede
niye esas olacağı lçln bundan 
evelkl tahriri nüfustan daha 
ziyade itina edilecektir. Bunda 
berkesin vereceği şifahi izahat· 
tan mada herkese alt nüfus 
teıılı.erelerl de tetkik edllecelı.tlr, 

Tahriri nüfnıa eıaıı olmak 
Uzre blltlln solıaklann ve ev
lerin numaralan değiştirilecek· 
tir. Bn huswıta sarfı icap 
eden tahsisat Cemiyeti beledi· 
yeden istenecektir. 

7 kişi botJuldu 
Dreede,IJ (A.A.) Bir gemi, 

21 yolcayu hamil diğer gemiye 
çarparak rahnelemlttlr. 17 klfl 
boğıılmuttur. ----Belt;lka ile mü:ıakere 

Bruxelles, 11 (A.A.) - Ga· 
zeteler Belçika markları mes'e· 
Jeııl hakkındaki Alman·Belçlka 
mllzakeratının balta sonundan 
eve! batlamıyacağını bildirmek· 
tedlr. Müzakerat neticesinden 
evci biç bir tebliğ neşredllml

yecelıtlr. 

--~-
Bir mektebin nakli 

mu yuınurla~an ~ıkar1 
Seneler geçti hali bir çunl ındn 
tı; attı elmet şikar " e 11ek 

laça sablır t 
Bir çuval undan (94) mü, 

Ali Ri.a Bey 
çuval undan 
çıkarıldığını 

söylemiştir. 

kimyager 
Nureddin Mün

şi Bey, bu hu· 
susta deml~
tlr ki: 

- Bir çu
valdan, sıhhi 
olmak şartlle 

(104) ekmek 

yoksa (104) 
mü ekmek 

çıkacatı me
selesi henüz 

halledllmemlt 

tir. 

Sıhhiye mil· 

dllril Ali Rlza 
Bey, evelce 

Darlll'ac ezede 
ki fırında bir 
(108) ekmek 

çıkacatı ka- N. MOn~ı Bey 
naatlndeylm. Ekmek 13 ku
ruşa satılablllr. 

Unların cinsleri değiştik· 
çe çeşni tutulursa bu mesele 

halledllmlş olur. 

Hava misafirliği 
ltalyan tayyarecileri 

yann dönüyor 
Şehrimize gellpte Varoa ve 

Odasayı zlyar~te giden ltalyan 
tayyareleri ge
cllı.dlklerlnden 

Perşembe gll· 
nll tehrlml z e 
gelebllecelı.ler· 
dlr. 

Tayyarel~r 

Tarabyada me
rasimle kartı· 
Jancaklardır. 

ltalyah mi· 
saflrlerl m 1 z e 
Pertembe alı· 

lşamı kolordu kumandanı tara• 
hndaıı bir ziyafet verilecektir. 
Cuma akfamı da ltalyan sefa
rethanesinde bir gardenparti 
verilecektir. 

Misafirlerimiz Cumartesi sa· 
babl hareket edecekler ve Pire
ye uğrayarak ltalyaya avdet 
edeceklerdir. 

Mektepliler 
Mllsa bahası 

7 inci hafta başladı 
• Beşiktaşıa Valide çeşmesinde kain 'l inci hafta 

Cari usta mektebinin Maçka kışlası· 
na nakli takarrUr etmiştir. Yedinci haftanın en mühim 

~iH"il ~iif' :~::: .. :··:~::: 
lj • l! başlamıştır. 
İ! Matbuat azasına ilti- !i Gelecek cevapları 1171 
ı· ı· il fat buyurdular d haziran Pazartesi cllnll ak-
il BllyDlı rclslcumhurum uz !: tamına kadar kabul edece
!! Gazi Hz. Matbuat cemiyeti g tiz. Yedinci haftanın en 
i! hey'etl umumlyeslnln tazım- il mllhlm haberi irin alı k 
!! lerlnl arzetmtlı Uzre çekilen ı: - ,. naca 
ii telgrafı, fU telgrafla cevap i! netice ifiiJ haziran Salı gll-
ii ıotfederek matbuat mıınteslp· ı· ~ ii Jerlne iltifat buyurmuşlardır: ı nü ilin edilecektir. 

!! "Heg'etl umumiye iç- ı Cevaplarınızı mllllyet mil· 

!j tlmaı mUnasebellle hak- H sabaka memurlutuna gön-

1
1 kımda lzkar buyuru/an Iİ deriniz. 

hissiyata teşekkiir ederimi'! Not: MUsabakamu:a haftanın 
en mllblm haberinin ne 

1 
efendim. Rel<ı.,mbur olduğunu blldlrmelı ve niçin 0 

Gazi Muıtafa K:emal haberin tercih edildiğini izah 
1111-ııın:w•:nm:mL,..ı:ıuıuuwı:: etmekle iştirak edllmelldJr. 

Güzideler diyorlar ki!. 

Neı'el Ömer Bey 
• 

FUAT BEYİN CEVABI 
Gazinin en büyük eseri hangiıi ol· j çe huzmeleri artacak, vatanın "" 

dıığunu tefrik etmek çok müşlrilldilr : nu çoğaltacaktır. 

Hepıi yekdiğerini tekmil etmekte· Bu şuleyi en büyük eser tela 
dir. edişim büyük Gazinin eserlerinin 

Yalnız sualinizi cevapsız bırak- seri olduğu içindir. 
mamış olmakiçin şunu arzedeceğim: Bu vesile ile hörmetlerimi t;ıkd 
Gazinin en büyük eseri fikir ve ruh- eylerim efendim. 
!arda husule gelen inkılap, güledir. Krrklareli Meb'ııw 

Bu şule nesilden nesle intikal ettik· FUAT 

• * * 
Raif Necdet Beyin cevabı 

Gazinin en büyük eseri Türkleri nivelaya ebedi bir ruh ve fikir bu 
Şark medeniyetinden Garp medeni-! rı verecektir. Harf inkrlabmm f 
yetine çevirmek için dahi bir san'· desi yalnız halka kolaylıkla ok.uy 
atkir maharetiyle ibda ettiği radi- yazmayı öğretmekten ibaret değ 
kal teceddüt manivelasıdır. Şark medeniyetine - başka bir t 

Bu ulvi manivela birbirini itmam birle - ölümden hayata geçmek iç 
ve tetviç eden mütenevvi veçhe ve yapılan muhtelif teşebbüs ve tece 

dütlerin en kuvvetlisi olmasıdır. ' safhalardan müterekkip bir kül, bir 

manzumedir. Bu külün en son, en 

kudretli cüzü harf inkılabıdır. Çün· 
lı:ü bu inkılaptır ki köhne ve muzlim 

asırları deviren, hurafe devirlerini 

y~rlere seren nurlu ve ihtişamlı rna-

Şu kadar ki bu muazzam ve emt 
siz inkı13bın meı'ut, değiştirici 
sirini görebilmek için gözleri bu 
nün ufkuna değil, yarının fecr 
çevirmelidir 1 •• 

RAİF NECDE1 

* * * 
KAzIM NAMİ BEY DİYOR Kİ 

Kazım Nami Bey 
Gazinin en büyük eseri nedir ve 

Niçin? 
Gazi'nin, her biri bir kahramana 

şeref veren bir hayli büyük işleri 

vardır ve bunları herkes tanır. Her
keı bilir. Fakat bence Gazi'yi mua
sır tarihin en büyük adamı, bütün 
tarihin en büyük adamlarından biri 
yapan en büyük eseri, içtimai inkı
labımızı yaratmasıdır. 

Anafarta'Jarı, lstikliil harbinin za
ferini, Cumhuriyetin kuruluşunu, 

hatta harf inkılabını dünyanın en 
büyülı: işlerinden saymakta elbette 
hata yoktur. Böyle olmakla beraber 

bunları dü9ünebilen, bunları başar

mağa çalışabilen bulunabilir. 
Fakat içtimai inlı:ılabımız dünya 

tarihinde tek başına bir harikadır. 

Bazıları bu inkılabı bir zarf, bir kı
yafet değişikliği zannederler. Zahiri 

öyle dahi olsa zarfın bu deği,ikli 

ruhun bütUn kökleşmiş itiyatları 

sarsmış, büsbütün yeni kıymet h · 
kümleri yaratan bir Türk cem'iye 

1 doğmuştur. 
1 İnkar edilemez ki biz medeniye 

tarihinde bir kaç asır geri kalmı · bi 
halk idik. Bu geriliğimizin saiki n 
idi? Yalnız saray mı? Yalnız muti 
kıyet mi? Kıyafete kadar kudreti 
sirayet ettirmiş batıl akidelerde 
mürekkep bir şebeke. Bu şebeke b" 

zim her sahada yürümemize ve iler 
lememize korkunç bir engeldi. 

Dünkü babalarımız mezarlarında 
kalkıp bizi şöyle bir görse hayrc 
ve dehşetlerinden ya çıldırır, ya 1.ıır 

dcnbire tekrar ölüverirler. Onları 

havsalası bu tahavvülü, imkanı yok 
alamaz. 

Bu inkılap ruhlarımızda kökleş 
miş olan bütün prejüjeleri yıktr. Ru 

humuzu yıkadı, temizledi. Oraya ye
ni idealler koymak, bize hakikatu 

medenileşmek imkanını verdi. 
Bunu kim yapabilirdi? Bu inkJ. 

labı yapmak değil a, düşünmek ce· 
ııaretini bile gösteren kimse olmadı. 
İşte - bence - Gazi'nin en büyuk 
eıeri. .• 

Bır ta3hih 
KAZIM NAMİ 

flun Zeki ~le ut Be: ın 

yazuıında tertip hoıla.~ı ol.ırak metlDdl n 
on üçi.ıncU bir ~•tır düsmu tua. Cbmıe 
şöyle okunacak: 11 Kendi lçJı:ıJe ve dı ın 
d3 onun kanını enıml·k ile meşgul c Jaıı 
de... ,. 
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TtPlDELlHLI 

ALI PASA" VASILIKI 

Korkunç mahzende 
Tam ( 2000-) varil barut 

Selim işte oradaydı 
lilliJelll lllrtnı : 31 AYHAN 

ı..woc.e•••'2 
Yeni başvekil 
Amerikaya mı 

gidecek? 
lnglltere - Amerllıa 
manasebatının daha 
ziyade iyileş tlrilme

slne çalışılacalı 
Londra, 10 (A.A.)- M. Ra· 

mııay Macdonald lskoçyada 
lı:lla Loaımus a &itmek bre 
yann akfam Londradan aynla• 
caktır. Baf"'ekll gelecek hafta 
sonuna kadar burada dlnleae
cd:tlr. l(endlslne kızı, M. lıh· 
bel refakat edecektir. M. Mac· 
donald parlamentonun içtima 
ctına olan 25 Haziranda Lond
raya dönmttf bulaaacaktır. M. 

1 Macdonald akvam cemiyeti bO
ylk mecllslala açılmua mtıııa
sebetlle plecek EylOlde Cene
vreye kısa bir seyahat yapmak 
nlyedadedlr. Bazı istihbarata 
nazaran batvekll Amerlkaya da 

Biriki saat sonra akşam ola- - Dur bire Selim! Diye hay 
cak her yanı 'karalar' basacak- kırdı. 
tı. Ali Paşanın en ziyade çekin- Selim, Paşanın mani oluşun
diği de gece karanlığı idi. Eğer dan birşey anlamamıştı, etrafı
Hurşit Paşa açık gözlülük edip na bönbön bakmıyordu. 
te akşam karanlığı basar bas- Hani? ... Cephaneyi atıp Ka-
maz İç Kaleye:-habıre .. ede- leyi altiist edecekler di ya? 
cek olursa feliket mukadder o- Ali Paşa Selimin üzerine do-
lurdu. ğru koştu, yanan Meşale ha.Ia 

Tepedelenli iıte buna mey- delikanlının elinde duruyordu. 
dan vermemek istiyordu. Evet, Vaziyet çok tehlikeli idi. 
Hurşit Paşa ile anlaşacak olur- Allah korusun Barut Fıçtla
la kendinin ve çok sevdiği genç rmm istiflendiği ardına kadar a 
brwrun Hayatını yilzde beşon çık demir kapının ağzında bu
ihtimalle kurtarmak vardı. lunuyorlardı. Az dikkatsizlik 
Akşama doğru hava güneşler 'Y anya' yı uçurabilirdi. 

gibi olmpştu, yalancı güneş Ali Tepedelenli yanan paçavrala
~a~an~ .~n v~iyetin~ _benzer n çekip alarak Mahzenin dış 
gıbıydı: oy le gelıp geçıcı. • • Taşlığına doğru fırlattı: 

Um~~~uz ih~J.'.ar kalenin ce- - Bire Allahın zor başı! ..•• 
phaneligıne gıttı: Orada barut Ona daha zaman var. Kale alm
f~c;ılannı. tutuş~uraca~ olan Se- dı mı? Hurşidin askeri buraya 
lim Çamı yi görecektı. girdi mi? 

Barut Mahzeni İç Kale altın- Ben sana ne söylemiştim, İç 
na yapılmıştı. Yıarısı da Ali Pa- Kale elden giderse ateşle deme
pnın llfmdıtı küçük sarayın ı:niş miydim? 
altına tesadüf ediyordu. - Ben Kaleyi aldılar sandım! 

Kork':111ç Mahzende: Tam Ali Paşa güldü, Selimin ce-
2000 vanl ba~t ~ardı. vahı hoşuna gitmiş, emniyeti-

Tepedelenlı kimseye haber ni arttınnıştı. 
vermeden Mahzene gitmişti, - Bak Selim bütün Hazne
~ah~~~ Selim işte oradaydı. mi buraya senin' yanına yığdı
Put gıbı ayakta duruyordu. racağım, anladın mı? onlar da 

Mahzenin iç kapısını ardına sana emanet! •.. 
kadar açıp _?ayamıştı .. ~endi Dedi, tekrar güldü. 
de kapının agzına geçmıştı, ya- _ Yarın sabah ben yine se-
nmda kara ~umaı:ııa~ ~açarak: nin yanma geleceğim. Hursi
tan yanan hır Zıftlı Meşale tin' Ağalarından Paşalarından 
vardı. belki yanımda bulunacaklar ola 

Ali Paşanın yüreği oynamış- cak. 
tı, iş_~e kendisile beraber binler- Ben geldiğim zaman seni bu 
ce gunahsız adamın Hayatı: Se demir kapının ağzında görme
lim Çami ad~nı taşıyan _Fedai !iyim. 
~mavut delıkanlısmm elındey- Elinde Meşale Taş gibi kı-
dı. mıldamadan duracaksın ••. 

Selim, yanı başında hani ha- Anladın mı? 
nl yanan Ziftli Meşaleyi Barut Selim başını sallamıştı: 
Fıçılarının arasına srpıtıp attı- Anladım! Demek istiyordu. Te
ğı gibi Allah bilir yer yüzünde pedelenli Fedaisinin yanaklarını 
Yanyanm Namı Nişanı kalmıy- okşadı. 
caktı. Selim de onun ellerini öptü · 

Selim Ali Paşanın usulca - Evvel Allah sonra sen P~-
Mahzene girdiğini görünce ya- şam. Cepılneden yana hiç keder 
nan Meşaleye davranmıştı. etme, yüreğine gam koma! 

