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İYİ SENE 
İki gün evel bazı çiftçi dost

\ıınız1a, Ankara civarındaki 
~~lüierle görüştük. Hepsinin 

!erinde ümit ve neşenin nu
q Parlıyor. 
l!irbirini takip eden dar sene

!t Zarfında, çok ıztırap çektiği
~ unutacak değiliz. Hayatta 

nnız tabiat bile olsa, onun
ınücadeleden kaçınmamak 
buriyetindeyiz. İçtimai ha
kanunlan ile devlet idaresi 

ileri de ayni zarureti ihus 
r ~or. 

Darlık, felaket ve tecrübe, 
· ' devlet adamlarına en doğ 

1~olu gösteren kılavuzlardır. 
S!net Pş. Hz. şu sözleri ile 
.hakiki devlet adamlarından 
"olduğunu anlatmış oldu: 

1,:Geçmiş dar senelerin inti
~"lllızı açan denılerini, önü
~eki senelerde tatbik etmek, 
ıca emelimizdir." 

l(llhterem İıımet Pş. ve onun 
eti, güçlük ve sıkıntı za

larmda yıpranmıyan cesa
ve gayretleri ile" her türlü 
1~an nasıl karşılamaamı 
~!erse, "geniş zamanda d3 
~ hazırlıyan" tedbirleri tat-
~e meşgul olacaklardır. 
~Unkü İsmet Pş. "halk ida
~ mesul adamı olmak de
S tıi" bu noktada görüyor. 
~ münasebetle hatırlatalım 

~ıı salahiyetli adamlar, piya-
eon zamanlarda hüküm sü 

Ye "buhran" ile ifade edilen 
~etin belli başlı sebeplerin
birinin senelerden beri de-

l Cden kuraklık ve zirai istih 
1laki noksanlık olduğunu 

1" etmişlerdir. Bu noktai na
~ doğru olduğuna şüphe yok 
· \'ine şüphe yoktur ki, bu 
~nenin feyzli neticelerini 
~ da hissedeceğiz. Ne denir 
ensin, her şeyden eve! bir 
\ ınemle-lı;eti olan Tiirkiye, 
~,, bujday için harice her 
· On ll'ilyon lira vermeğe 
·hur olursa, elbette bunun 
~tesiri piyasada ve dolayısi
lı;ı Uı_tli hayatta görülecektir. 
:ıı dı ve mali ihtisası ile ta
ltı ış bir ecnebi dostumuzla 
~~ele etrafında konuşurken 

<llık kendisine sorduk: 
t llu işin içinden muvaffakı
~1kmak için siz ne düşünü

t Uz? Dostumuz hiç tered 
t;neden şu cevabı verdi: 

'ıiteStihsalatınızı arttırmak 

~lı~~l~tı arttırmak!. Bu 
\ilerimizde ve kalemleri-

tekrar edile edile, adeta 
C\~ni kaybetti. Ne çareki 
, ~! mesaimizde hakim ol
lq <ı.zımgelen hakikat, bun
t §ka bir şey değildir. 
, .:~aftan istihsalatı arttır
~ 1ger taraftan harice pa-

1 akıtan masrafları imkan 
~· alutan mesrafları imkan 
't

1
llde kısmak! •. 
tutacağımız yol budur. 

MAHMUT 
Siirt meb'usu 

ektepliler 
Müsabakası 

,, 
1~ci hafta başladı 
~,' inci hafta 

1ııc1 haftanın en mOhlm 
iledir ? milsabakaaı 

hazirandan itibaren 
- '\ııı,Ştır. 

111 
e~ek cevaplan 1171 

t•ıı 
, Pazartesi &ilnO ak-
Y kadar kabul edece

ltıı t<1ıncı haftanın en 

l~erl için alınacak 

11 
1AI haziran Salı &il

, lıı~ 
"'~, edilecektir. 
~ l>larınızı milliyet mil
'~ lrıeınurluğuna giln-

~t· ·~ 
CQ11&abakamıza haftanın 

ltıı llıUhlm haberinin ne 
~ hildlrınek ve niçin o 
it ı ltrcıh edildiğini b:ah 

llrıık edilmelidir. 

Hayatı ucuzlatmak • • zçzn en ameli d. ~ care ne zr ... 
50 bin lira r1arınm·~ikü0del 
40 209 numa- ıı ıı ' ii Gazi Hz. Marmara ha- !: 

raya çıktı il vuzunda sar.dala bindi- ii 

' 

Gazinin en büyük 
eseri nedir?. 

Yakup Kadri beyin ceva 
Sonu 04, 09, 51, 27 ile 

biten numaralara 
amorti var •• 

ii · ter. Parkla halk tarafın- il 
:! dan alkışlandılar g !i. Ankara, 12[Mllllyet]- ii "Gazinin en bügiik eseri bu dünya g 
!i Dün Marmara köşkünde !! her biri agrı agrı hayret verici cüzüle~ 

Türk/yede zlraa. ullllll11Wlannı gösterir harita Tayyare plyantosu betıacl 

kefldeslnln çekilmesine dlln Da
rulfDnun konferans salonunda 
devam edilmiştir. 

li verilen konseri müteakip ii mürekkep bir küldür .. ,, 
l! Gazi hazretleri ismet pa- ii 

Hayat nasıl Ücuzlar? 
Zirai istihsalatımızı ço
ğaltmağa azanii ehemmi:-

yet ''ermek lazımdır ... 
Bunun yegane çaresi usulü ziraatı
mızı ıslah etmek ve.toprak altındaki 

servetleri meydana çıkarmaktan 
ibarettir ... 

Hayatı ucuzlatmalı için çare 
Memleketimizde hayah ucuzlatmak için baş vurulmadık çare 

kalmamıf clbldlr. Fakat mes'elenln ruhu lstlhsalatı yttkaeltmekte 
oldnğu lçlıt, klat, kalemle teeplt edilecek kararlarla bu -,eldi 
devam ederse hiç bir fey olmıyacağı mubakkakhr, Aeıl mDhlm 
olan nokta amelf bir karar vermek ve bu karan da toprajta 
nakletmekten ibarettir. 

Bu ıtünkU vaziyeti zlralyemlzl nazan itibara alarak mahsulü-
mDzUn miktarı hakkında bir lildr verelim. 

Bu seneki mahsuliJmilz 2,600 milyon kilo 

Türkiye senevi 2 milyar 600 milyon kilo hububat yetlftlrlyor. 
Bunun kıymeti 234 milyon Türk lirasıdır. 
Bu hububatın ı milyar 300 milyonu buğday, 629 milyonu arpa, 

59 milyonu yulaf, 100 milyonu çavdar, 60 milyonu kaplıca, 10 
milyonu pirinç, 78 milyonu dan, 130 milyonu mısırdan ibarettir. 

Milhim buğd11tı mıntakalarımız 

Bunların içinde en milbinı maddeyi buğday teşkil ediyor. En 
bllyUk butday mıntakalarımız birinci zltaat mıntakası 

( Eskişehir, Ankara, Bolu. KUtahya, Çankırı, Çorum, Yozgat, 
Kı ... ehlr, vllayetlerl ) ikinci ziraat mıntakası ( Balıkeslrden itibaren 
Antalyaya kadar olan deniz vilayetleri ) üçüocll mıntaka ( Bursa, 
Kocaeli, Jstanbul, Trakya ) dördUncU mıntaka ( Adana ve muhi
tindeki vlUlyetler ) sekizinci mıntıka (Sivas ve civan ) dokuzuncu 
mıntaka ( l(onya, Akaaray, l(ayserl ) dlr. 