Tepedelenli ağzını açasıya ka Dedi. Ali Paşa birşey söyle-
dar Meşaleyi kavrayıp Mahzen meden yer altındaki karanlık 
~p~ma ~yanmıştı: Efendisi- Mahzenden çıkıp gitti Harem 
nın ışaretine bakıyordu, hemen tarafına geçti. 
dumanı verecekti, cahil adam Bu adam yine karan bozmuş 
Cephanenin atılacak zamanın mu neydi? Kimbilir ğene neler 
çattığını sanıyordu. düsünmiiş tü? 

Ali Paşa: , Bitmedi 

Tayyare piyankosii-
oonko keşldede hangi 

numaralar kazandı 
Tayyare plyankosunun 

numaralar ~unlardır : 
45204 numaraya 15000 Hra. 
31705 numaraya .~000 Ura. 
10398, 11592, 8556, 26652, 

numaralara 3000 er lira. 
593SS, 21393, 25372, 8Sl7, 

7087, 4297, 44708, 11175, 22998, 
IOI07 numaralara IOOOer llrL 
isabet etmlftlr. 

Dtger kazanan numaralar 
tunlardır: 

800 Lira kazananlar 
35294 44618 44632 43~98 20559 
~ 88167 8755 38298 17~23 
18941 2174 i8695 16049 59621 
27788 51111 49596 57337 17799 

dilnkO ke,ıdeslnde kazarıan 

300 llra kazananlar 
59509 6051 ı:;41S 307611 20582 
500J5 .!8530 1953 35074 34695 
18859 30489 3J081 38496 1298 
5J468 14755 48J72 50350 52013 
48892 27396 59192 17709 10625 
31158 45456 22607 38097 3.1061 
14552 8723 55197 20795 52340 
64-i{) 6933 1777 30372 
200 Ura kazananlar 
38765 8563 ~22b 39244 24208 
31237 22287 7534 31745 7443 
36109 34510 52209 56838 5931 
13252 26283 48643 11938~ 57709 
38392 14003 58442 7968 17963 
40817 10948 2t64ô ~ 

&ltm•tl dllfOnmektedlr, Fakat 
bu seyahat daha ziyade lıadl
selere ve siyasi vaziyete tabi 

bulunacaktır. 

.Masalt bir fırsat çıkacak: 
otuna M.Macdonald ın parla
mentonun tatil devresinde A vus
toıı veya Eyllllde Wasblngtona 
&itmesi mBmkün ve muhtemel
dir. M.Macdonald Amerika rel
slcömburu M.Hoover le bizzat 
temasa &lrmealnln mevcut an• 
latamamazlıklan ortadan kal
dıracağı ve lnglltere ile Ame
rika arasında daha oyl mOna
sebetlor olmasını dlter her 
haall bir usulden daha seri 
bir 11urotte kolaylattıracağı 

ftlı:rladedlr. 

BafVellll filimde 
Loadra, 10 (A.A.) - M. Mac

donald, lı:ablneslııl halka anll 
ftllm llo takdim etmiftlr. Muma
lleylı ile rOfekuı batvekllet 
earayının ba&çeslade toplu bit' 
bald• bulunduklan esnada sine
maya alıamıtlardır. M. Mac
donald, bir mikrofona sllylomlf 
ve gerek kendisine, rerolı: isim
lerini birer birer tadat eylediği 
rOfelı:asıaa tertttap oden vazi-
feleri tefrlh eylemltllr. Şesll 
ftllm, Brltanya lmperatorlut;unun 
her tarafında gösterilecektir. 

Amertllaya gidilince 
Londra, 10 ( A.A.) - Dally 

Mali gazetesine nazaraıı, M. 

Macdonaldıa cemiyeti akvamın 
EylOI lçtlmaına iştirak edece
tıae sosyallst mahaftllnde mu
hakkak nazarlle bakılmaktadır. 
Diğer taraftan mumalleyhln M. 
Hoover llo bizzat görUşmeğl 
levlı:allde arzu etmekte olduğu 
şüphesizdir. Mamafih Amerika 
reisicumhuru tarafından bir da
vet vuku bulmadıkça böyle bir 
mülakat kabil detfldlr. Bu me
selelerin ne ı;ekll alacağı ancak 
Amerikanın yeni Londra sefiri 
M. Dawealn lnglllz payıtabtına 
muvasalatından sonra onlatı-

lacaktır. 

hll içllma 
Lonra, il (A·A.) - M.Mak

donald lı:ablneıl lçtlmaıuı akd
ederek lnglltero ile Amerika ve 
Rusya arasındaki münasebet· 
Itri tetlı:flı: etmlttlr. 

Kralın hastalı(Jı 
Londra, 1 l (A.A.) - l(ral 

hastalığının son nOkalladea beri 
ilk defa olarak ılOn açık hava· 
da bir tenez:zülı yapmıştır. 

4620i 58!0'..! 53308 55180 6908 
23389 27229 37913 55275 18640 
27220 14037 54640 17800 43205 
26213 35799 J4ı20 4~745 42781 
38.334 18.342 58213 3581!1 50134 
48309 17252 40578 56241 17395 
4250 11595 5362 23595 4031 
57358 12296 8012 46018 25792 
46825 35108 56016 33933 47269 
7937 56932 27721 1755 3966 
20480 3114~ 11962 1451 13545 
40191 32899 16159 54603 55607 
54~ 7077 21715 12487 57426 
i50180 36212 :l2402 13008 4-0646 
24245 20840 ·~ 29531 40295 
21911 3010 47674 13809 42212 
59874 37787 177211 42812 1763 
46113 59500 35375 25281 58232 
42197 50713 2752 24395 2418 
4183 25812 24344 4(5613 2725 
6966 
90 Ura kazananlar 

10716 33856 6811 9880 12276 
41\139 10935 0860 36662 39251 
17113 32977 14080 li5~3 29345 
126l!O 50905 43208 40553 52493 

1 

••e·•z••• 
Milletler 111clisiı~ı ı .a-I•....ı.•--·- Türkiye-Romanya ticare. 

Suikast muahedesi dünimzaedild 
&Uliyeller 11eselai ti Jrum UfYWIİ 

ile yapıla ıtlüıtıar 
Maıdrlt, 11 (A.A.) - M. Brl· 

ud, M. str-mann lh uaa 
uzadıya trOrOfıııllftar. 

Ellalliyetler mD:ıakerah 
Madrlt, 10 (A.A) - M. Bri· 

aad llo mllalı:atı qhya bıntu 
M. Strosemann bugOn elı:alll
yetler meııelesl hakkında M. 
Titulesko ve M.. Procope Ue 
gllrUşmüştur. Bu mes'ele hak
kındaki mllzakerenln meclisin 
EylUI devrel lçtimalyeslne bıra
kılacağı zannolunuyor. 

Tayyareci kurtuldu 
Kallı.Ota, 10 (A.A.) - Allah

abattan relen bir Amerikan 
tayyaresi, Kalküta tayyare mey
danında yore dllfttp parçalanmış
tır. Tayyareci sağ ve sallmdir. 

Müsaade edilmedi 
Seville, 11 (A.A.) - Tayyare 

lı:arargalıı memurlan, yüzbaşı 

Condouret ve Malllou nun tay
yaresini, Fransız: bava · işleri 
nazırının mezunlyetııameslnl ha
mil olmadıklanndan dolayı, mü
hOrlemlflerdir. 

Bir yıldırım neye mal oldu? 
Umoges, 10 ( A.A. ) - Cu

martesi gün kil fırtınada dOfen 
yıldırımın bir porselen fabrllı:a
mnda çıkardığı yangın 4 mllyon 
franklık zarara sebep olmu11tur, 

Bulgar lıomlteclle
rlnin eseri olduğa 
doğru mudur? 

Sofya, 10 ( A.A. ) - Bulgar 
ajansı bildiriyor: /Matbuat Vran
ja lstasyoaunda ıon &Oalerde 
yapılan sal kast hakkında Yu
coslav menabllnden gelen ha
berlere dair bentler neşretmekto 
ve bu hareketi Bulgar komite· 
cllerlnln llzerlne atmak isteyen 
matbuattan şüphe ederek bunun 
yine dahilt bir mes'eleden ibaret 
olacağını, yalnız örtbas edilmesi 
için meıı'ullyetlnln başlı.alan 

azerlne atıldığını yazmaktadır. 

Gazeteler bu son günlerde Yu
goslav makamatı tarafından 

Bulgarlara kartı ika edilen 
clnayeller adedinin çotaldığını 
beyan etmekte vo ezcOmle Vla
llmorof Ananı isminde birinin 
öl<' :ırUldUğUnO ve bulunan bir 
diğer cesedin de sabık Stazl
mlrovçi belediye reisine alt 
olduğıınu kaydetmiştir. 

8-9 ıecesl Bulgar hududa nO
betçllerl kartı taraftan 16 kadar 
mosellab şahsın geldltlnl ve 
bunlardan birinin hududa doğru 
llerledlğlnl görmütlerdlr. Bunun 
üzerine ateş açmışlar ve mec
hul şahıs avdet etmiş ise de 
iki taraf arasında bir eaat ka
dar ateş teati edllmlştlr. l(lmH 
yaralanmamıştır. , 

T~RllJE 1, BlNllSI 
Hey'eti umumiye:ıinin 2-6-29 tarihli kararına tevfikan ve SERMA YENiN 

4,000,000 Liradan 5,000,000 liraya ıezyidl için ihraç olunan 
Beheri 10 Lira kıymeti itibariyesinde 100,000 adet 

HAMİLİNE AİT YENİ HİSSE SENETLE
RİNE KAYT OLUNMAGA DAVET 

il Haziran 1929 tarihinde içtima eden fekaltde heyeti umumiyenln 
nizamnamei esasinin 9 cu maddesine tevfikan, ihracına karar verdiği 

beheri 10 Türle lirası itibari kiymette 100000 adet hamiline ait yeni 
hisse senetleri fenitl atiye dairesinde bankanın eski hisselerine sahip 
olanlara arzolunmaktadır. 

MiKTAR; Eski hissedarlarımız, haiz olduldan beher eski dört hisseye 
mubbll bir hisse mübayaa edebilirler. 
Eski hisselerin dörde taksiminde çıkmuı muhtemel hl!18e 
kıltltıratı muteber değildir. 

BEDELi; Yeni Jhraç olunan senetlerinin fil ihracı berveçhiad göıte· 
terildlğ"i şekilde 11,20 liradır. (On bir yirmi kuruş) 

Kıymeti itibariyesi • ıo,- Lira 
Resml damga -,20 
Prim 1,-

11,20 
HAKKI RCCI IA1 rlt' MÜDD~:Tl ISTIMAU: 

Eski hissedarlarımız, kıisuraı dahil olmaksızın hisselerine dörtte bir nis
petinde isabet eden yeni hisseleri iki ay zarfında, yani 10 Ağustos 929 
ıılı:şamına kadar mübayaa ve bedelini aşa~ıda izah olunduğu şeklide 
Bankamıza te\di ve ya irsal etmelidırler. Bu müddet zarfında hakkı rüç
hanım kuUanmıyanlann yukanda mezkôr müsait şeraiıle mübayaa haklan 
sakıt olur. 

llAKKJ RÜC'l IA: "1'< SURETi iSTiMALi 
l lissedarlarımız şubelerimize 1 O haziran 929 tarihinden itibaren 

müracaat ederek yeni his<elerin mübayaa pusula.mı imıa edebileceklerdir. 
1 lissedarlarımız bankaca kendilerine gönderilecek olan kayt varakasını 

doldurup imza ve bankanın merkeıine ve va lsıanbul şubesine 
taahhütlü olarak irsal etmek suretilo dahi yeni hisselere kayt 
olunabilirler. 

Ancak beh<r hissenin 11, 20 lira itibarile tamam bedell dahi 
fUbelerimize tevdi veya lıtanbul şubesi ve Ankara merkezlmi7.e irsal 
edilmelidir. 

Yukarıdaki müddet 7.arfında bedell tesviye olunmayan mtibayaa 
pusulalarının htikmil yoktur. 

NOT; 
Yeni hisselerden bir hissedara eski hisselerin dörtte bir ıı!Jpednden 

fazla verllmiyecegi için, kayt varakasında sehven fazlı yuıldıtı vaki 
olursa Bankaca konuolunda döme bir tenzil edilecektir. 

YENi IRSSELERIN TEMEITÜLERI; 
Hamiline ait olarak ihraç olunan yeni hisseler 1929 ıenesl temettflU

niln yalnız 5 aylık kısmına fşdr•k edecelı:lerdlr. 930 senesinden itibaren 
yeni hisseler dahi eski hisselerle hukuken müsavi olacaklardır. 

57487 3556 16197 27947 969 
15674 49086 37575 3WJO 14324 
4268 (05()1 843 53997 12051 

47016 45756 29519 21926 8342 
19007 14127 1636 2177 38631 
1924J 46402 49286 57490 49729 
57883 17132 4.Wl5 8164 6610 
3412 10219 11299 58051 41756 
1209 12125 835 9800 5749 

44541 30736 :ıo~56 38143 26986 
10997 20046 30771 39~4 5646 
39546 51851 57658 35391 59778 
47757 3493 47518 13464 24-083 
26093 29178 14525 31187 112721 
50430 45120 2704 42914 21567 
42995 52840 25345 5396 29413 
36246 11648 33577 28771 48226 

5546 4&139 37690 47689 26211 
42015 2582 48916 47276 33140 
7688 4291:1 56266 48601 11123 

19376 34179 933 50440 6575 
24511 12tı01 57682 5478 T559 
54597 !1762 37741 127111 114633 
11804 40650 16810 12tı01 18259 
52750 34139 20417 4739J 329117 
30726 11944 'l I 141 11597 55247 
13842 38584 14394 50617 911571! 

r I~ ~19 5368 20181 

48592 48792 
80 llra kazananlar 

53083 970 ı 6 ıı orıo 28932 26996 
11643 29521 39003 51845 36040 
ı 7366 3265 35846 24634 5578 
30196 121!80 1424 16392 17211 
36050 18073 48911 18708 22878 
38213 11744 44748 11481 22671 
50412 95278 16728 24591 2652 
36550 39191 27061 22091 29029 

8947 36160 16479 7910 39521 
43549 117570 11997 21323 4701 

251 43370 1591 29180 111136 
36777 84274 39379 47440 16070 
2~531 13179 22844 9819 85242 
43390 'l7718 153186 10489 313911 

38830 38926 39210 15035 15537 

26873 2499 57192 51281 45115 
50086 45117 42669 23322 9923 
50112 43507 2358T 4.~677 11625 
45922 21946 46365 3484 'l465 
10061 !8142 3031 2198! 19956 
77~8 55586 4.~571 81336 1467 
863ll 8571 47136 20Ş9 !17590 

21242 16861 21558 18555 29058 
.83407 58518 30560 23725 7035 

Ankara, il ( A.A ) - Türkiye-Rumanya ticaret vo ikamet fi 
seyri aefaın muahedenameleri bu dlln Hariciye veklletlnde murı: 
haslanmız Diyar! beklr meb'usu Zekai beyle Romanya seftrl 
Fllalettl tarafından imzalanmıştır. Mukavelenin mllddetl iki sen~ 
mukavele mazakeratı mütekabll bir samimiyet içinde coreyad....,, 
mlf ve on belJ gün gibi kısa bir mOddet zarfında intaç edlllll•r
Rumanya muralıhsları bu &On avdet etmltledlr. 

Asri köy: Ahımesut 
Elektrik köye kadar geldi. ÇarşınıO 

• inşaatına başlandı 
Ahımesut, 11 (Milliyet). - Köy Büyük Gazinin sık sık köye 

asri bir şekil almak üzeredir. Yüz rek köylülerle yakından alakadP" 
yataklı leyli mektep binası inşaatı ması. Burada şükran, seviı>'.'. il 
oldukça ilerilemiştir. Elektrik köye dınnıştır. 

kadar gelmiştir. Çar§ının inşaatına Köy çocukları akşamları yo 
başlanmıştır. Yağmurlar çalışkan kenarında büyük musaffer ve 
köylunun yüzunu güldurdu. nin otomobillerini beklemekte 

' ...... . 
Yunan ~ariciye nazırı 1 Muhafızg:;::~;:ıetcl 

B k Afyonkarahi ·ar: 11 (A..A.) 
BricİJ8 JftkİÜllİJ8 ~İ' ıatıral Çft ti Muhafızp;Uci.ı bısıllctdlcrl 

Yeni Yunan hariciye nazın 18 de buraya nıuvasılat et 
M. Argiropulosun Hariciye ve- ve şehirde halk tarafından 
lı:lllmize bir telgraf çektiği ya
zılmıştı. Telgraiın aynen metni lanmışlardır. 
şudur: "'·~-""-""~ııİ!e .. h-ts_t_a.,n·d·a-~"!!!!11!!!!1 

"Hariciye nezaretini deruhte - t 
ederken mazideki mes'ut teşriki Tayyareciler gldee6 
mesaimizi size hatırlatmağı hr- Bu sene dört Lehli ta 
eat ittihaz ettim. Bu gUn cere- Avrupııdan Amerikaya gl 
yan eden müzakeratı bir hüsnü 
neticeye iktiran ve lllı. defa h.. teşebbüs edeceklerdir. Bun 
rlclye nezaretinde bulunduğum Kubata ve lclkovski gcçetl 
esnada akdetdtimlz ııııafname- de Atlantlk yolu ve tayY8ıf 
lerl muallak meseleleri «uretl Anıerikaya gitmek tcşcbb 
kat'lyede hallü fasledecek yani bulunmu~lardır. Di .. er iki 
ltJlaflarla itmam edebfleceğiml f> n.I 
Omlt ediyorum. 1926 senesinde tayyareci lrlandıının o-> 
olduğu &lbl bu gOn de bu ma11- mevkiinden uçarak Şikago1' 
terek teşebbUsümüz:O kolaylaf- deceıtlcrdir. 
tıracağıuızdan eminim.,, ı; 
Tevfllı RllJID Beyin cevabı Amerikalıların teşeb 
-11arlclye veklllmiz Tevfik Rüf- Bazi mühim tcşebbü.<lerde 

to beyin cevabı berveçhl addlr: lunmak üzere Lehistan& 
Zatı devletlerinin hariciye na- Harrinıan Amerikan scrm• 

zaretlne avdetlerladen dolayı 
hararetli tebriklerimi takdim grubu mtimessili, cenubi 
ederim. mlltateret edilen müz:a- yada müteaddit büyük 
lı:erat aetlcesl muayyen bir sure· tesisatı viicude getirmek 
ti hal ile teaplt edllmlt oldugu bir mukavele akdetmek · 
dhede iki memleket arasında 
iyi mıaasebetlerln lnlı:ltafı için Amerikan grubunıı verilef: 
taraloynla lıasıl olaıı imkanlar· yıız 60 sene · olup bu 
dan azami surtte istifade ode- zarfında ı oo milyon dol.ar 
ceklerl ümidindeyim. Blnaberln edilecektir. 
bu sabada mOfBHlı:etl meuf 
için zatı devletıorlaln bana ma- Lehistanın umumt 11 

zlde olduğıı &lbl mOzaberette Ahiren Var~uvada neŞ 
bulunacağına eminim. bir istatistik. Leh ınilletioiO 

Tevfik Rüştü ınt nüfusu kaydedilınişdr • 1 Bir lıarışılılılıtır nazaren Polonya har1° 

gidiyor 6,700,000 Lehli mevcııc 
Atına, ı ı (A.A.) - Hallı: fır- bunlardan üç mııyonıı 

kasının bir tebllgl, meclise lfd- Amerikadıı, 1,2~0,000 i • 
rakten lstlnkllın esbabını tef- yada, 900,000 ı R u S 1

1 rlh etmekte ve tekrar mecllae 
iltihak lhtlmallnln mBnsellp ol· 500,000 i fraıısada, 2."11 
madığtnı beyan eylemektedir. Brezilyada, 2o0,000 1 L:!. 
M. Venizelos bugtln cevap ve· ve 1 OO,OOO i dn Kanada"" 
recektir. __ __,....,.___ dlr. Polonynda mukim 

Amerikada birlikte umum Lehlerin 

Amerika ve borçlar 
Washington, il (A.A) - Ha

riciye nazın M. Stlmson mOte
hassıslar raporunun tabula Av
rupanın vaziyetinde büyOk bir 
terakki husule getlrecatınt, ma
mafih Amerikanın borçlar mes'· 
elesl hakkında biç bir taabhGde 
&lrlfmemlt olduğıınu beyan et
mlftlr. 

Nell~ ne olacak? 
Wulılncton, l 1 ( A.A. ) 

Sallhlyettar meham M. Macdo
aald il• M. Hoover ara&1nda bir 
mallkat taııavvurunu mOsalt 
surette ka11ıtamıttır. 

2773 38783 17350 59SS-744o-
49181 10218 11399 22648 4841 
18783 909 59~ 3943 28271 
23477 3491 39388 24739 30908 
56400 3847 24712 4634 19265 
51973 81225 86376 23301 14513 
4996 48468 19141 31659 58126 

12303 36662 4682 54779 8308 
57528 6084 19559 141158 16825 
38917 10415 17242 34044 29209 
\!2270 56502 35068 5629 24290 
8251 4126 34776 31300 14204 
34\l 53327 6338 2379 14491 

Ş5145 0856 46981 7728 32441 
84058 50050 55027 34417 8911 
30108 !SOM 82303 8531 4267 
5552 17262 84288 6647 33007 

815279 10981 23281 36037 H93S 
4884i 15191i 27046 217114 i7745 
58910 2715 25602 5558 2169 
42454 5203 55255 5848 11976 
4<1519 1347 254&2 87488 12173 
81985 27836 10820 44070 20096 
54826 47870 4'lll55 5495 39469 
44378 87816 14194 8911 45753 
46227 51519 1318 36194 51194 
46234 8231 381!57 41515 84256 
27611 114 Ol 5429 28399 42575 
12937 14650 i6601 ,ŞŞ494 41 ili> -·. 

34 milvona baliğ oJınak . __ _.__...... 
Sosyalist kon 
Fransız /ırk•' 

vahdeti 



'' MİLLİYET,, İN ŞEHiR VE Ekonomi 
'Adliyede 

Niçin öldü ........... -
Bir doktor 3 sene 
hapse ııe tazminata 

nıahkıim oldu 
Roza isminde bir kadının 

ameliyat esnasında vefatına sc· 
bebiyet verdi~! için Nlklesko 
bmir.de bir doktor bir mDddet
tenb!ri Ağırcezada muhakeme 
edilmekte idi. 

~hznun Ai , e tecil kanu
rnııJan lstiiade etmek istememiş 
vo r.ıuhakenıenin devamını ta
l :ıı etmiş oldu~undan muhake
meye devam edilmi~ ve dün 
kuar tefhim olunmuştur. 

Or. '.'ılklesko 3 sene 20 glln 
hapse ve ıo~o lira tazminat 
t.,,ına ınalıktlm edilmiştir. Ka

nun mucibince cezıt tecil olun
muştur. 

iUr Jıakim ihmalinden 
mahluim oldu 

Beyoglu .Sulh ceza hakimli
ğinden EyUbe nakledllmlf olan 
Hayreddin Hey, vazifesinde 
"h;nal ve terıthisi görUldUgü ci
lıetle dUn Aıı,ırcezada muhake
me edllmi,tlr. 

Ha}leddin Bey, Beyotlunda 
189 parça evrakı müddei umu
miliğc va!<tile göndcrmemlf ve 
bu ihmalklr hareketi neticesinde 
hesıl olan teehhür hukuku umu
mlyeyi işkil eder mahiyette 
görülmüştür. 

Hayreddin Bey, muhakenıe 
neticesinde ;lıı lira cezayı nak
liye mahkOın edilmiştir. Ancak 
mazisi ve ahlılkl vaziyeti nazarı 
itibara alınarak bu ceza tccll 
olunmuştur. -!!!!e"'-
K at il Hüseyf11fn mııhalıe-

me,çitıe baıta ndı 
Nisanın 16 sında Galatada 

ateşçi Hakkıyı katlederek lzmlto 
kaçan Ali oğlu Hüseynin muha
kemesine dUn At;ırcezada baf
lanmıstır. 

Ali oğlu Hüseyin bir içki 
meclisine davet edllmedltlnden 
kızmış ve Ahmet lsmlnıde bir 
arkadaşila havta ederken 
kendilerini ayırmata celon Ha
kkıyı vurmuş. lzmlle kaçmış, 

orada yakalanmıştır. 
Katil dün mahkemede cUr

münü inkirla demlştlrkl: 

• Onlar üzerime hücum 
eltiler, beni yumrukladılar. Son
ra da vurmağa tefebbüs ettiler, 
'rnrkup kaçtım.• 
lzmlte, cinayeti işledikten sonra 

saklanmak için değil, teyzesini 
görmek maksadlyle glttltfnl 
söyllyen maznuna teyzesinin 
ismi sorulunca şafırıp katmış 
teyzesinin oturduru köyün ismi
ni de s!lyllycnıeınlştlr. Muha
keme şahitlerin dinlenmesi için 
başka bir gUne bırakılmıştır. 

Hu gii11hii daııa/ar 
Mesdut Hronlka razetesl 

ınes·uı müdürü Mm. Elenl, mu
hakemesinin geçen celsesinde 
bazı müdafaa tahitlert göster
miştir. Şahitler bu gün ötleden 
sonra Aıtırceza mahkemesinde 
dlıı len ecektlr. 

Mm. Vlktoryalı vuran, an
nesi! büyük annesini öldüren 
Nazilin muhakeme~lne de bu 
gUn de' am olunacaktır. 

Diirl iftar~ 
\ ı~ıhınut ptt':';h.1& 10.l ıumars.lı 

dıikk:i•hlt kuıll.t~ 'e h:ı. ~tr elhi ... c ti
carcıi \aparı \p11 .. rı•I Pala, içini efen
dinin ikiıH:i r ır. ı rct rn:ı hken1e ... ınce 
ifl:ı-.ı n: ı k:ı .. :tr \('f. ını~. tiC'arcthıroe.;i~ 

dcpn .. u, t:\inJt:kı 7.:tit cı,ı t~\8~1 mu~ 

htlrlcnını~ ın11rl·h~r kcfılel irıc edc

m('(Iİ;,!.i t·ıkdirc.lı: hoıp ... ınc hlikmolur 
m11~tur 

l ~t ıııhıılı.l:J < . '.ıkınak\;·t!arda bUyi.Jk 
\ c.1i ~, dı clhi .. l·c.:ı 11.ınri Ztn _..;ılmi 

cfcıı dmın . C,"içck p•zarınd• Fındıklı· 
nı h.ınııı d.ı kırq,;,·ecı \hha< llılmi 
cfcn<liniıı. l\a. ılide ·\nkau cadde 
~iııd t! I.-=\l nun1 :ıralı Bonnıarşts kolltk · 
tl f ~ ir i ~ti :ı ı ~ ı nd:tı. tl'tti 7.adc 

·Y.r a '" Ah"' 1 \.kıncı !ıc\'leıin 
i~ı ıh.ı rı~ 1rı:~ ı. ._~ ·mc~ınce ıfl:l..;ına 

k ı r \Cn nıı:ı r 

.'>111111t mektepleri kadrosu 
lstanbul tillnat mekteplerinin 

kadro• :ı maarif Emanetinde 
h:>plt edilmektedir. 

l'ort.\Hl/te ı•eba 

Ve ha vak alannın tekessür 
et·neslne mebni l'orı a.t limanı 

ınuvarldatına, evvdce mevzu 
tıbbi) e 

Ticırel ıd1111•ı Vilayette Cemiyelldeer Emanette 

Hayat ucuzlayor mu Polis kalf,rosu MAARİF CJ:i:MiYETİ Fırka içtimaı 
Fındık mustahsıllarının 

kredi meselesi 
'ficaret odası havatın 

J 

ucuzlanıakta olduğu 

iddiasındadır 
lstanbul Tİcaret oda11 tara

fından hayat pahalılıtı hakkın
da hazırlanan son istatletlk
lere cııre, geçen Mayıs ayında 
pahalılık Nisana nispetle biraz 
azalmıştır. 

Dün geldi. Mllhim Şayanı memnuniyet 
bir dğlşiklik yoktur birfaaliyetgösteriyor 

Polis :\1iidurltip;unlın 1 <ı29 se
nesi kadrosu, dün Oahiliye veka

letinden Vilayete l{elmi'j ve po
list: tebliğ olunmu~tur . 

Cenıiyet müınes.sili 
Cevdet Kerinı Beyin 

beyanatt 

Belediye azası şehir 
bandosu meselesini 

görüştüler 

Fındık mUstahsılları, ezeldenberl devam eden kredi meselek
rlnl nihayet kendileri hal ctmetc karar vemi~lerdlr. Bulduk 
hal usulü çok sadedir: Borsadan geçen her fındık satışında, m • 
filtının yüzde birini bora.ya tevdi etmek ve her sene 50 bin llrı1 
toplayıp btr· fındık müstahsılları bankası. açmak ve lşletmek-

Bu hususta odanın verdiği 
raporda, (1914) teki es'ar llet
lcrl tabii sayılarak bunlara 
nazaran (19:.!<ı ı senesinde ne 
kadar artııtı tespit edllmiftlr. 

Bu nispet dahilinde (19t4)te 
' IOO kuruş olan masrafın (1929) 
kinunlsanlslnde ancak (1!123) 
kuruşla temin edllecetl ve bl· 
naenaleyh hayatın yü:ıde ( 1!123) 
nispetinde pahalandıtı anlatıl
maktadır. 