Senede 360 milyon lira alıyoruz -TUrklyede ~yrıca 100 milyon kilo bakliye ve 163 milyon kilo 
un'at nebatı yetlftlğine nazaran hayvani lstlhsalat ile Uzum, 

incirden aldığımız para hariç olmak şartlle senede 336 milyon 
TUrk lirası yalnız bunlardan alıyoruz. 

Bu mezruatın yUzde 89,5 ini hububat tefkll ettiğine göre en 
mühim ıaahıul olarak ta hububatı ole almak lazımdır. TOrldyenln 
umum mesahal satblyeslnln ancak yüzde beti ( hububat, bakliye 
ve sanat nebatı ziraatına (tahsis edllmlttfr; 

Kabili istifade arazi ne .kadar? 

K abili lslllade arazinin nispeti yDzde 56 iken orm.;;;; çayır ve 
mezruat bunun ancak yüzde IS·20 sini lfgal edebiliyor. Mem· 

leketlmlzln hububat umum vasatisi dönUmUne 60 kilo dilfDyor, 
Yani bizde bir dönDm toprak 60 kilo hububat yetiştiriyor Ziraata 
ve bllha&sa hububat ziraatına en rayrl mUıalt memleketlerden 
biri olaıt Almanyanın ~asaıtsl 160 kllo yani bizimkinin hemen 
aç mlıll fazladır. Bunu kat'I ve muhakkak olarak söylemek ıazımdır 
ki buna kuraklık ve saire amil olmuştur. 

Ziraat usuliiniJ ıslahı lazım 

MDealt senelerde de Türkiye hububat vasatisini yük&elteme
mlştlr. 

Usullerlmlz iyi olmadığı için fazla mahsul alamıyoruz. Halbu 
ki hububat ziraatında ya on iptidai ve ya oldukça metodik bir 
tekllde çalışmak lazımdır. DönttmUno 60 kilo buğday alan !(ana
da bize rekabet ediyor. Biz fena çalıfma yllzDnden bir çok kuv
veti beyhnde yere sarfedlyoruz. l<:öylil çalışmasmı b.lmiyor.Mem
Jekette her şeyden evel pulluğu dağıtmalı. Toprağın altındaki 
servetten istifade edelim. Memlekette hububat ziraatına ne :ıaman 
fazla bir ehemmlyat verilirse bu halkın o zaman karnı doyar. 
Yoksa tek ekmek gibi havaiyatla uğraşmakla faydalı bir neticeye 
vanlmaz. 

Dün Ankara ile lstan~ul arasın~a lelelo.nla görü~orna 
Ankara - latanbnl telefonu· 

nun tecrllbelerlne devam edil
mektedir. 
Telefonla dttn Poıta ve telgraf 

mDdlrl umumlılte lstaobnl 
poıta ve telcrat ba' mlldDrU 
konnşmuflardır. 

l(onuşulacak :ıaman eveıce 
takarrür etmlt olduğundan her 
iki taraf ta tam vaktinde telefon 

Dün bOyllk lkramlyıı kaza• 
nan numaralar ve kazandıklan 
ikramiyeler tuntardır : 

40,209 numaraya: 50,000 lira 
10951 numaraya 2!1,000 lira 
41427 nuıaaraya 12,000 lira 
20714 ınuııaraya ıo,ooor lira 
31362, 38534, 43922, 45692 

numaralara !1000 er lira. 
5086, 17374, 34409,35704 nu• 

maralara SOOO er lira IHbet 
etmlftlr. 

Sonları 04, 09, 51, 27 ile bi
ten numaralara da SO ar lira 
amorti isabet etmı,ur. 

Diğer kazanan numaralar 
ikinci Hblfemlzdedlr, 

· Alina~a nınzakere 
1. Papa111 ıalibiıettni ıecatiı edip 

ılmedif loi le~ik ediJorlar 
Atlna, 12 ( Aaekjartltoa) -

Tilrll Yunan me~elelerl komla-
yoau dün top
lanarak blta
raftann teklll
lerlol ve M. 
papanın seli• 
hly tini teca
'Vllz edip et· 
ı:ww'gf telli il 
olunmuttur.M. 
Dlyamandopu
loR M. papanın 
kendisine ve· 
rllmlt olan ta

Ttv/lk Kdmll Bey llm11tı tecavüz 
etmediğini müdafaa etmltse de 
komisyon azalanndan bazıları 

aksi fikirde bulunmuşlardır , 
l(omlsyon bu günkü içtimada 
bu husasta bir karar verilecek· 
tir. M. Papanın mes'ullyetf sa· 
bit olsa bile maılahat icabı 

olarak teptll edilmesi muhtemel
dir. Bu gUnlıü içtimada bn 
hususta bir karar vertlecektfr, 

Tevfik K8mll beyin 
beyanab 

Atfnada cereyan eden mtlza
lıerat hakkında Muhtelit komis
yon mahaflllne henüz bir malll
mat gelmemiştir. DUn kendlslle 
görüşen bir mubarrlrfmlze Türk 
bey'etl reisi Tevfik l(amıı bey 
kıHca fU beyanatta bulunmuf· 
tur. 

Yeni Yunan kabinesinin nok
ta! nazannı henuz anlamadık. 

M. Dlyamandopuloıun avdetinden 
aonra vaziyeti Hrlh bir surette 
mutaıaa etmek mDmkfln ola
caktır.,, 

Tevfik K.lmll bey iki hafta 
kadar 'ehrimlzde kalacaktır. 
Ankarada bulunan lldncl mu
rahhas Nebil bey de Cumartesi 
gllnO şehrimize gelecektir.Nebil 
beyin avdeti Uzerlae müfavlr 
Muvaffak beyle Başkatip Muk
dim Osman bey Ankaraya ct
deceklerdlr. 

Server Cemal bey 

Sabık Berut baş fChbenderl 
Server Cemal beyin Muhtelit 
Mübadele Komlıyonu Türk 
heyeti Başkatipllğlne tayin olu
nacağı baber alınmı,tır. 

·ı -!i şa hz. ile beraber park i! 
ij' gazinosunda oturan halk Ü 
İ tarafından alkışlanmıştır. 1 

Reisi cumhur hazretleri
le Ba,vekll marmara ha
vu:ıunda sandala bindiler. 
lamet P8'a hz. kürek çe
ktiler, parkın bir k6feıln- .. 

1 
de duran boyacılara da 1 
iskarpinlerinin tozunu al- • 
dırdılar. 
m::::::::=na:a:L'l:t:ll.~DDIUll.t:.: 

~alıri si~ari,leriıniz 
Darp için ~e~il, harbe 

mani olmak için~ir .. 
8; ı. ı. Beisl lizıın hJa lamUeriDio 

11Ulıim beıanah .. 

KAzım Pı. Hz. 
B. M. Meclisi relıl ıc;azım Pf. 

Hz. Türkiye ile Yunanistan 
araıındald bahrt rakabetln 
yakın bir latfkbalde harp teh· 
ilkesi tevlit edecetınl ıöyllyen 
M. Venlzelosun sözleri hakkın· 
da atideki beyanatta bulunmut· 
lardır: 

Yunan milltlinin başvekil/ 
M. Vtniztlosun bu tarzda bir ifade· 
dt bulunmuş olaca/ını zannetmi
yorum. 