Ticaret odasına 1töre hayat 
palıalıhtı, harpten evellıl vazi
yete nlıpetle bu ıeae tubat 
ayında yll:ıde ( 1531 ) , martta 
yüzde ( 1542) , Nisanda yDzde 
(1517), mayısta yDzde ( 1481 ) 
olarak rGsterltmlttlr. 

Yeni kadro tıç aylık, eylıile 

kadardır. llllhim bir degişiklik 

yoktur. Yaln11. harem kanununun 
tatbiklna kad;ır açıklar muhafaza 
cdllecı;k. yeniden memur alınmı
yacaktır. 

Adi lflklin lflerl 
Adi iskAn sureti ile ycrle~mi~ 

olan muhadrlerln çtkarılmanıası 

Vilayet iskln mudllrluıı;tine hll

dlrilmi~tir. 

Nil/us kadro11u 

-·--
Maarif ceıniyecinin faaliyeti. 

Memleketimizde maarifi neşir ve 

tamim maksadı ile teessüs eden 
Tü['k Maa['if cemiyetinin geçen se

neki faaliyeti şayanı memnuniyet 

bir netice vermi~tir. Ceıniyet faali

yetini bu sene daha ziyade tevsi ede

rek mevcut tesisatını tekemmül et
tirecektir. 

Maarif cemiyetinin Istanbul mü
messiliği tarafından talebe yurdun
da bu sene 100 yüksek tahsil talebe· 
si yatıp kalkmıştır. Yurtta talebeler 
için yemekhane, mütalia salonları, 

kütüphane spor yerleri ihzar edil
miş ve sabahları kendilerine kahve 
altı da verilmi!tir. 

Cı:miyctl Belediyenin C.11. F. 
ası grubu dtın öj!;leden sonra 
fırkada bir içtima akdctml~lerdir. 

Bu içtimada ~chlr handosunun 
Danılacczeden aıın ,ır:ık ~ı:hrt: 

dııha müfit bir ~ekk konması 

kararla~mı~tır. karar bütçe encü

menine havak cdilmi~tir. 

Hundan mada F.manctin bu 
sene yapacaıı;ı umumi tamirat da 

mevzu bahsolmu?tur. Fırka grubu 
Cumartesi gtinti tekrar içtima 

ederek bu mesele etrafında karar 
vrecektir. 

Şoflirlerln kar11elt!rl 
Şoförlerm karnclerinln tebdlll 

hitam bulmu?tur. Mevcut oto· 
mobillerin taksileri de kamllen 

de!!;iştlrilmiştlr 

MUstahsıllar evci emirde bir kere iktisat vekAletine müracaat 
etmlşlerdlr. Veklletln muvafakatine intizar etmekte bulunuloriar. 

Fındık borsalarımızda borsa ücreti binde ikidir. Demek mUs
tahsıller hem bu binde ikiyi borsa ücreti olarak bor.a 'eznesine 
tediye edecekler, hemde bir muayyen huaba, yüzde bir, yani 
binde IO, borsaya tevdi edeceklerdir. Şu halde yekon binde 12 
ederkl, bu çok mühim meblağın ~atış flatl üzerine binip binme· 
yeceğl tetkike deter mesoledtr. 

MalOmdurkl, Borsalarda satıcının ma•rafları dalma alıcı Ozc
rlne intikal eder. Zaten, binde iki borsa resminin lazlalığıadan 
mütemadiyen tlklyet edlldlgine röre, binde 12 nin koparacııj!ı 
vaveyla haylı ehemmiyet kesp edebilir. Çünkl, mllnhllsıran ihra
cat metaı olan Tlrk fındığı, hariçte rakiplerle esasen mllcadtlc 
halindedir. Yüzde birlerin borsa vasıtasile toplanması, bu mOct· 
deleyl atırlasdıracak, flat çıkıflarına sebep olabilecektir. 

Fikrimizce, borııaaan fındık kotasyonu üzerine tesir odecek h 
haarl tediye aureti dotru deflldlr. Trabzon borsası yüzde blM 
terle alakadar olursa, belki binde tktlerlnden kayp edcbıtır. 

Mustahsıllardan para toplamak uıuıuau, borsaya utramaya 
ueuldan lctlhap otmılldlr. 

N. 

* * • 
Bu ıurctle oda, (1929)da pa

halılığın tedricen azaldıtı ftk· 
rlndedlr. 

Ecnebi kamblyolarına naza
ran mayısta pahalılık ıtncalı: 

yüzde (148,;ı) nlspetlndedlr. 

lstanbul niıfu~ miidurliığu yeni 
sen.: kadroııunun bütçeye idhali

nln unutulduj('U yazılmı~tı . 1 lııl
huki kadro tııtılhare bütçeye sn 
kulmu~ ı e nüfus miidliriyctine de
tebllğ olunmu~tur. 

Orman baş mildilrll 
lstınbul orman ba'j mudurü 

Anadoludan yüksek tahsil takip 
etmek üzre gelen talebelerin adedi 
tezayüt ettiğinden yurdun yatakmik 
tarı 150 ye iblağ edilecektir. 

Cevdet kerim B.rn bayanati. 
Cemiyetin Istanbul miimeBSili 

Cevdet Kerim bey bir muharririmize 
şunı._rı söylemi~tir: 

Şoförlere yeni kıırneler 'eri
lirken sicilleri klmllen tetk.ilı: edtl

ml~ ve çolı: vukuatı olanlara reni 
karne verllmemişdr. 

GÜNÜN İKTİSADI HABERLERl 
'l' Şeker Fabrikası. Uıak Şeker 

Fabrikası bu sene 35 gün çalışacak
trr. İlk sene 8 gün, geçen ıenc de 18 

gün açık kalmıs ameleler çalıtmıttı. 

'l'Yunus balıklan için münı:a 
at. Cenevede bulunan mühinı bir ın 
eBSese dün Iotanbul Ticaret oda 
müracaat ederek Türkiye denizle 
de iatihaal edilen Yunus balığr y 
!arma talip olduğunu bildinnittit Ticaret odası hayat pahalı

lıtına rıda, mahrukat ve ten
virat, melbusat ve icar bedelle· 
rinl eaaı ittihaz etmı,ıır. 

Gıda flatları reçen l\llnunu
sanlde, (1914) aenesine nispeti• 
yüzde ( 1580 ) , şubatta yU:ıde 
' 1592), martta (1625), nisanda 

~:min hey, me1.11niyet ~lnııştır. 

Kırlcluell mdı"usu ~·uat , Bilecik 
mııb'u,;u Ra,inı, Tokat meb"tısu 

Stıreyyı, lstanbul nıt:b"usu Hti>C· 

yin beyler bazı husu,attı tetkl
kamı bulunmak ü:r.ere .. hrupaya 
gldel'ektlr. 

- Yurdu tesis etmekten ınaksadr
ınız muhtacı muavenet yüksek tahsil 

talebeıine mesken temin ve pansiyon 
kötelerinde tahsile devam mecburi
yetinde olanları disiplin altına. al
yetindc olanları diriplin altına al
maktı. 

(158oı, nıayısıa yüzde (152~" @r. "'m· 
nispetinde artnııştır. /j -_ 

Mahrukat ve tenvirat flatları • · ' 
ayni esas dahilinde klnunusa- " - ' ı 
nlde yüzde (1374), fUbatta yüzde 

Bu sene Yurttı mevcut 100 yata
ğa 50 yatak ilave edecegiz. Eğer bu 
da ihtiyaca kafi gelmeyecek olursa 
teksir edeceğiz. Çok ufak ve asğarı 
bir ücretle talebenin yemek ihtiya

cını temin içinde bir mutfak vücu

de getirilm•si düşünülmektedir. 
(1366), martta yDzde ı 1399), 
nisanda yüzde ( 128.1), mayısta 
yUzde (1310, tezayüt etmlttir. 

Melbusat Hatları klnunusanide 
yOzdee (7275) nlspetlnde olup
mayıs nihayetine kadar mühim 
bir deftştklik olmamıştır. 

Bedeli icarda, eskisine nla
petle yüzde ' 1666 ) ntspıtlnde 

arttığı ve son aylarda yeni bir 
fark olmadığı raporda kayde
dllailştlr. 

Ticaret odasına nazaran bu 
gDn nıUrefleh bir aile masrafı 
vasati olarak ( t-ıll ) liradır. 

Odanın lstatlstlklerlnde, pa
halılığın artmasında en mDhtm 
amil olan !sterlin flatl vasatisi 
l\Anunusanide 1993), rcçen Ma
yııda 998 kurut olarak rösto
rilmlştlr. Almanyada pahalılık 
yDzde (154), lnrllterede yDzde 
(166), llalyada yDzde 153;, A
merikada (154 ), lnlçredeyUzde 
( 1621 nlsbetindedlr. 

Linıaadı 

Tahmil, tahliye 
Anıele hu işlerin ken
dilerine \'erilnıesini 

ıstiyor .. 
Oonlz tahmil ve tahliye ı,çı

lerl cemiyeti, tahmil ve tahliye 
lfçlleri ücretlerlnln tamamen 
ameleye bırakılması için teşeb
büsatıa bulunmutlardır. Cemi
reisi şu malllmatı vermiştir. 

_ Deniz ifcllerlnln terllhl 
için tahmil ve tahliye edilecek 
etyanın ton hesablle ücret mu
kabilinde ameleye verilmesini 
istedik. Liman şirketi, bunun 
firkete alt olduğuna ileri •Ure
rek itiraz etmektedir. Şirketle 
tıillf etmeğe çalışıyoruz. 
Müzakerat neticesiz kalırsa 
hllkOmete müracaat edecetlz. 

Cemiyet Liman tlrketlle ltlllf 
ettikten "'onra kömür amel.sine 
mahsus bir ban)·o mahalll açıt
cak, hasta lfcllere doktor ve 
tlAç temin edecek, aza araeında 
işsizlere ve artık çalışamıyacak 
halde olan ameleye bakacak 
kazaya urrayan işcllere mua
venet edecektir. 

Cemiyetin idare hey'•tl aza
lıklarına fırka namzetleri intihap 
olunmuş, riyasete Saffet, ikinci 
rei~llte Emin efendi ~etlrllmlttlr. ·--
Kazım Paşa Hz. 

Moruk osman 
Moruk osman namında azılı 

bir hırsız dtln ıı;ecc Uivan 
yolunda manav \rifln dıJkkılnına 

girmi~ oradan da bekçi Alinin 
evine !:"İrmeğe tcşebhüs ederken 
polisler tuaftndan göri.ılmii~tiir . 
l\loruk Osman kaçabilmek için 
tabancayla ate~ ctmiq isede kaça
nnyarak, yakayı de 'ermi~tir. 

it- w 

Üsküdarda yangın 
U- skudarda ayazma caddesinde 

komisyoncu .\hmet Tevfik ef. 
dinin evinden yangın çıkmı~sıı 

da yetişilerek ·ündtiriilmiiştür. 

Sabıkalı ile serseri 

Sabıkalı kurt 1 !asan, 'cr>crf 
takımından,lhrahlm ile kavga 

ederek lıu,:akla kolum!Mn vurduk 

tan sonra kaçml~Ur. 

Otomobil kazası 
Şolor Ziya 1.lbn numaralı uto

mohiliııi l\ahata~ta lbrahim 
ef. nin hiznıct1,·bi F<ıtma ya çarp
tırarak yarıılanmıısına sehelıiy~t 

Yermi~tir. 

iki motör çarpıştı 
• 
I talvan lıamlırnlı \'ilt muti.>rıi 

kİipruntııı altından geçerken 
Felek n11ınındaki ınntörc çarpa
rak rahncdar cılmıı~ 'c yarı ya
rı va iıacmı~ iken etraftan yctl~i 
lerek sahllc \:ckilml1tlr 

iki taııc1111n tec11vüz/J 

Sahıkıılı tan:ılardan ~crlf ile. 
kardc~I _\hınct hır mesele 

den aralarında kavga ederlerken 
kendilerini ayırmak için poli' 
:vtahmut Necati ve :'llazmi efen
dllere tera vuz ve hak~rete de 
kalkı~tıklarıntlan derde,;t olunmu~
ludır 

Bir sarhoşun tefeııvühat1 

Sabri d. i"ninde biri sarho~ 
olduktun snnra ıılu orta sii:r.

lcr sövledip;lnden mahkemeye ve
rilmi~tir. -------Neler bulunmuş 

Londra, 1(1 ( A.A ) Chan-
ghal dan Oally Matı e blldlrlli
yor 

Nankln mllll hUkOmetl, har
bin Rus konsoloshane8i mes'-

8. ın. Meclis reisi Kazım Pa- elesin! rayet ciddiyetle nazarı 
şa Hz. dUn akŞama kadar itibara almaktadır. Mezkor kon-
DolmaBahçe sarayındaki daire- soloshıınede bir takım riıaleler-
lerinde me,ruı olmuşlardır. den 1>• • " """""ın~h.ıı.. 
Klzım Paı;a Hz. akşam üzr ı,.,;;._y•t · _ 1 

Beyoı.ı .. ıua bir c•ılatl yapmtı~.;;~ı .~ ı.ıııııııım ıamauı ı.JU ~uıu ,_ 

Cemiyetin aza mikdarı bir senede 

b~ bine yaklaşmıştrr. Yalnız Istan
bul mümessilliğinin geçen seneki va 

ridatı 20 bin lirayi tecavüz etmiıtir. 

Ankar• ve lstanbulda kollejler. 
Ankarada açılması takarrür eden 

Kollejin yeri ve diğer levazımatr te
min edilmiştir. Kollejin ikmaline 
calışılmaktadır. Burada temamiyle 
Kollej proğramı tatbık edilecektir. 
Bunu müteakip bir Kollej de Istan
bulda açacağız . 

Cenıiy~tin defter inıalathanesi. 
Cemiyetimiz mükemmel bir 

defter imalithanesi vücude getirmiş 
tir. Fincancılarda Şark hanında açı
lan bu imalalhanede muhıelif yazı 
kalıgirafı, resim v. s. defterleri ya
pılacaktır. Defteierlerin arka kapla
rında Gazi Hz.lerinin vecizeleri bu-
lunac.iil.ktır. Bu müessesemizin bjr 
kaç sene sonra mükenuncl bir kiğıt 
fabrikası haline gelmesi muhtemel
dir. 

Zeki talebenin tahsili. 

Istanbul mümessilliğinin ihtiva et 

tiği on dört mıntıkadan fakır ve ze

ki birer çocuk bu sene Cemiyet na

mına şehrimizde okutulacaktır. Bu 

çocukları maha1Ji mıntaka heyetleri 
tarafından tefrik edilecektir. 

Istanbul heyeti faalesi azası. mın
tıkalar mi.imessilleri ve cemiyet aza

sı. bu ay içinde fcvkalide bir içtima 

aktederek bu güne kadar yapılan iş
ler hakkında umumi bir haaphal ya
pacaktır. Bu içtimada önümüzdeki 

senenin faaliyet proğranııda tespit 

edilecek ve her mıntıkanın teklifleri 
tetkik edilecektir. 

Yat Klübtc balo. 

Türk maarif mürnessiliği tara

fından 25 Temmuzda Yat Klübte bir 
balo verilecektir. Balonun fahri hi
mayesini B. M. M. Reisi Kazım Pş. 
Hz.leri kabul buyurmuşlardır. Ayni 
zamanda 17 Ağustos Hakimiyeti Mil 
liye günüde Türk maarif cemiyeti 
günü ittihaz edilmiştir. Bu gün ma

arif cemiyeti namrna rozet tevzi edi
lecektir . 

Evelce te.ekklii eden İkmali tah

sil cemiyeti temamiylt nlaarif cemi

yetine iltihak etmiştı. Eski cemiye

tin tasfiye muamelesi bu günlerde 
icra edilecektir. 

- - -·••••-••Hl+-t ....._ -
Yataklı vagonlar 

Haber aldıjtımııa nazaran 
yataklı vagonlar şirketi vagon. 
larını Haydarpaşa - Halep ara

aındı. haftada llç defa ı,ıetece
tlr. Yataklı 'aıı-unlar Nuseybln 
kadar temdit edilecektir. 

Otomobillerden nısıf antreli 
tıık9f takmayıııı kalmamıştır. ......._ .... 

Edirne kapı tram11a111 
F,dirne Kıpı - Fatih tram

vay hattının lı:abulü muvalı:kat 
muamelesinin icrası nafia vek4Je
tlne yazılmı~tı•. ; !attın tesviyei 
titrahlyc~I v~pı l makttdır. Çükun
tulcr toprakla doıd•ır ,ılmaktadır. 

Temmuz bidayetinde .ıamıı rc,ıni
kiı1adı )'apılu • · .. . tır. 

Abide lt•ır. pıojektörler 
. ~;mınet Tabımlieki (;11.i ıbide· 
sini ~eceleri tenvır için dflrt projek
tör satın almı~ıır. . Hu projckıiırler 
merdıru mUkemmtlen tı:n,·jr eJect:lc 
kuv,-ettedi r. 

IJç mcmw·a lsren el çektirildi 
(~alıcıda ~,~lrl'.l ı nrmurlarından 

\ t:zncdar ltc~ıt.t, n1eınurlardan Safder 
\C :\lehmeı ekııdilere İjteıı el çcl
tirilmi~tir 

Şelırlge ve makarnaları11 
eıısafr na.Yıl olacak? 
\lak. rna \ı:: ~ehrıvelerın hıtn)!,i 

unlardan .apılıcı~ ve ne Kibl 
C\ ,,rtı olıcakl•rı hıkkınd• l·:ncümcni 
Emanet bir ıalunstnıme kabul ctmi~ 
ve esnıfa ellerinde me,-cut mıllınn 
satılma" için 1".mıneıten ( 7) k:lnu
ınıevelden itihıren .l ay müsaı de 
\'eri imişti 

Ru milddet çc 1-tsn K•Çtijl;i halde, 
piyıııda r:ayri muayyen c\'"afra 
mıkarna ve ~chriyeler görlilrnü~tür. 

ı·:maııet, etiket!iz, terkip ve e'••fı 
gııyri muayyen olın makamı ve şeh
riye1erin satıln11sının ınen "ini tın1imen 
,,.hıııi heledi,•e merkezlerine tehHJ 
etmiştir. 

Troçkinln llıa11.,I 111Usaadesl 
temdit edildi 

\ iyana, 1 O - Türkiye hiıklımeti 

Troçkiye ı:vclce verilen ve tem
muzun hirinde nıunka/.i olaçak 
ikamet ıniısaade,i müddetini 1 
J.i:ılnun.-ani 1 <ı.W tarihine kadar 
temdit ctmege karar vermi~tir 
Troçkiyc ait her turlu taka vyll
datıı lti/.tını kalmad ıp,ıııdan Hıı;a 
olunmu~ttır. Tro\·ki. keııdi<inc 
hiç bir hiıkt'ınıet taralıııdan vize 
vcrllmcdiıtinden Tlırkivcdc kal
ma,l;a karar vcrnıi~tir . Troçki, 
Stalinc dair yazdıj!;ı "'eri ikmal 
etmi~cir. 

Muhacirlere ııerilecek ""'
lake nasıl kıymet bi('llecek 

bh.Aıı 'c hnrçlanm• kanunu 
murihince 'erli en eml,\kin kıyme 

ti ~imdiye kadıır Bekdiye mecli 

si tarafından takılır ı:dilmektc idi 
Dahiliye ıek~letl, \ Jlaycte gon 
dcrdip;i bır ıehll~de. hu suretle 
kiymct ıal.diriein bir çok haksız

li~a sebebiyet 'ermekıe olduj!;un
dan lıahsl'clcrck badema bu em
ı.ıı..e .l1K senesi vııridatı gııyrı 

safiyesııılıı 8 misli ilzerlnden kıy

met takdirini lıildirmı~tir. Arıızl 

için 
huz 

vcrgbirirı 1 O ınbli e'as itti
edilerel.. kıyını:t hi~·ilecektlr. 

İhilta.~ tahkikatı 

Fabrika senede 70 gün çalıırraa 

maarafınr kurtaracaiı gibi kir da 
temin edecektir. 

Şeker fabrikasının başka yere nak 
1ı mevzuu bahis değildir. Fabrikaya 
su isale edilmiştir. Bu seneki pan
car zer'iyatı çoktur. 
"İngiliz lirası düsüyor. Dün 

Borsada İngiliz lirası (1014) kuruş 
(20) paradan açılmış ve (1007) ku
ruş (20) parada kapanmıştrr. 
Baz ı ecnebi banka scfleri, İngiliz 

lirasının bu günlerde ehcmiyct(i su

retle düşmesi muhtemel olduğunu 

söylemektedir. 
Borsa komiserliğine göre, ihracat 

tacirlerile bazr bankaların kambiyo 
çıkarmalarına mukabil alıcı az olma
sı derhal tesirini göstermiştir. 

Bilhassa, İzmirden kambiyo gel
mesi dolayısite !sterlinin daha ziya
de düşeceğini nazarı dikkate alan 
ithalat tacirleri kambiyo mubayaa 
etmemekte ve borsada işsizlik baş 

gösterdiği söylenmektedir. 
!sterlinin sukutundan bir kısım 

spekülatör borsacıların ehemmiyetli 

zarara uğradrkları şayi olmu5tur. 
Dün Paristen gelen telgrafların 

tesirile Düyunu muvahhade (193) 

ten (186,50) ye tenezzül etmiş ve bu 
mühim fark yüzünden Ünifye üze

rine iş yapanlar mutazarrır olmuş
lardır. Bu tenezzül dolayısile bir 
acentenin iflisı şayiaaı teeyyüt et
memiştir. 

Dün altın (869) dan, İstikrazı da
hili (93) den muamele görmüstür. 

"' Şeker inhisarınm masrafı 
ne? Şeker ve petrol inhisar idaresi
nin yeni bütçesinde varıdat (13.51 ı. 
100), masarif ( 12,804.941) lira ola
rak tespit edildiği yazılmıştı . Bu 

masraf bütçesinin (12,500.000) lirası 

hazineye tevdi edilecek inhisar res
mi olup mütebakısı idarenin marafı

nı teşkil etmektedir. Yeni inhisar 
kadrosunda vazi fesı 
bar memurlarının 

6aska fark yoktur. 

kalrnıyan an
çıkarılmasından 

Bunların makine yaiiı olanak k 
lanılacağr anlaııimıttır. 

• Ruayoya ihracat. Rusyayı ih 
racı tcahhure uirıı.yan eıyanın. ali 
kadar tüccara taksim ve tevzii içir 
dün tetkikat yapılmıı; olup ınen,l•· 

sehadetnameleri verilecektir. 
'l' Balıkçılık sergisi. Fraıt .. hii 

kümeti tarafından (29) Eylüld 
Loryantta açılacak motörlü ı.ahkçı 
lık ~~mileri mcl!ıher ve müsa~a r 

na Türk balıkçıları da dün davet o 
lunmuştur. 

"' Yeni iki ıirket. Bir buçuk mi 
iyon lira sermaye ile yeni bir •Türl 
çimento ve kireç anonim sirkctiıı 

teşekkül etmiştir. 

Bu ~irketin sermayesi bir Fraıls 

grubu tt1.r11.fından temin olunmu tut 

(250,000) lira sermayeli bir gr. 
fon ve pl:lk fabrika.~ı te!kili için 

hükUmttc müracaat cdilmi~tir. 

"· Ticaret muahedeleri ra 
ları. Istanbul ticaret o 1 u\.. 
İngiltere, Rusya ve Fra • ına 
cağımrz ticaret mu.ıhedederse 

lrıiletin istediği raporlar den 
tadır. Ü 

"' Kolonyacılarm ı 
Kolonya amilleri Dahili·'---1 
ne müracaatla okturuva 
şikayet etmi,lerdir 
Kolonyacılar ispirto inh 

olduğundan resim alınamı 

öne sürmektedirler. 

Hilallalırnere t~berrtı 
Bandırma tüccarlarından H 

kir tahlr ve Mehmet beyler 
tarafından ilk mahsul olan bir 
çuval arpa zlhlre borsası mu. 
bayaacılarından Nuri ve HUs•
mcddln Beyler ıaralıodan mu. 
zayedeye konmu' ve neticede 
toplanan 25 lirıı ırazetemi:ı v.ı
sıtasile Hillllıthmcre tebemı 
edilmiş arpada Tayyare cenıı. 
yetine verllmt,tlr. 

* * * 
Kambio Borsası11161929 
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HAVA 
at neden aldığımız mılQma
ruıın dun tn çok hararcı 24 

d idi Bıı gün hava 
•& e ece · . 

r povraz esecekur. 
acak ruzg 

J"'l"vale ! 
T 1 .... 0ıur; Çocuklara ge-

r US\l • 
r, astalıktır, Memurl~a gel~, 
n tir postaya gclır, ışte o bır 
trttı 'seı1 Allaha şükür Posta 
rı:· alı - verişi olan bir adam 
.. a p.ılCik iki gün evci cüz' 

rıı- • 
,.ra içın Postahaneye gıt-

~işe öniinde bekleycn.l~ri~ 
e cidd~ acıdım. Bınnın 

rJ l<llVletli olup olmadığı-
aolarnak \İn oradan para tah 

ttinnli er patlamadan çı
tirse kokmayınız. Bu ağır-

11 sebebi ıedir, bilmem, yal--ız bildiğ' bir şey varsa o da 
sta J:ıavıelerinin insanı hava

c )1a~talıJ;.ıdan beter ettiğidir. 
Su narhı 

h ! k hili. hayat pahalı-
- ndaıı~kayet edenler varsa 
bes Ylfıırlar. Gazeteler kupon 
şrile '1.,atı ucuzlatırken Eına-

t le llyUn bardağına yirmi 
r• b koyarak işi büıbutıin 

ştirti, iki su bir ekm k 
l'• t g~er. 

Telefon! 
Bir gece yarısı, yatak odaıan
kı tcltfon cayır cayır çalıyor, 
ada yatan zat uyanıvor: 

Jarın yapdıkları projelerden tüphe
aiz en iyisi olan Jansenin projeılni 
kabul etmittir. Bu projeye nazaran 
yeni tehrin yapılacak yollarından 

her biri kaleyi görecek ve hu hakim 
kale üzerine konulmaS< muhtonıel o

lan bir timsalin her taraftan görül
mesi temin edilmiş olacaktır. İtte o 
vakit bilatereddüt Tilrkiyenin en gü 
zcl ve muntazam tchri Ankaradır 

diyccej!b ve Ankara TUrktln büyük 
Gazisini sinesinde tutmakla büyük 
bir kudıiyetı haizdir. 

Spor 
Atletlzlm mOıabahası 
~ıl•tlım hey'ednden; 28-6·929 

cuma gUnU Taksim stadyumunda 
Türkiye aıleılzm fedruyonfle btan
bul mınıaka"' aıleti•m hey'ellnln lda
re~i alnnda bu gttne kadar tatbik 
edllen burun tubeleri muhtevi mü
him bir atletizm mtlaabakıın yıpılı
cıkur. Bu milaalıakalara lı:ı.ı ve erkek 
TUrkiJ•edeki bütün amatör sporcular 
iştirak edebilecektir. 

Kayıt mOdded 19 Haziran 9~ 
at amma kadardıı. Kaydolmak late
yenler, Ama · rlUk mUsabakalarile be
raber Emin önünde nhnm hanında 
9 numaralı mıntaka aıleıi= hey'eılnc 
müracaat ıımeleri !Azımdır. 

Proğrım, bütün mll11bıklann ye
kunu tahakkuk ettikten sonra aynca 
ilin edllecektirr. 

Bokı lisansları 
lstaobul Bok< llev'etinden: 14 

Hariran 929 Cuma günü npılıcak 
\lıntab Boks birincilik müsabııkalı· 
n l\in Hoko FıdcTasıonunda 11 an 
alan ıdmancıların .\lınııka merktune 
müracaatla li:-anıiınnı müseccel mu~ 
bur l.C ıerrhlr ttt rm !eri Ak~ tak
dirde mfüıhAJ. 1larda dereceleri tamn· 
'TI3\ acaıtı tehli~ nlunllr. 

Yeni ııeşrigat 
Devlet Yıllığı 

\l•thUat umum m"durluğıı ıarı ın--Alo! 
Kımsiniz ! dan htr •ene n"~redilen <kvlcı 5alnamc 

\JILLI) t:l llAZlllAN 1929 

MeHep ınsaab münakasası 
' 

Vilayet daimi encumenindenı 
12 Haziran tarihinde ihale olunmak üzere münaka aya konuldu~u llAn olu~an 'i2 mektep lnşeatına 

alt münakasa müddeti mektep inşaatı keyfiyetinin yeni kanunlarla ıılftkadar görtilmeslne mebni. ka
nunların neşri llzerine icap eden tedablre tevesstil için vakit ve imkan bıraktlmı~ olmak llzere muna
kasanın 3 Temmuz 1929 tart!ıine milsadlf çarşamba ~iınü saat on bire tallklne zaruret hasıl olduğu 
JIAn olunur . 

MET R U K E l LANA Ti 
lıı~.~m~n• ... llll!~~ı•ah~a•ıı~es•i••••~,o~k·ı~~---~-~o~--.''~e~v'~i-••••••-ııı1~a~z~in~e~ye!"'~m~t"!nı~s~ıfı-1"!~1~~;e~ 

kıymeti muhammeneıl 

Beyoğlu Hüseyin ağa Caddei kebir 79 Maa dUkkln ıpartıman 60.000 Ura ıekiz taksitte 
Milştemilln : tahnnda bakkal düklılru ile bodrumu müttemll 
Mezkılr apıınıman 8 kattan ibaret ve 7 daireyi muhtevi olup antresi uzıın ve mermer raflık ve kapıcı oda11 

odunluk ve kömürlük, birinci ve ikinci daireleri onar oda birer mutbak 2 ~er helA. 3·4-~-6 ve 7 inci daireleri 
5 şer oda birer mutlak ve birer bela, iki taraçası olup her dairenin birer sandık odası ve umumi çımışırbğı bura
dadır, elektirlk ve terkos suyu tesisat ve tertiban vardır. 