Mamafi bizim bahr1 siparişle
rimiz harp için delil harbe mani 
oımak için oldu/unu size kot'lyet
lt söyleyebilirim. 

Istanbulda iki ay kadar ka
lablleceğlm, bu müddet zarfında 
Ankaraya gltmekllğlm muhte
ııİeldlr. 

Avrupaya ıeyahahm mevzu
bahs değildir. 

lstanbuldau sonra daire! ln
tfhablyeml ziyaret edeceğim. 

Gazi Hazretlerinin Iatanbula 
tefrlf buyurmayacaklannı söyle· 
mlftfm. Anadolu seyahatlan 
hakkında da mauımata malik 
değilim. 

Nere.<e tefrff buyuracaklannı 
bilmiyorum. 

Münhal meb'usluklara Mec
lis açılmadan evci fırka namzet 
gösterecek ve yeni meb'uslar 
Gnllmilzdekl lçtimaa ı,tırak 
edeceklerdir. 

bafıoda bulunmuşlardır. Ankara treni 
Telefonu evvela mildir! umu-

ı BUGÜN 
mt Fahri B. açmış ve: 2 ıncl sahifemizde: Ankara, 12 (A.A.) - Şiddetli 

- .ıtlol .. burası Ankara. yagmurlar netlcesile Beyllkköprü 
ı- Tarihi tt!ılkamız; Tepedeltnll Alt 

Ben umumi mildilr Fahri- P•ı• •< Vaslllkl ile Polatlı arasındaki hat kısmen 
demiştir. 2- Tayyare plyankosun- harap olduğundan bu günkü 

Buna bılş mttdttr Httınll B. d k · 18 35 d J _ Burası Jıtanbul posta a azanan numara- posta trenı saat , e ge -
mDdlrfyetf diyerek cevap ver- lar miştlr. 
mittir. 3- son haberler, Siya Konferans 

Bundan sonra Tabir bey 3 üncıı Hhifemizdo ı [ J 
&etin iyi lşldlllp lşldllmedlğlnle ı- lkti>adl hareketler Ankara, 12 Milllyet 
sormuş ve ba\l mUdür bey çok 2- Mahkeme ınılhuları Ccnevrede toplanacak olan siya· 
sarih ve vazlh lşldildlğl ceva- flahrl Bey 4 Uncıı sahlfemlzdeı si kon!eran~a tarafımızdan Tra-
bıuı vermiştir. / Fahri bey şifahi emirler de ııa"ı raroru b b" ı ı B ı ş 

Bnndnn sonra Ankara-Islan- vermiştir. 2- !'elek, zon me usu ftsan ey e u-

Yahup Kadri Bey 
Azb: kardeşim, 

Herke• meyanında, bana da cGazi-

1 
nin f!n büyük eseri nedirJ> c 

soruyorsun. 

Yaradanın yoktan var ettiği 

sız şeylerden hangisini öbiirü 

üstün tutabiliriz? Bu kainatı t 

eden varlıklar, en küçük ze 

en büyük ktirreye kadar, ayrı 
ayni derecede hayrete şayan 
midirler? 

Bunların hepai birden •diı 

dedifimiz eararlı, mehabetli, 
ve engin rHliıeyi terkip ederle 

Gazinin en bUyük eseri de bu 
ya gibi her biri ayrı ayrı hayre 

rici cittil'lerden mürekkep bir • 

dür. Bu d:llh iln adını söyle 
bilmem ki hacet varını drr? 

İçinde yaşadıfımız ve ferah r 
nefeı aldrfımız K•pitülasyo 
hür, müstakil ve modem Türk 
den bahsetmek istiyorum. 

Bu adı binanın ilahi ve titiz 
marı belki yarın onu daha güzel 
ha rahat, daha sağlam bir hale s 
caktır ve o zaman da Gazinin e 
yük eseri» o olacaktır. 

YAKUP KA 

* * * 
AKIL MUHTAR BEYİN CEVABl 

Gazinin icraatı muazzam bir eaer-ı 
teşkil eder. Gayesi milletin iıtikll\
lini ve hakimiyetini temin etmek, 
istikbalini kuvvetlendirmek için 

garp irfan ve medeniyetine sokmak· 

tır. Son zamanlara kadar tilrk düt· 
ınanları milleti taassup ve cehaletle 

itham ederlerdi. Bize karşı yapılan 
hareketlerde dalma ehlisalip ruhu 

hakimdi. Gazi milletin istiklal ve ha 
kimiyetini temin ettikten sonra düş

manların silahlarım parçalamak için 
çelik gibi kavi bir azimle kat'i icr
aatta bulundu. 

Tarihin en büyilk bir inkılabını 
yaptı. Cehlin izalesi için ilme yeni 
ve genit bir yol açtı. Bu yuca eseri 

Akıl Muhtar Bey 
kıs1mlara ayırmak ve hrr birini 
rr ayrı ölçmek bence gayrıkabil 

AKIL MUHTAR 

* ·* * 
GALİP ATA ~EYİN CEVABI 

Galip Ala Beg 

· zafının sebeplerini teıhis ile, bu 
beplerin en zararlısı olan saltan 
izale etti; yerine, milletlere feyz 
ren demokrasi prenıipini koydu. 

Terakkiye ve teceddüde mani ol 

teokrasiyi, hilifeti kaldırdı ve l 

devlet esasını vazetti. 
Çoktan beri Avrupa medeniytti 

dönınüt bulunduiu halde vaziyeti 

anlamıyan ve prk ile ııarp ara•ın 
tereddüdünü bırakmıyan Türk m 
letinı urtuluş ve yilkaelme yo 
nun garp medeniyetine aleni ve 

mimt olarak girmekte oluduğunu · 
retti. 

Bu •uretle Türkiyeye kuvvet v 
Gazinin en büyük eseri nedir? 

recek esaılarr kurduktan sonra, mi 
Pek muhterem Mahmut Bf. bu ıu 

Jetin daima ilerlemeaine amil ola 
ali sormakla, muhataplarını çok çe

halk maarifini temin için, şimdi 
tin bir imtihana çekmiılerdir. Bir 

kadar buna bir mania olan, eski y 
&binin eserlerini iyice anlıyaralı: on kaldırdı ve ·ıı 1 · 

zıyı garp mı et erın 
!ardan en büyüğünü ayırmak esasen mü terek yazısını Türkçeye de ta 
ne kadar güç bir mes'eledir. bik ettirdi. 

Halbuki, Gazinin zahirde miltead Bütün bu i~ler, ne istediğinl b 
dit olarak gördüğümilz eıerlerinin len, gayesine varmak için esasla 
hepsi birbirine merbut ve aynı bü- ve vasıtaları evciden düşünen yü 
yük gayeye müteveccih bir kül, bir sek bir dehanın tecelliyatı ve ay 

maksat takip eden büyük bir fikri 
mecmlla teşkil ederler. O eselerden 

inkişafıdır. Bu işlerden birini diğ 
her biri diğerlerini tamamlar, bina· rinden ayınnak nasıl mümkün olur 
berin, her biri ayni derecede ehem- Düşmanm denize dökülmesin 
miyeti haizdir. Onun içindir ki, Ga- müncer olan muharebenin ihzarı v 
zinin eserleri arasında en büyüğünü 

ayırmak, kanaatıma göre, kabil de
ğildir. 