Ballda ıvufı muharrer ıparnmanın hazineye alt nısıf hissesinin bedeli ••klz taksine ödenmek üzre 60,000 lira 
bedeli muhammen Uı ve kapalı zarf usullle 1-7-929 tarlblne mttsadif pazartesi ğiınü sut ili de icrayı müzayedesi 
mukarrerdir. Tıllplerin bedeli muhammenfnln yüzde y•dl buçuğu nfsbetinde 4500 lira teminat alı:çesi "eya muteber 
banka mektubile emv.U metruke sant komılyonuna müracaat eylemeleri 

• • • 
Semti Mıhallul Sokağı No Nev'i Kıymeti muhımene1i lira 
Kadıköy Caferaıa adk Lorando cedit şair :\eri 1, 8 maabahçe köşk 13850 sekiz taksitte 

Ballda evsafı muharrer maı bahçe köşkün bedeli sekiz taksitte ödenmek Uzere 13850 lira bedeli muhammen 
ile ı 9-6-929 tarihine mUsıdlf çarşamba günil sut on beşte pazarlıkla lcrayi müzayedesi mukarrerdir, Taliplerin 
bedeli muhammenln yüzde yedi buçuğu nispetinde 1038 lira teminat akçeleri veya muteber bankı mektuplan ile 
em\·ali metruke satış komisyonuna müracaat aylemeleri 

Semti Mahı!lesl Sokıgı • 'o 
atik 

Bahı( ıfer hacı Muoıafı çobınçefme ll 

Alu (clebl limon i>kdesi ~9 

cedit 
4 

ı 

"' * "' Nevi 

fevkinde odaları müşıemll kagir 
dılkklnın 48 hisse itibarile 4 
hh•e tam ve bir hmenin sülüsü 

maa odalar drlkkk;\nın 120 
hi><ede 25 hl~S<'i 

hazineye alt hi•senln 
Kıymeti muhımmene!li 

Lira 
800 peşin para !le 

hazineye aiı 25 hisoeniu 
kıymeti muhammentel 

Lira 
2100 sekiz taksitle 

JlalAdı evsafı muharrer em!Akln bizalanndı gi •sıaildiği uçbile hazıneye ait hissenin tahm''l tailen bedeller 
ile 17-6-929 tarihine müsadlf paıartesl günü nar 15 de temdiden icrayı müzaıedesi mukarrerdir. Taliplerin 
bedeli muhammenin "

0
7,5 nlsbetlnde teminat makbuıiarile yevmi mezkılrde emvali mırukc Satış komisyouunı 

müracaatları >i bu <ene "Deılcı Yıllııtı namı al-Fılannn ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Kuzum Beyim, saatınız ıında çıkmı>tır Sekiz vüz kadar .a· Beyoğlu Dör.düncü s.ul_h hu-!Maraş Çeltık fabrikası türk anonin1 şirketinden 
_, hife ve bir r<nkli haritayı ihıh a eı- d E 

ise ayar alacağım ua mekıcdir. kuk mahkemesınden: Sışlı e t ,\}araş Çeltik fabrikası hlssedaranı 5 temmuz J 929 tarihinde 
Şimdi senin.. . fal hastahanesi karşısındaki ha- i\laraş Çeltik fabrikasında alc!Ade in'ikat edecek hey'etl umumlyeye 

'fefCfon kapanır. li Şehremaneti ilan ah 1 nede sakin iken dört sene mıi- davet olunur. 
Bu Vak'a hakikidir. 1 kaddam vefat eden köprülü met Ru:.mamei müzakerat: 

Kara duman 1 Kadıköy Belediye Dairesin- repolidi sabıkı MELET! efen- ı - Meclisi idare ve murakip raporlannın kıraati. 
LchüJhamt senelerden beri den: Uzun çayır, Seyit Ahmet dinin terekesine mahkemece va- 2 - Bilanço ve hc>abatın tetkiki ve meclisi idartnln ibrası. 
eyoğJu tarafında bir kaldırnn deresi, Göztepe, Merdivenköy, ziyet edildiğinden tarihi ilandan J - Nizamname mudbince kıdem itibariyle çıkacak nısıf aza 
apıldığını gordüm. Sıra sen.;Je Bostanci, cadde bostanı, Sultan itibaren eshabı matlup ve alaka yerine dijtcrlcrinin lntihabL 
'1 kaldırımı. Yalnız, garip ve Murat köşkü, civarile fener bah daranın BİR ay ve veresenin .+ - :\lurakıp inıilıabı 
n ılmaz bir saikla bu yola çedeki Dalyan sokağında taş ÜÇ ay zarfında Beyoğlu Dör- !iiiiiiiiiiiii&iiii~iiiiiiiiiiii~iii!f;ib;;;o~y:;a1lıı'"'.bob;.dku;;r;;um;-ppc;,n;;;c~e;re;i1i;eriri~ddce;;:m~ii;r 

yerine kömür tozu dokü- ocaklarındaki mahallere 1 6/29 düncü Sulh hukuk mahkemesi- ı •ı D E A L parmakhkh mezkur binada iki ta§-
ar. Havaların bu kuraklığı tarihinden itibaren Mayıs 930 ne müracaat eylemeleri lüzumu 

!ık bodurumda yedi göz odun ve kö-
1 emlerin şu sıkılığında gayesine kadar bir sene zarfında ilan olunur. 

!!111•••111•••a•••• mürlük biri sundurma iki aralik bir geçenlerin göz açma- aulacak olan çöpler toptan ve 
la ın imkan yok. Eğer bu gün- ya perakende olarak aleni müza T}Y ATRO d 1 1 1 kısmı dolaplı ve bir kısmı elvan ca-

;<i yi.izü gözü kömürcü çıra- yede suretile 2 7 ;929 tarihinde VE SiNEMALAR Ü m a arın mekanli altı sofa bir kismi yüklü 
ına ömüş kimseye tesadüf e- ihale edileceğinden taliplerin 'lııı••ııİıİia:ııiiiıiıiiiiiıııliıııilillllııİİıııl•ıııi l,tcyiniz. ve dolaplı on altı oda bir dolap bir 

ders 'z, terli terli Sıra serviler yevmi mezkilrda saat on dortte Ferah sinemada Taze yaprak ve en ali Ay- kiler beş hel3 birinin drrununda lı:u-
d:'l ec;mis bir gafil olduguna daire encümenine müracaatları. ııu •ksam iki film Afife su~an valık yağı ile yapılmı tır. uysu bulunan iki mutfak ve saire 
hu ediniz! Adalar Dairesinden: Büyük Vill,Friı; avrıca mDeniz devleri harapça iki közlü kagir tonoz ha-

FELEK d d 1 k l · nda beledı'ye lstanbul cra daı'reainden: 

Meclisi idare 

MiLLiYETiN 

BugllnkQ yeni 

' 'dan ıaga: 

bilmecemiz 

- Şehir işlerine bıkan me
kanı (6) Karnını doyur "emri hazı,(2) 

EGLENCELER1 

Dünkll bllmecemizln 
halledllmlt şekil 

Yukardan ••atı: 

2 - BizJ yaşaran (8) l - Bir ,eye mani olan şey (~) 
3 - Bira, kahve lçllen yer (O) sert(3) 

1stlfham (2) 2 - Mıne\'I "alde (7) 

4 - Boyun ık•i (2) Beyaz (2) 3 - Dilnyı (8) Amma (5) 
.5 - Sö?. (8) 4 - Raaı olmak ( 4) 
6 - Cemi edan (3) Kandırmık(4) 5 _ Tacir (~) 
7 Pııırdı (7 J 
8 - l'yındırmak (4) Bir rUz- 6 - Yaydan çıkın (2) köpek 12) 

~ir (8) 7 - Urunun aksi (4) 
9 - L?.ak nidası (!l) Porıakılı 8 - Kdaiyenln söndürdilgii (tı 

meşhuryer r 4) 9 - Ben (3) Çardak üzOmU ( 4) 

~~ Barik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı -
,. Galatada Onyon hanında k&iıı Onyon sigorta kumpanyasına 
1 1 pyatınnız. 

Tiirkiyede hilafaRıla krayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
Kumpan ·a. ına bir kne ııtramad&ıı sigorta yaptırmayınız. 

~i!!._~-!!iiiiii~~-- Telefon: J3oyoğlu - 2002 

ancak bir lüp 
..VALET" 
~-
Tıraş Sabunu 
olmak şarhle 

"'~~ueıre 
ıeoKuruf KıtJme~inde 

.. VALET" 
Tırat ve Bilomo MakinnİJ 

Büyük Tüb~ ...._ __ -r 

a a a s e e cıvan :)eYki Bey ıem•illcri mamı muhtevi elektirik ve terkos 
·-------------- guinosu ittisalindeki deniz ba- ~lıllet tiyatrosunda 13 1111.iran Şehzadeba. ında Hoşkadem mahal \laj!;aza ~aınckı\ıı',mııda teşhir edilmekte olan bu şekildeki kart· 

ı 'I • b • • ı · · s l' M hm f tertibatlı yangın duvarlı muhtacı i ... ilP 18l' Dlll3a a ası nyo mahalli pazarlıkla i;:ara ve- Perş mL e a~amı . ey hane yosması, lesının e ımpaşa ve a ut e en- lam dikkat ediniz. Hu \'ALET fabrikasının şimdiye kadar sizin lç 1 

- - rileceğinden talip olanların Per knmedi 4 perde . Oueım. Varyete di sokağının noktai iltisakında kain tamir mezkur konağin bir kısmında yapmış oldugu en IKideli hir satıştır . Bu hrsattan hemen istifııdt 
un karanın İınarı şenbe ve Pazar günleri daire en- lluhttliye: 15 olup Bedrettin beyin uhdesinde bu- Makrud ve diğer kısmında Halim 

ediniz. Çünkii yarın hclkl ıı;eç kalmış olursunuz. 
Cum.. enine müracaatları ilfin olu Yardım sandığı Junan atik 2 cedit 2,48,4 No. ez ga- beyler kiracidir, keza ayni hudut da 1 ''OPOl G () 501 ektepliler musabakasında 

cl'IOğO Daroşşafaka lfseslo
·852. Kemal Bey kazaumrş

Bn az ~udur: 

.,. §~phe y '< kı bll haftanın en 
ını baberı ıevgıli cumhıuiyeti-

ıdare mer ez& olan Ankaranın 
meselcsıdir. Ankara idare mer 
ı olcluktan sonra her gun ye-

~ , ; eni binalar, yeni yol
"çeler ve ııaireyle daiına gü

e j!I'1J da.ma daha şirin bir vaıi
ye almakta bulunmuştur Fakat 
Titkıye cumhuriyetinin ıdare mer
kejj olması dolayısıle Ankarar.ın bu 

ellij!ine a:< demek tabiidir. Anka 
ra n mevkri. vaziyeti her cihetçe 
T~kıyenin idare merkezi olmasına 
fD'!Vafık bir şekildedir. Zaten tarihi 
ve kalesi kcndiıinc bir kat daha ge
tef vermektedir. Jürı heyeti Ankara-

ımarı m selesi için mütahassıs-

Milliyetin edebi lelri~ası : & 

Umumi ac•nıasıı ,r, ,1) ,R NHERG Isıanbul posta lruru•u 
nur yri istimlak mukadema maa bahçe hilinde cedit 4 No. tahminen doksan Tıhıakale Cedit ilan 'o .14 

Bakırköy ~ubei Jdariyesin- Emlfık üzerine birinci ve ikin- konağin elyevm üç bap hanenin mu •••••••••••••••••••••-••••••• 
el. derece ipotekle para verilir. altı metro terblinde ahşap tahtında 

d B k ko .. yu··nde cevı'zlı'k ma katıah muayyen mahallinin zemin en: a ır - Adalı ı f B ahırı muhtevi olup fevkinde bir so-
hallesinin vapur iskelesi cadde- Galata an te e on · 383 7 ve ebniyesinin otuz iki sehim ter-
sinde deniz banyo mahalli 12 Devlet demiryolları ve liman tibile yirmi üç sehmile icareteynli fa bir hela beş oda olup derununda 
Ha?iran 929 tarihinde itibaren !arı Umumi idaresinden: Kay.e- muayyen mahallinin ve derunine ca- Abit bey kiracidir. İki yilz yirmi ye-
20 gün müddetle ve kapalı zarf ri-Sivas hattı için altmış kilometre- ri nısıf masura mai Iczizin üç hisse di metro terbiinde bulunan bahce-
usulile icara verileceğinden 2 lik malzemei ferşiye münakasası 27 itibarile bir hissesi Münir beye olan sinde bir kaç meyva ağacı vardır. 
Temmuz 929 tarihine müsadif Temmuz 929 Cumartesi günü saat borçundan dolayı ihalei eveliyesinin Mezkur hissenin iştrasina talip olan 
Salı günü saat 15 te ihalesi icra 16 da Ankarada Devlet demiryolları icrasiyçin otuz gün müddetle müza- Jar ve daha ziade malumat almak is
edilcceğinden talip olanların te Umumi Müdürlüğünde icra edilecek yedeye konulmıştır. Hududu: Kay- teyenler 929-2826 dosyasında mev
rninat akc;elerini müı.teshiben tir. Münakasaya iştirak edeceklerin den dört tarafı tarik isede cedit 2 ve cut haritasına müracaat edebilir. Ta
daire encümenine müracaatları teklif mektuplarını ve teminatı mu- 48 No. konağin sağ tarafı kismen mü mam/nın kiymeti muhaınminesi o
ilan olunur. vakkatelerini yevmi mezkurda saat tekaidini bahriyeden Musta be- lan on bir bill iki yüz liradan hisse
----------- -· (16,30) a kadar Umumi İdare yazı yin zevcesine ait maa bahçe hane di- ye muaip kıymeti muhamminesinin 

PARLTF. :\ll'.SE l lOTELI n t 'k ·1 hd b' iF.!eri müdürlüğüne vermeleri lazım- ğer tara arı arı ı e ma ut ılme- yüzde onu nisbetinde pey akçesinin 
(;oJenlrur cadde-i (Kli~ mevkii) 

dır. Talipler münakasa şartname le- saha yodi yüz elli altı metre terbiin- teslimi vezne etmeleri ve 15/7 /929 
93 butün esbabı i ıirahaı asan•or, ıu-

rini (20) lira mukabilinde Ankara- de kaydcn iki elyevm bir sakaf al- tarihinde saat on dörden on altıya valet kabinesi ve banyolu 70 oda, 
f da malzeme dairesinden Haydar Pa- tında iki kısımdan mürekkep bodu- kadar Istanbul icra dairesi müzaye-Telefon .. 30 il~ fıO fran~. Telıırı ıd-

şada mubayaat komisyonundan te- rum katından mada ii~ katlı iki ·o- de şubesınde ihalei eveliyesi yapıla-res.i. 