Gazi, düşman iıtiUiar altında bu· 
lunan Türkiyeyi o istiladan kurtar
dı; yeise tutulmuı olan Türk mille
tine yeniden ümit ve hayat verdi. 

icrası ne derecede büyük bir eser i 
se, hillifeti ve mecelleyi kaldırara 
laik devletin içtimai temeli olan. m 
deni kanunu ve Türk halkının te 
nevvürüne amil olacak !atin yazısın. 
yerleştirmek te o derecede büyük •· 
serlerdir. bnl telefonu etrafında görüşü!- Telefonun ayın onbeflnde 6 - Roman, rayı Devlet reisi Nusret ,Bey 

mUştDr, umuma kUşadı muhtemeldir. •- Mekıe iller musabatası iştirak edeceklerdir. GALİP ATA 

----------~----==========-:_--~~~~--~~~~-==~-
Türkiv•rıin aaırlardan beri' süren 
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MtLLIYF.T PJ<:RŞEMBE 13 HAZiRAN, 1929 -
TEPEOELEHU 

HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER ~~So11•Jtib.erl;r ~ _ _:_::_:_:.._~__!!._~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

M.1 PAŞA wi VASlltKl tn.p!!•ered.e 

Başvekil 

Haydi durma vakıt 
. ' ge{'.ıyor Londra, il (A.A) - Rllyter 

Y • • • Ajansının haber aldığına göre 

paşa m a=-h--s .... 'u"' ...... s ............... s,__e-=-ıam edip :~d~;:~~e':~~t!:~:~:tl::':le:. 

Temmuzda Amerl
kaya gidecek •. 

reel kapandıktan sonra mlltte• 

Sı•zden ı•kı• elr-i istiyor. bldel Amerikayı ziyaret etmete 
T kat'f ıur.,tte karar vermlftlr. 

S ı • ki i ar rl\, Macdonald ile kızı Mlıs öy ıyece er v ... lshb 1 bu gece bapekllln dot-
A YHAN duğu Leaslemoutb (lskoçyada)a lfl!iyel!B lelriklSI : 32 müteveccihen hareket etmıııer-

Akşama doğru Ali Paşanın Anlaşılır anlaşı1ı:nıtz birkaç dlr. 
b·ıtı.;n Haznesi 'Selimin' bulun- satır karaladı, Hurşıt Paşadan Kabinede milsteşarlıklar 
c <Yu Tas Mahzene taşınmıştı. emniyetli iki adamını gönder- Londra, 11 (A.A) _ müste-

~lar Üçük demir sa~dıkl~r- mesini rica.·~~· ,, . . farlıklara tayin edilenler şun· 
b"retti. Bır sandıgı dort Tezkereyı Selfo ya verdi· lardır: 

p;öturc- biliyordu. - Haydi durma, vakıt geçi- Doktor Addlson Ziraat mos-
1 1 eL ı dan bir saat yor! kardaşın Elması görürsen teşarlıgına, Miss Susan Haw-
1 }-a:- Tekmil! bir tarafa çek, öldürt kardaşmı rence Sıhhiye milsteşarlığına 

er. Yani: Haz- öldüreceksin! anladın mı? 1 ve parlıımento müsteşarı, Dok· 
zenıne taşın Dedi: Selfo saraydan çıktı. tor Drumond Shiels Hindistan 

nn . . kimseye sezdirmeden İç Kaler. n müsteşarlığına ve parlamento 
le nl' e bu haberi ver- kendi muhafazasında olan kıs- mUsteşan, Lord Russel mnna· 

a'l 1'1tı:ı-;:ır adamın mma gitti. BurasL en korkulu kalat müsteşarlığına ve parla· 
c mento müsteşarı, M. Petblck 
k ı ' 'Si pek yerli yerindey- yerdi. Havrence Hazine müsteşarlığına 
dı Onun .. i•zı.nun güldüğünü Selfo kapıdan çıkacak değil- L d 

~ w ve parlamento müsteşarı, or 
, ·· en damlan:ıın içlerine sı- di. Kale bedeninden bir urğan d La Warr Harbiye müsteşar· 
kmtı b-smıştı. sarkıttı. Aşiya aktı. Ali Paşa- lıtına ve parlamento müsteşarı, 

Cünkü Efendim, Ali Paşanın nın Puslası koynundaydi. M. Montague Hava işleri, mUs· 
ta ı;atı bir başka türlüydi, ela- Cesur adamın indiği yer da- ıe,,.arlığına, M. Smlth Ticaret 
le'T. n kan ağladığı demlerde Ali ha bu gece sabaha kadar kendi mUliltfarlıtına, M. Morogan 
Pasarun neşesinden yanma va- ellerinde bulunan Dış Kale Mey jones Maarif milıteşarlığına, 
'"llamazdı. danlığına çıkan bir Fışkılık idi. Alfred Sbort Dahiliye müsteşar-

Kederli zamanlarında keyfli Selfonun buraya indiğini Hur- lığına. 
gö:oilnüp etrafında kilere yürek şit Paşa askerinden kim~eler Am~le federasgun11 
~<''Tilek isterdi İçinden neler görmemişti. Bunun sebebı de Beynelmilel Maden amelesi 
gectı.ğıni kimseciklere sezdirme- şu idi: . . federasyonu icra komite•<! bugun 
mek adetindeydi. Hurşıt Paşa Dış Kaleyı ele Lond•eda toplanacaktır. 

Gelsin çubuk gitsin kahve. • • geçirince bihüde adam kırdır-
kc1'ısında diz çöküp edeple o- mak istememişti. Kendi aske- 1 milyon 100 bin işsiz 
turanlarla tatlı tatlı sohpet etli- rine İç Kale tarafına yanaşma- Londra,11 (A.A.) - Oç bazı. 
yordu malarını emretmişti. ran tarihinde lngllterede lşsız

lerln mlkdan 1 milyon 100 bine Sonra kendisine sadık kalmış Nasıl olsa Ali Paşanın teslim 
olan Muhafızları savdı. Hepsi- olmaktan başka çaresi kalına- ballğ bulunuyordu şu hale göre 

1 geçen haftaya göre 32,181 ve ne iltifatlar ederek yol verdi. ç mış olduğunu biliyordu. 
geçen senenin aynı devresine 

Kalenin canla başla müdafaa Neden uyur Yılanın kuyru- nazaran 59,949 kadar tenakus 
edilmesini ısmarladı. ğuna basıp ta onu şahlandırsın? vardır. 

Sayılı benam silahşurlar birer Ali gibi gözü pek adam zora KABİNEDE YİRMİ AZA 
ikişer izin alıp eletek öperek git- gelince herşeyi göze aldırırdı. Londra, 12 (A.A.) M. Mac-
mişlerdi. 1ııte bundan ötürü Selfo Ka- donald 20 azadan ibaret olan ka 

Ali Paşa 'Selfo Bono' ya git- leden rahat rahat ine bilmişti. binesini ikmal etmiştir. 
r.ıeyip kalmasını işiret etti. Yılnı.az delikanlının yüzü gözü ALMANLARIN FİKRİ 

Malilm: Selfo İç Kale kapısı- sarğıhydı. Berlin, 12 (A.A.) - M. Stre-
m vaktinde kapıyarak yüzünden Ah. . ne olur sabahlayın ken- semann İngilterede amele fırka 
yaralanan adamdı. dine kurşun atıp yüzünü dala- sının iktidar mevkiine gelmesi 

Kardeşi Elmas da 'Ağo' ve yan iki askere şuracıkta bir de- Ü erine ınutemetlerinden birine 
Silahtar İlyasa uymuş 'Hurşit fa ras gelseydi... Y;apacağını z be anatta bulunmuştur: 
Paşanın yanına kaçmıştı. Ali o bilirdi. Ne olursa olsun 'Sel- şu_ y"Kendimizi hayallerle 
P-ışa Selfoya dedi ki: fo' gibi yarar. ~iğit (kanım al- avutmıyalırn. Macdonald kabi-
~. Selfo.. ortalık kararma- madan) kendını yaralıyanları neii Almanyada hususi bir me

d--rı l'vel Kaleden çıkacaksın başlıyamazdı! rak ve alaka uyandırmamıştır. 
b yaz mendi~ sallıya_caksın, Hur Selfo Dış Kal~ ~eyd~nından Bu kabinenin Almanya lehinde 

t P~şaya gıdcceksın: - Ben kolaylıkla geçmıştı. AI: Paşa: bir siyaset takip etmiyeceğini 
c e ı ım Alı :Paşanın yanından mn geçenlerd~ ~aptrrttıgı yenı biliyoruz, ancak müstakillen İn-
g~lı}orun. • . • çeşmeden su ıçtı. , giliz pollitikası takip edeceğini 

Paş~ m3!1~us se~. e~ıp sız- .Akşam_yaklaşırordu. 'Yanya ümit ediyoruz. M. Macdonaldm 
dt: l h elçı ıstıyor, soylıyecek- mınarelerınde ezan okunması- 1924 senesinde olduğu gibiFran 
leri var! na bir saat ya var ya yoktu. Ne sa ile sıkı bir mesai iştiraki le-

Diyeccksin, adamlarıı:ıı yar~ yapa~aksa bir saat içinde ya- hinde bulunacağını zannediyo
sa ıah İç Kale Bedenlennden ı- pa bılecektı. Hurşit Paşanın rum." 
çeriye alacağını da söyliyecek- Sebze bahçeleri içinde olduğu-
sin. nu işittiği çadırına karanlık 

Selfo hiç itiraz etmedi : basmadan evci yetişmek isti-
- Emrin başın1ın üzerinde, yordu. 

eğer üç saata kadar döıunezsem Bire gidiler. . Dış Kale ka
Dayı ve Amca oğullarım sana e- pılanru ardına kadar açıp da-
rnanet. yanuşlardı. Hendek köprüsü-

Cevabını verdi: Ali Paşa: nü de indirmişlerdi. Kollarını 
- Sen meraketme, Elçiye ze- sallıyaraktan gelip geçen as

v.fıl olmaz, elbet sağ gider sela- kerler biri birlerile şakalaşıyor-
metle dönersin! !ardı. 

Dur Hurşit Paşaya iki satır- Selfo onların arasından ko-
lık bir mektup yazayım. !aylıkla geçebileceğini tahmine 

Dedi. Fakat kendisi Türkçe ediyordu: Sanki usulca Hurşit 
yazıp okumak bilmiyordu. Ya- Paşanın çadırına yanaşarak zor
nya Müslümanlarından çoğu- lu Seraskeri bir kurşunla biti
nun bildikleri kadar kaba saba remez miydi? 
bir 'Rumca' biliyordu. Bitmedi 

Tayyare piyangosu 
Dünkü keşldede hangi 

numaralaa kazandı 
Tayyare piyangosunun~ dllnkli keşidede 

kazanan numaralar şunlardır 
Dünkil keşldede kazanan 

numaralar fUnlardır: 
40209 numaraya 

50000 lira 
10951 numaraya 

25000 lira 
41427 numaraya 

12000 lira 
20714 numaraya 

1 ()()()() Ura 1 abet etrnlştlrı 
31362 38534 43922 45692 . 

numaralara 
5000 er lira, 

3000 er lira. 
188 607 
7414 11261 
19513 19567 
37869 46758 

4332 
11916 
25537 
48042 

4577 
14365 
27733 
49089 

Numaralara JOOO er lira 
isabet etmiştir. 

600 Lira kazananlar 
78.J 6632 6892 l69fı5 215~0 

2~7 ı.ı .33957 378.54 41(ı97 447?0 
45034 45393 47916 48181 50816 
55830 56787 

Fas ta 
Fransızlarla yerliler 

Rabat, 12 ( A.A.) - iki Fas 
bölüğü, kıyam etmlt kabileler 
tarafından Elborc da kurulmuf 
olan bir pusuya dUşmuşıor. 

Bötuklerln zayıatı 13 maktul 
ve 16 mecruha ballt olmaktadır. 
15 Fran11z lle 66 yerlinin akı· 

beti henQz meçhuldftr. Baf ku
mandan henüz ı!ağlarda dll
ğllşmekte otan münferit kıtaatı 
kurtarmak lçla vak'a yerine 
gltmştlr. Puı<uya düşen blllUk· 
ter, verilen emir hllahna, istik· 
şata çıkmıtlar idi. 

---
10315 11783 14739 16460 16595 
18900 19175 50037 20130 20231 
20517 20916 22759 22801 23822 
25299 25342 25493 26210 27689 
28949 30585 30827 32i67 33061 
14552 8723 55197 20795 32882 
33297 33534 3.J<)07 .14891 35134 
35184 37453 38390 42742 4.1289 
45.ıBO 462,18 46.152 47290 49193 
51181 516'14 52124 54021 58040 
58.'HO 
200 Lira kazananlar 

370 484 ,'IJ l 2037 2crı21 

2639 3639 3619 4896 4978 
~006 ~617 6367 6437 7734 
ııı ıs 9408 10fı38 ı 088.~ ıı o.ıs 

11232 11429 11588 11947 11956 
12588 13298 13h62 13694 13936 
Hl8.J 15777 J581i 15969 17054 
17~88 17369 17460 18254 19040 
19571 19814 19831 20~17 2Q716 
21389 217Cl.J ~1838 219.18 22ıcıo 
22-11' 2301ö 23084 dM6 24676 
25019 25079 25131 25423 25531 

5 

!.•e-zad.a 

lkvanı Meclisi 
liman Ye Fransız 
nazırları konn~tn 

Madrlt, 11 (A.A.) - Akvam 
cemiyeti meclisi don aktamld 
lçtlmaında M. Adaçı nin rapo· 
runa alt karar suretlerini tas· 
vlp etmlftfr. Azadan her biri 
umumt içtimada izahat vermek 
ve bazı lbtlrazt kayltler der
meyan etmek balı:kını muhafaza 
etmiştir. Raporun en mühim 
esasları hakkında M. Strese
mann ile mecllı azasının büyük 
bir ekseriyeti arasında mevcut 
fikir itltaflan bu suretle umumi 
içtimada müzakereye mevzu 
teşkil edecek demek oluyor. 

M.Briand ile M.Stresemann akvnm 
cemiyeti meclisinin ruzna· 
me·lne dııhll bulunan mes'elelerl 
tetkik etmişler, Fransa ile Al· 
manyayı mUşteroker. allkııd r 
eden bazı mes'elelere temos 
eylemışlerdlr. 