Bursa evkaf müdürlüğün
den: 

Hursada ismet pa~a caddesinde piyasa mahallinde Faik Rey "Rk 
fından Han Otel ve garaja elveri~li Faik B. ilanı arsası tcmlikerı ve 
kapalı zari usuli!e 4 6 Q29 tarihinden itibaren bir mah mtıddı:tle 
müzayedeye çıkarılmı~ur. 4 '.'.)929 per~ernbe ıı;unüne kadar terrıirı•~. 
muvakkate akçesi olan hin yüz yirmi beş lirayı müstashilıcrı Bıırsıi 
Evkaf müdiirltı~üne müracaatları._ - Mecdi Sadrettfn 

Sevdiklerimiz 
Hü•eyın Rahmi · CelAl Sahir- AkaGündüz - Ahmet Hikmet (EdC111• 

husuat hayat ve hatıralan) 
nvzi mtrkezi: Muallim Ahrntl Hal// kilaphanest 

Pari•. 2:ı :\1LSUTEL darik edcbilirlor. kağa cephesi bulunan haricen yağlı cagı ilan olunur. 

-----! seslerimi~in yerine tam göğsÜ~f Bey efendi bir defa evlenmiş. l - Enise hammı nastl b-uldu-r - Efendim, dedi m.Alaturka j Yemek- bitmişti~ Akl~e~~~ 
nün içinden bilerek ve bilenerek Sonra her nedense ayrılmış- nuz efendim? deriz, defle heyheye saplanır Eserya, bu kadar masraf eli i-
çıkan oprano. Fakat salon mü- lannış. - Şen ve güzel. kalırız, bu bir Ekistremitedir. nazik beye mukabele etJlle 
zik için yapılmamış. Her yeri, Kendini bana beğendinnek i- Gaf ettiğini anlamamazlık- Alafranga derler, henüz ve da- dim. 
bilhassa sahnesi bez kaplı. Hiç çin gramofon zenbereği gibi tan gelemedim: ha bulvar şarkılan dururken - Müsaadenizle! ııaşıııa 

AP-KIN KIZ 
Yazan: AK 4 GÜJVDVZ rcvanlık vermiyor. büklüm büklüm oluyor. Beğen- - Sesini sordum efendim. Bethofenin senfonilerine çıkar- Dedim, piyanonun rneş-

ı~lar. Hayvandan atladım. Ka\oldum? Az kalsın ben de oturduğum sonra neye yardnnetmiyecek- - Pardon! Pek tatlL lar. Bu da öteki Ekistremite. geçtim. Sadullah Ağan~i çal-
n arahğnıd.ın içeriye bak- - Senden sonrakilere örnek yerde iştirak edecektim. ne? Bahis musikiye döküldü. A- Bunların ikisi de bir noktada, hur peşrevini çaldım· Lı 
Eğri bir ışık u:<un, fayans kı:< olasın diye... Bereket versin Hayret beye. Ama beğensem, o kirh1 belki laturka Alafranga iddialan ha- sıfır noktasında birleşirler. Tu- dnn. Bir kaç parça o~u::~ıar 

o eli holü hafif aydınlatıyor. . Hanıın efendi bunu o kadar Anladıda beni kulağımın dibin- ikinci bir hannn bulmasına de- fif tertip başladı. Can sıkıcı ba- hafrma giden bu senfonik kon- Artık soframızdaki 'Jikteıı 
t ime öyle geldi ki hemen şi~- ıçten. SÖylem!şti ki. ~rkekler, de fısıltılarla lafa tuttu, bende liilet ederim. Zavallıcık bu ka- his. Hissettirdim. Hemen değiş serlerin kritiklerini de gazete- soğukluktan, beyler ~n~~r dai-

ı bir oda kapısı açılacak v~ ~~- s~ı sozleşmı ler gıbı, bırden- kendimi toplayabildim. Ne der- dar kadın düşkünü olduktan tirdi: lerde okuruz. vaz geçmişlerdi, samıJ1'1~ r oteli 
ltr yuzlü Dikmen yıldızı bw ı-ıbıre bana karşı şapkalarını çı- sin, bu çap~~ığı da yapsaydım sonra neye yardı metmiyecek- - Senfonik konserlere gidi- Sonra birdenbire sustum ve re çizdik, saat ona kB a 
eriye davet edecek. Arkama kardılar. ayıp olurnuydi? mişim? Ben insaniyetsiz deg-i- yonnusunuz hannn efendi? tane tane söyledim: kırdık geçirdik. ı n 

1 · d 1 h" · ic;ın ev c • donun sordum. • c;ııne o an acıyı ve uzniı Lozan Palas fena yer değil. lim. -Katiyen, katiyen, katiyen.. - Efendim! Ben kaval seve- Baloya değişmek 
-Ha um efendi, siz onu ta- bır kah~aha ile örttüm. Şerefime ziyafet veren bey, Eniştem kulağnna fısladı: - O halde öteki musikiyi se nm. mize dağıldık. 

mdınız mı? .. 

1 

- Dikmen yıldızının unutul- bıraz enayice ama, epice nazik. - Bu beyle biraz alakadar viyorsunuz. Benim ousözüınü, yan masa- "' •" 
- Tanımak söz mü? Öptum m.~' yuvasına üç defa Şa! Sa! . On. ı~i_,lü~il_ik sofraya kırkse- ol. İyi bir adamdır. İyi bir aile - Ben musikinin ötekisini da Suphi beyle oturan Enise ha Balo az fena olmadı. bır 

!..m belki bin defa. Onun Şa · • : · kız kışı lik ı;ıc;ek doldurtmuş. teşkil edebilirsini:ı. berikisini değil, öz kendisini se rum işitti, derhal kalktı ve pi- Cuma tedansanların<lıın 
o kadar çok a ladıın, oka- Enı e harumın on • hic Ank rada bu kadar çiçek bul- Bende gülerek fısıldadım: verim efendim. Öz kendisini yanoda (Çobanla kaval) beste- numara daha tuhaf 
....... ~-rii .. rlimki fena olmadı. Diyebı rnn d abıl mi] Bu miras İpl'li§ üzerine iş kahul et buluncaya kadar da iki Ekistre sini hem çaldı, hem okudu. Bu Ankara Palasta Cuı 

,"'. z:ırna~l :~a dinlediğim est~9js;577 .lk tarafı. Ukin A ;;ı- f'.il'Y~~ a ·.,·rince bütün salon alkış- dansanlan öyle t af k 
en sa cısı. ,9us 17 • atta kucak kucak c:ı •• - 83407 sasıs 30560 2a725 70llıµJa(Jı. u.fl 50 ııJöl 5 4ii "aalyİ ~lr 

~uoos ııoso 
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~ANSA HOKOMETINCE MUSADDAK 
CillRf kazanan ve Seyrlsefaln, Gurabayl Müslimin 

hanesi, HilillAhmer mektebi ve ulr mües-

satı sıhhiye tarafından tercllıan istimal edilen 

FLiDA 
nın şişesi yalnız 

AMBA 11 HAZtRAN, 1121 

Paıis, Londra, Romada en büyük mükafat ile altın 
madalya ve blrincillkler diplomalar kazanmıştır. 

FLiDA 
iki misil tenekesi 

ve sağlam ve iktisadt pompası yalnız 

kuruştur. 

Mutba ve so ra ıçın 

Margarin yağı 
MARGARİNtereyağt yerin· 

tutan sıhhi ve 

best~yici MARGARİN 
bir gıdadır. 
sıhhiye veklledyle Şehremanetlnce 
tahlil olunarak nefueti anlaşılmış 

ve imaline müsaade edilmiştir. 

ARGAft1Nsofra ~~ mutbak 
yağı sızı maj!'Şu · 

yağlardan kurtarır. Bir tecrübe 
klfidir. Her yerde ARSLA'.11 mar
kasına dikkat ediniz. 

T0RI{ MARGARiN 
yag-lan Llınitet şirketi 

btanbul, Taksim Ayazpaşa 
Telefon: Beyoğlu 222.1 

; - ;. - : ,,.- --::.. -

1 FARİNALI 
ahtakurusu, sinek, sivrisinek, pire, bit, karınca, arı, glıv e, kırkayak, örumcek, hayvanat ve nebatat uzerindeki hutun ha"1ratı ve böcekleri kat'iyen imha eder. İnsanlara, çocuklara, ha) ,· _ınata, nebtata zararı 
okunmaz. Tesiri kat'! ve emsaline r azaran daha ınuessir ve flatı yarı yarıya daha ucuzdur. Leke yapmaz kokusu tıltlf ve sıhhldir. Flida istediğiniz hakle başka bir marka verirlerse biliniz ki sizi aldatıyorlar. 
at'iyen aldanmayınız ve Flidanın i smıne ve markasına dikkat ediniz. HASAN ecza deposudur. 

Dilnyanın en sıhhi ve en 

nefi s •k ~ı dası dı r. 

HEVİ DUTI 

Otomobil ve kam
yon lastiklerini 

tecrübe etmiş olanlar 

daima (MİLLER) 1 
almakta ısrar ediyorlar 1 

Ç ·· k"". Fennen en müke· 
un u.mmel fiat ve ikti-

' 
sat noktai nazarından en elve 
rişli lastik yalnız ( MİLLER 
lastikleridir. Menfaatınızı gö-

zetmek isterseniz hemen 

MİLLER 
alınız! 

• 

Günde 120000 ~toıno~iı lastt~i 
· Yağmurlu bir havada yol üstünde otomobilden inip 
IAstlk tamir etmek kadar can sıkıcı bir şey tasavvur 
edeblllrmlslnlz. 

GUDYER IAstlklerlnln kazandığı muvaffaklyetln yegllnı 
sırrı, buna her IA.slkt< ziyade mani olmasıdır. 

GUDYER, tam manaslyle mllvazenell bir lastiktir. 
Lastik kısmı, harici arızalara her cihetten mukavemet 
edecek şekildedir. Bezi GUDYER sllpertaıst ipliğinden 

mamuldür. 
Sırf flatının ucuzluğuna kapılarak fena bir !Astık, 

almak. işten anlayan bir otomobil sahibinin yapmaya
cağı şeydir. 

120 bin GUDYER IA.stlğlnln imal edlllp satılmasına 
yeğane sebep her tarafının münakaşa kabul etmez 
müvazenell sağlamlığıdır. 

Gözlerinizin önüne 110 bin otomsbll dış IAstlğlyle 
120 bini mütecaviz iç lastlğln teşkil edeceği manzarayı 
getiren. Bu GUDYER in dünyanın her tarafındaki fabrl
kasınde 24 saat zarfında imal ettiği olomobll IAstll'f 
adedldlr. 

Fabrikanın avnndakl 81 binadan mürekkep esas 
fabrikasında üç takım amele, dünyanın GUDYER ihti
yacının bir kısmını tatmin için mütemadiyen çalışmak
tadır. 

Bir IAstll'fn bu kadar fazla satılabllmeııl için bir tek 
sebep vardır. 

M~IEMMEtlYET ve ~l~tlMtll 

~ • REG. U. S'. PAT. Of'I'. 

M 
( ( E 8 lastikleri ve her tür/il levazımı umumi satış D T T l ~Otomobil ticaret! 1 

ı IJ IJ acentesi: Begoğlunda Tokatllgan karşısında • • • • y B~~~ı~· i;~6 
' • • • • 

D~ 
SiNiRE 
BAYGİNLİGA 

YÜREK ÇARPINTISINA 
EMSALSİZ DEVADIR 

HER ECZANEOE BULUNUR 

1
1 DE HR'LIMSIZ.LIKL~RI 

"t(LEfl., GAZLEfll 
ı\şt(ltl LJl(ŞİLİKve YAN~AIAl{IHDA 

( SODO·OASTRI N) 
~ahzarıPEK TEôlRLiD/ft 
1~irto ve İspirtolu IçkileP in-
rı Umumi müdürliiğünden 

~ lıı[ı Şartname inde yazılı biri 300,000 diğeri 450,000 kilo 
. ~ıere 750,000 kilo llı.! nevi ispirto pazarlık suretiyle alına
n 8.llpler milbayaa şartnameaini öğrenmek üzre Mubayaa ko
u kitabetlne mllracaM edecektir. Teklifler 1 Temmuz Pazar· n· 
~ u saat 12 iye kadar kabul olunacaktır. 