Havas A)ansının istihbaratı· 
na göre M. Setre emann blzzot 
teşebbüs etmiş olduğu bu mola· 
kltın sırf malOmat almak mak
sadlna müstenit olmak ğlbl bir 
mahiyeti haiz bulunduğunu inkar 
etmemiştir. iki nazır Parlste 
toplanan mütabassıslar konfe
ransının muvaffaldyetle netice· 
ıenmeslnden dolayı memnuniyet 
beyan etmişler ve bu hadise· 
den alakadar dlter devletlerle 
birlikte mllnaslp surette ameli 
netaylç çıkarmağa karar ver· 
mlşlerdir. 

Bir konferans toplanacak 
Parls, 12 (A.A.) · Övr ga

zetesi M.Streseman ile M.Brland 
ın ren mes'eleslyle alakadar 
olmakla beraber madrlt içtima· 
ında temsil edilmiş bulunan, 
Voung planını tatbik ve tamirat 
mes'eleslnln kat'I surette bal
llyle rabıtadar meı'elelerl mü
zakere etmek için en mOessir 
çarenin siyasi bir konferans 
toplamak olduğu fikrinde bu
lunan devletlerin muvafakati 
olmaksızın biç bir t•Ye karar 
vermlyeeeltlerfn! yazmaktadır. 

Bu konferans ağlebl llıtlmale 
nazaran Temmuzda Londrada 
toplanacaktır. 

Fırhna yilzilnden 
Madrll, 12 (A.A.) - Mürai 

ve Valanslya eyaletlerinde zu· 
bur eden fırtınalar mezruatı 
Çok hasara uğratmıştır. 

Belçikada 

intihabat neticesi 
Bruxelles, il (A.A.) Eya· 

tellerde yapılan intihabatın kat't 
neticelerinin neşri üzerine fır· 
koların vaılyell şu suretle ta· 
ayyün etmiştir: 

Katolikler 3 azalık kazan
mışlar.24lzalık kaybetınlşlerdlr. 

Liberaller 17 kazanmışlar, 

Sosyalistler2 I, l(omüni"tler5kay
betml~lerdlr, Frontlstıer29,Mllll· 
yetperverler3, Dlter fırkalar 7 
kazanmışlardır. 

Katolikler Llmburgda ve gar
bi Flandre da ekseriyeti muha· 
faza etmektedir. Llyege ve Hat
naut eyaletlerinde ekseriyet 
Sosyallstlerdedlr. Llberal·Sos
yallst blrlitl Namurda evelce 
haiz bulundutu ekseriyeti kay
betmlstlr. , 

Rus yada 

Afganlı askerler 
Berlln,11 (A.A.) - Moskovadan 

blldlrlliyor: Amanullah llanın asker
leri beka.yası Rus topraklanna lldca 
etmişler ve sılAblanndan tecrit edil· 
mlşlerdir. 

-~---

29606 30414 30739 30777 30835 
31534 32765 33450 34413 34436 
34973 35257 35882 35923 36493 
37096 37388 38108 38211 39014 
39418 4-0;HO 4-0472 40948 41185 
41285 41433 41450 42493 43768 
441;J6 4478.1 450::11 45171 47156 
48193 49383 49564 50064 50209 
508.12 51378 51510 51714 51794 
55208 5524-0 55619 53501 53590 
53662 ~3939 54290 54342 54522 
5<Hil2 55557 55739 55890 56547 
56847 57872 57033 571194 57887 
58171 58192 58317 58522 58822 
58924 59424 56520 
90 llra kazananlar 
142 5.13 707 705 764 

1220 14?2 1720 2675 2799 
3~98 42:13 4.%9 444-0 48 l 7 
6 f.t6 6275 ti.l07 64.1!4 6532 
6751 72.37 7 J22 7798 Bi91 
89:JO 9013 910:l 9188 99-!5 

10094 10274 10275 10578 11234 
11880 11540 11 °2 11732 13056 

ı:ıı,g 135 o 13687' 14231 

Milli bir müessesemizin Riac ... 1.•••nd.n. 

Kiiçük itilaf· 
Teşebbilsa tta 

bulundu 

müveffakiyeti 
•••••••• • • 

Izmir belediyesi iş banka-
Budapefte, 12 (A.4..) - KD· 

çUk itilaf seflrlerl, hariciye na
zırı M. Walko ya kont Bethlen
nln mecbul asker abidesinin 
küşadı mOnaı<ebetlyle söylemit 
olduğu nutkun bOkQmetlerlnde 
tevllt etmle olduğu elim intibaı 

blldlrmltler ve hükOmetl metbu
alannın Macar nomayışıerl 

hakkında beynelmllel müesse
satın nazarı dikkatini celbetmek 
niyetinde bulunduğunu lllve 
etmişlerdir. M. walko muslihane 
vasıtalarla tadlll için hOkOmetln 
mesai sarfetınekte olduğu Trl
anon muahedesini gayri adlla· 
ne tellkkl eden Macar tezinin 
herkesçe melOm bulnnduğu su
retinde cevap vermiştir. 

sından (2) milyon lira 
istikraz etti 

ıııı· Ankara, 12 ( Milliyet ) !iye ve Mallye veklllerl de ııc 
lzmlr beledlyeslle iş bankası ara. zatarını kuymuşıur. Bu surefa• 
11nda istikraz için devam eden Mallye vetllllğl istikraza kC u 
müzakerat bitmiştir. Belediye let etmlt oluyor. istlkrazııt 1'\_ 

lf bankasından lld milyon lira ddetl on senedir. Bu para lııtl 
istikraz etmiştir. istikraz muka- rln imarına sarfedltecektfr. 
velesl buğlln bir taraftan lzmlr Böyle bir istikrazı TUridY~: 
belediye reisi Hulusl diğer ta- de ilk defa olarak milll bir ıııftl 
raltan banka nmumt müdUrl 

48
rs 

Celll ve mecllsl idare reisi Ma· essesenln başarması her 
1 

ıı:etln 
bmuı Beyler taralıildan anka- husnu telakki ve meın e ır 
ra ikinci noterin huzurunda im· lktlsadiyatt noktasından takd 
:.alanmıştır. Mukaveleye Dahi- edilecek bir hadisedir. 

İzmir İş bankasının teşkilatı tevsi ediliyor deo 
lzmlr, 12 ( A.A) - Halka gösterdiği suhulet yilzün 

1151 fevkaUide rağbet kazanmış olan şehrimiz iş bank e 
kadro ve teşkilatını tevsla karar vermlştlt. Alınacak ııı 
murlıırın imtihanları ayın onbeşlnde icra edilecektir. 

muhnliflerin ı111zlyell 
Atlna, 12 (A.A.) eb'usan 

meclisinde M. Venlzelos hıılk 

fırkasının mecllstekl mevk1lııl 
yeniden işgal edeceğini ümit 
eylcdlğlnl söylemlttlr. il . Papa
nasıasyu, M. l(afandarls ve 
M. Mlhalakopulo" halk fırka· 
sının verdiği kararın haklı ve 
mazur görülmlyeceğlnl beyan 
etmişlerdir. M. Çaldıarls bugUn 
cevap verecektir. 

Mükerer siğorta şirketini~ 
nizamnamesi t.astik edildl rı-
Ankara. I 2 [Milliyet J - Türkiye iş ban pasına v: e

lmiş olan mükerrer &lğorta inhisarını işletmek üzre t 
1 
şıo 

kkül eden : ( Milli reasilrans Tilrk anonim şirket r ııt 
nizamname! esasisi dilnkü hey'etl vekllede tastlk edllıtl ş dı 

Ödemiş hapishanesinden kaçanlar yakalall ~
lzmlr, 12 (A.A.) - Ödemi~ hapishanesinin demir par~~ıo 

lığıni kırıp kaçan mahpuslardan dördü tutulmuştur. Diğerler 
derdesti için civare teliv;raflıı malumat verilmiştir. 

-T~RKIYE 1, BlNKl~I 
Hey' eti umumiyesinin 2-6-29 tarihli karanna tevfikan ve SERMA YEi ·iN 

4,000,000 Lir:ıdan 5,000,000 lirays tezyidi iVin ihraç olunan 
Beheri 10 Lira kıymeti ltibariyesinde 100,000 adet 

HAMİLİNE AİT YENl .HİSSE SENETLE
RİNE KAYT OLUNMAGA DAVET 

2 Haziran 1929 tarihinde içtima eden fekalAde heyeti umumlyenln 
nizamnamei esa<inln 9 cu maddesine tevfikan, ihracına karar verdlıtl 

beheri IO Türk lirası itibari kiymeııe 100000 adet hamiline alt yeni 
hisse senetleri şeraiti atiye dairesinde bankanın eski hisselerine sahip 
olanlara ırzolunmaktadır. 

MIKT AR; Eski hissedarlanmız, haiz olduldan beher eski dört hisseye 
mukabil bir hisse mubayaa edebilirler. 
Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muhtemel hisse 
kusuran muteber değildir. 

BEDELi; Yeni ihraç olunan senetlerinin fil ihracı berveçhlati göste-
terildlği şekilde 11,20 liradır. (On bir yirmi kuruş) 

Kıı·meti itibarlyesl IO,- Lira 
Resmi damga -,20 
Prim _ı,=. 

11,20 
HAKKI HCCEIA: '1'< MÜDfü:TI ISTl:\1Ai.J: 

~:ski hissedarlanmız. kii<urat dahil olmaksızın hiS<elerine dörtte bir nis
petinde is•bet ·den yeni hi seleri iki ay zarfında, yani IO Ağustos 929 
~amma kadar mübaı·aa ve bedelini aş•ğıda izah ohındu~u şekilde 
Bankamıza tcvdı ve ya irsal etmelidırler. Bu müddet zarfında hakkı rüç
hanın• kullanmıyanların yukarıda mczkO.r müsait şeraide mübayııa haklan 
sakıt olur. 

HAKKI RÜCllANIN SURl~11 iSTiMALi 
llisscdarlarımız şubelerimize 10 haziran 929 tarihinden itibaren 

milracaat ederek yeni hisselerin mübayaa pusulasını imza eddıileccklerdir. 

Hissedarlarımız bankaca kendilerine gönderilecek olan kayt varakasını 
doldurup imza ve banksmn merkeıine ve y• l;ıanbul şubesine 
taahhütlü olarak irsal etmek suretli<! dahi yeni hisselere kayt 
olunabillrler. 

Ancak beher his.<enin 1 I, 20 lira itibarile tamam bedel! dahi 
tubelerimiıe tevdi veya İstanbul şube;i ve Ankara merkezimize irsal 
edilmelidir. 

Yukandaki miiddet ıarfınrla bedeli tesviye olunmayan mübayaa 
pusulalanmn hükmü yoktur. 

NOT; 
Yeni hbselerden bir hl•sedara eski hisselerin dörtte bir nispetinden 

fazla verilmlyecegı için, kayt varakasında sehven fazla yazıldığı vaki 
oluna Bankaca konırolunda döme bir tenzil edilecektir. 

YENi HiSSELERiN TF.METTÜLERI; 
Hamiline ait olarak ihraç olunan yeni hisseler 1929 ıenesl temettUU

nlln yalnız 5 aylık kısmına iştirak edeceklerdir. 930 senesinden itibaren 
yeni hisseler dahi eski hisselerle hukulı:an müsavi olacaklardır. 

15656 16089 16b64 16930 16987 
17442 17555 18612 18972 19054 
20589 20621 21138 21210 21431 
21b80 21217 21262 21382 21706 
24-077 24.ı20 24;ıs7 2%63 24977 
2~059 25103 25385 25556 25848 
25864 2f'489 27224 27493 27935 
28196 28270 29198 29738 30402 
307<J8 .l0876 31544 31764 31778 
321ı1 32263 32.314 32597 34209 
34868 34q90 35321 35339 35908 
3~9 36787 37048 37091 37697 
31811 37898 38090 3s;;.ı7 38726 
38780 39536 41038 41052 42158 
42193 424.~6 43:JJ4 43475 4.1491 
4..'l449 43737 43745 ~853 45939 
4(ı061 %518 46661 46682 46789 
47070 47165 47303 47490 48566 
48876 47933 43716 48882 49329 
49838 49932 504-08 50843 51063 
51725 51897 52129 .522;J3 52397 
52636 52698 52906 52996 53609 
53982 54-037 54585 55515 55581 
55699 55759 56168 56639 56721 
57202 58063 59151 58299 58554 
58965 59089 

Ura kazananlar 

1089 1990 2225 3000 3070 
3160 3696 4034 4249 4918 
5199 5614 5615 6169 6284 
6513 6641 7Ck"!O 7089 7 484 
7922 8826 9737 9757 10007 

10071 10289 11675 12217 12419 
12661 12788 13150 13174 13206 
13585 13639 14-098 14273 14491 
14545 14659 14788 1500~ 15071 
15816 15850 15979 16507 16585 
16812 16815 16993 17173 17419 
17496 17507 17~60 17782 18237 
ıs.ıs~ 18575 18804 18865 19101 
19111 19383 19455 19777 19737 
20132 20263 20723 209J2 21617 
21943 21979 22399 22551 22878 
22946 23Q.l.8 23060 2.'3484 2374-0 
24386 24442 24747 25253 25460 
25554 25788 25832 26202 26445 
26651 26732 26841 27024 27227 
27621 28054 28073 28211 28282 
28798 29737 29777 30039 30089 
30509 30518 30615 30640 30716 
30557 31055 3124-0 31785 31789 
31819 31925 32016 321% 82416 

• * * 1 

Te~iye ıııuvazene~ıı 
Rapor bugün iklısal meclisi aıısıa& 

verileceklir 
fkll' 

Ankara, 12 (Mllllyel) -
0

e
vıııe Rat meclisinde tediye mu 0rıt 

mlz hakkında hazırlanan rıı~1.ıo· 
tetkike memur heyetin nıe~11poı 
yann bitirmesi memuldur. ~eY'ı 
öğleden ıonrıı toplanacak eıdW 
umumlyenln tasvibine arı 
cektlr. rte•I 

Mecllsln vazifesini paı• 
bitirmesi muhtemeldir. .1 

4laşehlr havall.,itıtJ8 

bereket .ebiı 
lzmir, ı 2 (A.A.) - A1\ıw 

havalisinde leyzü bereket psiİ 
lüyü memnun edecek bir .,hi· 

. d. ('··1 ·u1' n· mükemmelıycttc ır. ,o c ıc>~' 
yesindc bir koopcrııtli 
cdilmiştır. 