~RQN !~':ğ~un Tü~~~a!e~~~::! ~23 
~~~ seyf ettin 
.~kı CUt,fırengi, yeni ve eski 
~ U~ıı idrar dar'ı.ğı deınt 

ıı 1en Yen! ves t'c tedavi 
"t ltl\' . ı cadde 1, Cıny•et kll-

ı '~ie Her gun sııt 

-~ili~ Türkiyada ilk Avrupa seyahatleri•lll~ 
= Pake vapurları § 
=: Pake vapur acentası TUrklye muhterem halkını seyahatlere =: 
§ alıştırabilmek ilzre lstanbul • Paris ve lstanbul - Parls. Londra § 
=: arasında seyahat seferleri açmı~tır. Bir familya dahi olsa her =: 
§ zaman sevahate çıkabillr. vapur, tren, oto, ,otel. tercüman, iaşe § 
=: bilet ücretine dahildir. Müddeti seyahat 34 gündür. Fazla =: 
İ.ıııııtiı1illiiılfllıılıiliıllrılııllılaliililliııul{ıiüU11illfüıııınıı.i 

Devlet ~eıniryolları ve Liınanları uınuıni rnaresin~en : 
Reisi Cumhur Hazretler! tarafından halkın tenezzühüne_ açık 

bulundurulmasına müsaade buyurulmuş olan Gaz! çlftlijı;indcn aha· 
linin istifadesi için 14 Haziran 1929 tanhinden itibaren yalnız yaz 
mevsiminde Cuma ve tatil gönleri Ankaradan Gaz! ve Ahlmes'ut 

istasiyonlarına gidip gelecek yolcular için ( 01050) yüzdç elit nisbetinde 
tenzilatlı ücretlerle ten~zzüh katarları hareket ettirilecektir . Fazla 
malumat almak isteyenler istasyonlarımıza müracaat edebilirler. 

• • • • • • • • • • • • tt • • • • • • • • • • • • 

~EL ~= 
: 'Tır•• boçaklann an al .. odır. : l 

• • • • • • • • Her yerde arayınız~ 

Her türlü müşkülAttan kaçınınız. 

KOD AK 
FOTOlYRAF ~IAKİNALARI 

Amatörün en güzel fototrafları elde etmesini te• 
mln eden alAt ve teferruatı haiz yegılne makineler
dir. Tarzı lstlmallnl ve lşkAI muvaffaklyet esbabını 
büsbütün izale eden karşılıklardan kat'iyen müberradır· 

BİR KODAK NIAKİNASI 
istimalini öğrenmek için bir kaç dakika 

kafidir. 
Kodak fotoğraf makinaları ve filimleri 

VELOX kağıtları 
Alaminüt fotoğraflar için 

Beşiktaş Parkı "Nineteros,, Kartları 
C Aile bahçesi 1 kullanınız. Her erde satılır. 

Tiyatro - Sinema - Varyete - Dans- Alüzik 
N<Jfis meşrubat Beyoi!lu orman muamelat memurluğundan: 

Kiraht yalı 
Bebekte mezru bahqeııl 

Olan bir yab lı:lralıktır. Gllr
melı: lstıyenlerln Bebek ma- i 
ezzlal Osman beye mllraca

ı atlerl. 
••••••••••••••••••••••••••• 
~-BAKTERiYOLOG~~ 

Dr. IHSAN SAMI 1 
akteriyoloji laboratuvarı 

Pek dakllı: lı:aa tahlllatı 

(Vaserınan teamülü) küreyvat 
ıadad,ı tifo ve ısıtma hastalıklan 
teşhlı~ idrar, balgam, cerahat tah
lillıı, Ültrı mlkroskopi ilt frenği 
tııharriıl. 

Dlvınyolunda Sultan Mahmut 
türbesi k0t1ısında Tiefon Is. 981 

Dakik Ziya 
11\Qteba<ı<;ıs doktorlar; mub· 

terem allelercı senelerden beri 
tecrObe ve mQkemmellyıtt taıı· 
ttk edilen yegane ııocuk gıda· 
ıııdır. Kilosu Çeki Fi Cinsi bulunduğu mahal Tarihi lhal11l 

~Pek yakında açılıyor o 2 Mangal kömürnl l FLiT. FLIDA. FLITOKS 
8 25 Mefe çalısı Kemer Burgaıda ı rı0 /929 Toptan ve perakende satış 

(R O U F F) Lokantasının bahçesi <••M ! 11~ ::~~u~~;:n ~·ındıldıda mahalli 
ı.~ Haziran perıembe açılıyor Suvaredö gala · iki orkestra· iter gün BalAda cinsi muharrer mazbut emval hazine namına mll•ayedeyeçıkanl· Zaman ecza ve ıtriyat 

ujtle ve akşam taam lan tabldot l j() korıış AIAk•ırt taam da var dığwdan taliplerin ihale günü Beyoğlu Kıymıkamhğındaki müzayede ko· deposu Bahçe 

11111111ı:=:ı=~l!U.m~u~yo~u:n~a~m~u:r•~~~a:ua:~~::.~~=-~~-----=-~~~~~~~k~o~pı:_.::~~0~3:7~~~~~~~~--J 



• • BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Dün C.H Fırkası lstanbul merkezinde Cemiyeti beledlye azalarının fırka grubu müfettiş Tayyare plyanıwsunun altıncı tertip besııncl kefldeıt dün Darülfünun konferans salonunda Mardin çekirge milcadele 
Y eti ve çekirge mücadele ııı 

Hakkı Şinasi paşanın riyasetinde topla11d•lar ve şehrin işleri hakkında görüştüler mut~ı merasimle çekilmiştir. Reıımlmlz plyankoya &'•len halkı &'Ö&termektedlr Talat Bey, Yerde ltllfedllen çe 

---------------iiiiiiiiiiii------=·.......mi!~ ~~i7i==========--------------~====:::::==::::~ 

Kanatlı 
ölüm 1 

Sint~ler hummai lifoıdl ve sair sari has
talık ların mıkroplarını vücudunuza, yemek· 
lerınızt , melbusahnıza a~ılarlar (flit 1 i 
kendı tulumba~ıyla sıkınıı . Bir ka\ dakıka 
urlında hantnızl bu gibi muzir mikropları 
ıa~ı\lan '-tn~klrrı , ~ıvri sınckterı vt sair 
ha~:.ra1tan ırmizhyectklır · 

flıt. tahta kuruların. karıncaların veya 
hamam böceklerinin gızlcndıklcrı yuvıluı 
ıahrip, yumurlalarını ifna ve umum hıta· 
rafı ıtlfıl tdtr, Aynı umanda sizcde zararı 
do~ unm., vt kal'ıycn leke bırakmaı 

( f 1 ı t ) 1 .aır ha~arat oldürücü adı mı· 
yılerlt kaıı~tırmamalıdır . Daha büyük ve 
dah• hı'i l•sıri <in memnunıyetbaht se· 
mtrclcr ltmın tdtctklıı 

Tulumbasıyla Sıkınız 

l 1.; ık ı~ e ıçır. unı um• <Jepo@u : ,.. 

''''"bı.ılda Gaı atıdı Vı7•edı Haı. •• ı 
,. 

J fil fil "'*" Ş(JREH A5'ı 

Emlak ve Eytam Bankası 
Istanbı1l şubesinden: 

Pazarlıkla kiralık emlak 
t: ... :ıs "t c.ı !\ole\ Jdi 'e ntv' i Htdf'h ican ftnevi~i 

14; !'ır•edde atik llocapa~a Mali)"C ~ı.bt.ı bina• 350 
Jt, Sişlidc Hllyükdere caddesind, <:araj 2100 
21-ı Jlıılmah•hçedc Fatma hatun mahalksinde atık suvari 81 

karakolhanc•i 
llal~ua muharrer emllk pnıarliklı kiraya ><rileceıinden taliplerin Şube

mi1.e mürıcaatlan 

YERLİ OLARAK MUADİLİ 
MÜMASİLİ 
MEVCUT İKEN MiLLİ SER
VETİN 
ANAHTARINI YABANCI 
ELLERE VERMEYELlM 
BU CİDALDE MUVAFFAK 
OLMAK İÇİN UCRAŞAN 
MEMLEKETİN FEDAKAR 
VE MüNEVVER KISMINA: 

MımulAtımııın her kosçe malam olan osamiıinl blr ktrrı 
datı. zikrediyoruz: 

1 Penev şurubu 8- Pertev dit tozu 
i Kırem Pertev 9-- Penev esansları 

3- Penev çocuk Podra~ı 10- Penev [ Dower ] kompri· 
4- Pertev karbonat meleri ök ürök !cin 

komprimeleri il- Penev Briyantini 
5- Pertev dl~ macunu li- Pertev tuvalet podrası 
6- Pertev kolonya solan 13- Pertev nmak cllAsı 
7- Pertev kinin komprımelerl 14- Pertev losyonları 

ı 5 Sudorono Pertev [ Koltuk alnndakl teri kesmek için ) 

Posta ve telgraf levazım ve mebani mü
dürlüğünden: 

ı - Ankara telsiz istasyonları için • 12,000" kilo makine ve 

yatak yağı son bedel haddi !Ayık görüldup;ü takdirde 2 Temmuzd8 

ihalesi icra olunmak üzere aleni surette münakasaya vazolunmuştur. 
2 - Talipltr bu baptaki ~artnameyi ~örmek ve okumak için 

hu glin \C mtıııaka~aya işrlrak için de tarihi mezkQrda saat on 

Jiırıtc latanbu!J,ı yeni posıahenede levazım, mebani müdtiriycdnde 
mutqekk;l komisyona müracaatları. 

MES'UL MÜDÜR: BÜRHANETTlN 

YELKEN et İ&TANBULDA GALATADA isTANBULDA GALATADA 

VAPURLARI RAJ)İUM B A D ı· o M RADİUM 
ıra •eı~ IHI fi llr'll -oılHI l..ambaıı Tiçarettıaneslne L!mbası Tlçarettıanesine 

SAMSUN MAHSUS OLMAK ÖZRE MAHSUS OLMAK ÜZRE 

VAPURU 

Ha~~rıın Çarşamba 
g!ln!I alqamı Slrkecl rıhtımın· 

dan hareketle dojtru (Zongul· 

dak. ine bolu, Sıımsun, Ordu, 

Glreson, Trabzon • Surme ve 
Rize ) ye gidecektir. 

TafsllAt için Sirkı:clde yelken

ci hanında kMn acentasına mlı· 

racaat. Tel. lstanbul 1515 

ata köprü 
batuıda . Beyoğlu i36i Şube 

acenteııı Mahmudiye Hanı alntd• 
Isıanbul 27 40 ' 

T ra~zon ikinci paıtısi 
(IZl\ıJR) vapuru 13 Haziran 

perşembe akşamı Galata rıhtı· 

mından hareketle Zonguldak 

lnebolu Sinop Samsun Ünye 

Fatsa Ordu Gire~on Trabzon 

Rizeye gidecek ve Of Trab· 

zon, Polathane Glreson Ordu, 

Fatsa Samsun, lnop lneboluya 

uğrayarak gelecekttr. 

izmir sür'at post ası 
( GÜLCEMAL ) vapuru 14 

Haziran Cuma 14,JO da Galata 

nhumıudan hareketle Cumar 

tesi sabahı lzmlre gidecek ve 

Pazar 14,80 da lzmlrden hare· 

etle Pazartesi sabahı gelecektir. 

Vapurda milkemm el bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur. 

Bartın lüks ve süratpoataeı 

Elektrikle milceh hez muntazam 

kamaraları ve güverte yolcularına 

mahsus müfe_rrah Tu·· rkiye 
mahalleri haız 

13~~~~n Perşmbe 
saat 1 8 de Sirkeciden hareketle 

( Ereğli , zonguldak , Bartın, 

Kuruca Şlle , Cide ) iskelelerine 

azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsllAt lçln Eminönü 

Rıhtım han 2 numaraya müracaat 

Telefon · 2684 

Bir buçuk asırdanberl 
Maruf • Hacı Cemali zade • lt 

"Halzl imtiyaz Türkiye cumburiyed~ 
• Kandlyalı çifte Sami • markalı S•· 

bunlannı day1t11ıklıfı ve nefased cl
hednden menfaatiniz !çili her yerde 
arayınız Depotu : Asma altı Hacı 
Cemali zade Süleyman Sami 

Kulk OOdüklü Tencereleri 

15 DAKİKADA ET 
8 DAKİKADA SEBZE 
Fevk~Iiıde nefis surette pi~er. 

Deposu: Bahçe Kapı Ce!Al Bey 

Han No 32 

İM.AL 1D1L.MfŞ DlR İM.AL 1D1L.MfŞ DİR 

Galatada Okçu Musa caddesinde kAln RADIUM LAMBASI tic 
rethaneslnin Hakiki RADIUM tıraş bıçaklarını her yerde arayın• 

DiKKAT : 100 adetlik paketlerin üzerinde tlcarethanemize a 
baladaki alameti farikamızı havi olmayaniar taklittir. 

~ 

ODEON 

Kanı bir nrça oıerl-
ne konulacalı Koll

noı dlf aralarindı k•· 
lan yemek artllı:larUıl 
çıkarır. Tehlikeli ıııl• 
kroplan lmbe ederı 
dit agıilannı, dlflerin 
çOrdmealne, dit etleri· 
o 1 n baıtalıınmaaın• 
mani olur. btlmallıı
den ıonrı 11allerce 
agizda le.dz ve Jillf bir 
rayiha bırakıp ıAıin 
ııerin olmHını teııılıı 
eder.Kollnotu tecrübe 
ediniz, bu ırcrilbe ne· 
llceıl olarak •wıının 
ne lııd•r ıemu oldu~ 
Aanu bluedlyoraııı~ 

KÔİ.YNOS 
DENTAL CRE~ ... 
TOrlılJ• için depoa1terl1 

1 

MAURICE PARAGG 
7011..,venedllıao~~L 

brahlm Pata apaıtı .. -• 

. ıı 
Oözlerlnlze tab 

hareketlerini veri 
Şayet adi gözlük caııılat' 

ediyorsanız Bütün 9eyle~ı 
camların ortuından bal<Ugı 
ıaflyeılerini görebtlirsiııİt· pl' 

Onlann yerine zEJSS • 
camlarını kullanmak içlll ~u 
sıınuz? Satıhları fenni bir · ı 

• edilmiş, ve büyük bir 1~~ 
ııılş oldugundan tu5~;.. 
normal gtizler haline 
ıabil hareketlerini verir- ıtıll 

1LAN 1 
Mudurnu kazasında ikinci mınta-

ka dahilinde vaki abat ormanının 

ADEMİ İKTIDAR Müzayede ilanı 
ve bel gevşekliğine Nümunesi veçbile, 3 tono miktarın 

da zırnık (Arsenik) aleni müzayede 
ile satılacağı alakadarana illin olu· kırık kıt'asından senevi 1194 metro En milesslr deva Seroln tı.plan· 

nur. mikap çam ve 1806 metro mikap kök dır. S I 
d · · h · 17 'n•i Deposu lııtanbul lrkecide tkon· Müzaye e ıçın azıranın ·- ~ ner hesabile 10 sene de ğayri mamill 

15 t G 1 t da deriye oteli ittlullnde Ali Rlu ea-
Pazarteıi günü, saat e a a a • 11940 metro mikap ~2m ve 18060 :r-·- zaneslnir. 
Merkez-Rıhtım hanında ikinci katın metro mika., kökner eşcarı kat ve Taşrayı 150 kuruş posta ile gön· 
da Balya-Kraaydın Madenleri şirke· ihrac edilmek üzre çauıın beher met· derilir. lzmlrde ecza depolannda ve tr. 
ti idaresinde icra olunacaktır. ' ro mikabı 275 köknerin 225 kuruş gat pazanndakl eczanede bulunur. 
İşbu müzayede}i iştirak etmeği bedelimuhammenle v• olbapdaki şe- ------------

arzukeş bulunanlar yevm ve saati rait dairesinde 25/5/ 929 tarihinden Fransızcaya bihakkın aşlna 
mezkf.ırda 150 liralık pey akçaıınr 25/6/ 929 tarihine kadar kapalı zarf Genç bir Matmazel 
müstahsiben hazır bulunmaları lazım usulile müzayedeye vaz olunmuşdur. 

gelir. Taliplerin ve şeraiti müzayedeyi an-
HAMIŞ. Teklif olunan fiat haddi lamak isteyenlerin Ankarada orman 

layıkında bulunmadığı takdirde mü· müdüriyeti umumiyeıile Bolu orman 
uyedeye talik olunacaktır. müdüriyetine müracaatları. 

Muteber aileler nezdinde 6·7 yaş· 
Janndakl çocuklara mürebbiyelik 
arıyor ( A. 8.) rumuzlyle lstanbul 
J 76 numerolu posta kuıuıu adresine 
tahriren mıınıc-ı ohıP•-· 

_, .. j~İ!i 
... .Pı~u==-="--":=i'~ .... ..,,,; 

Cauııdrını d&b• • 
Gözleriniz için sS pl 

tuavvur edilemez zE1 gı;s!U 
camları bütün ıııUbillllafll' 
sanlır. Gözlükçtl c•"'.ıaııııı ı 
tamam.ile uygun olııı pV 

893nmuerolu renkler 1 O 
loğu Mümıs~lllı )8tanbUdeP 

ve BiLi. mDeıseteıln 

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