____ 
...... __ llii_ ... 

Alman sergisi açıldı ~n 
- j\lrıl Paris. 1 t ( :\. A. ) . -ırlP 

nakış ve hakk;\klıı~ scr~j'oıaP 
açılması miinasebetı ' e . il'' 

·,cır. 1 
~efiri, bir ziyafet vcrnıı, ,, 1ıe 
ziyafette maarif na1.ırile_ t, ır 
sanatlar umumi miidiittl etc!P 

· at bulunmuştur. Sefir ır artı· 
L' an•R 

nunıkta Almanya ile 'r b. 51nJS 
ti .:ıa a sında güzel sana ar · d ıtı1P 

k ol o~- . 
mübadelelerin artma ıa a'' '' 
iki milletin birbirini canı~~ ,~· 
takdir etmesi hususunu dıJ!tllo~ 
retle kolaylaşmış bulun 

söylemiştir. /jJJıel 
Radikaller ve hiilt :-,feb·ıı· 

) -- , H· Paris, 11 ( A. A. 
1 

ye r•' 
san meclislndeld radika bOfyıır 

ı rı 1· kal - sosyalist grup a be' f 
hakkında.ki itUAfnaınelerl .,ııkine 

n tB> Je-
den eve! parlamenconuh ·yır ev

1
, 

klonı 1 tı ·oı • arzetmemek şı . ateYlıl 
cek hertür!U u~uıun / 
karar verınl~lerdır. . --

3
$61 

-- -- 3848 J ~~1 
3JÜ21 33669 J.H69 ~ 53as ·1~ 
34390 34757 3.'hl05 • ~g'l(} 965'.'~ 
35557 35613 3569! ;(ı4SO !J ,g;ı 
36116 36125 .ı1ı4 ı 2 ;68sı 1sı 
3666• 36748 3682~ 9,,ıı.s J950ı 
87109 37598 3771 \91tı7 ~ 1041 
38642 391 ıı 392os 41 '1 oı 4 . .;:ıı• 
39688 4-0329 40964 42355 4~.g9 
41<Hi7 41556 4187~ 4Stı56 ~' 
42821 42996 4,}48 3 44-148 4515~ 
43970 44230 442t8 44980 4v0:1ı 
44410 44620 448 " 4(i(lJ-1. 476~s 
45583 45863 4~?~3 475(19 ~' 
56618 46i41 4,2.0 48J98 4~5 
47768 47874 ~;0 492&1 soB'!~ 
48930 49 1 26 - ~2 51 ,J'I 
49375 49551 49:\fa sısıs 5 q 
50940 5 1 522 51 7 52908 ~9 
52377 52410 5266 54239 551.d 
53414 53997 5~ 549. 1 soıı:S 
56714 M726 6. S ~6249 5g0ı 
55187 5549.~ ~~~~8 55471 
56791 57817 - 7 5')979 
59'.!15 592 >'! s•W (jrJJ,ı 

,-ın• ~ 
ikr ı eler 1 ,ııeı 

lJ r kı c ın• 



mye ~ir talete zehir i~ti 
S uadiyede oturan Üsküdar lise-

si talebesinden 19 yaşında 

liayati el sınıfını geçememesin
den müteessir olarak süblime 
içrıı4 ve derhal Tıp fakültesine 
~dırılmıştır. ----Bir kızı çllJnedl 

~oför Cemalcddin Vefada 9 
ı~ıııdaki Seklneye çarparak muh

. elif yerlerinden yarala!T'ı<tır. 

Kanlı bir kavga 
Vatman Fuat d. nin oğlu 

İsmail Yedlkulede Klrkorun 
~7.inorunda bir miıddet otur
ıııuş Kldecr~ Mrada gazinocu 
ICirkor ve garsonu Osep lle kavga
Ya tutuşmuştur. Kavgııya müda
lıaıe eden üçüncü bir şahıs ka
ışarak lsmaile bıçak çekmiş , 
lsınailde ~ustalı çııkısile mukabele 
t<'trken sağ ve sol ti parmak-
1•rı kesilmi~tlr, carlhler yakalan
llı"tır 

4ceınl hırsız 

Sabıkalı ;\lecit Gıimtiş;;uyunda 
zabıta! belediye memurlann

d:ın Scltmi ef. nin evine girerek 
6teberl çalarken yakalanmıştır. 

JJavulu aşırırken 

Çanakkale vapuruna binen mü
tekait Hüseyin B.ln 'bavulunu 

İlasan Şerif isminde bir ser-eri 
~Pıp kaçarken yakayı ele ver
llılştır. 

Çirhln bir hareket 
Sütlücede oturan talebeden Hul

ki hndisine iltifat etmeyen 
~tıııazel lıyayı kayış ile döver
eıı derdest olunmuştur. 

liulklnin mektep matrudu 
~1duıtu anlaşılmışor. 

~lr kasabın marifeti 
Ü skıidarda Selftml mahallesinde 

kasap Ali Osman bir yevml
~t. ıııeselesinden dolayı rençber 
h U ile kavga ederek arkasından 
~kia yaraladıktan sonra kaç-

Ştır 

(JSkfidarda yangın 
' Q'kıidorda lhsani) çde ; numa-
~lt~llı hanede oturıın mustantik 
~ 1bi lbrniılm el. nln evinin 
ı~~ nıtu ınu~sa da vctişilerek 
ndur(ilnıüştlır. 

lJa lı•k-..ç""'ı .,,,k.,..~ vg ası 
~'rııaıyatla b:ılıkçı Ha ·ot arka
' ıla<ı KirlJnti ile alacak yü
~eıı k.ı, gn etmiş, Kirlanti 

la l l4ct ı ·aralamı~tır. 

Sıracalı ihsan 
~tlip)j Halidin arkadaşı macalı 
\ir b~an polis memurlannı tah-

tttiğl için yakalanmıştır. 

~•rtııu eve kapatmışlar 
~erlıcr Sabri ve arkadaşı lsmaU 
aııı \ronı a isminde bir kadını 
ı ~Yada !ık eve kapatmışlar 
' duıın <ikdyetl üzerine ıa-

c,. f8ilalanmışlardır. 

i ~" bir kadına çarptı 
'\ nk.ara treni dün sabah Haydar 
~rG: aya gelirken Kurbalı dere 

llıırı u Civarında Binnaz hanım 
r~llı~t bir kadına çarparak ya
,.~tır. Binnaz hanım ~·akUl-

ltdavi alona alınmıştır . 
11 

~ k:~llk hrsızları 
f:ı arın sabıkalı tarından Ri

l:1 gij~ Kenan ve Rifntın met
~~t Ilı er ~velkl akşam Orta-

1tek ~!Azım Galip beyin evine 
Çaj '7 tavuk ve daha bazı 
tn •• ~rak kaçmaktalarken ya-

ı. "'l ardır 
'\~ . 
h 11"ıt .................... 
,,~ıı &tı cıkanlan çocuk 

l'ıııd~nda bir mandıra civa
ııı,11d ku-yudan u çekmekte 

ıra sahibi bacı Mehmet 
Oğlu l\Imtafa kuyudan 

k bir kız çocuk 
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ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERİ 
Adliyede 

Türkü tahkir 
Rumca gazetenin 
muhakemesi bitti 

Mesdut HronJka gazetesi mes' 
ul müdürü Mm. Elenlnln muha
kemesi dUn bitti. 

Hacı J.\-tlnas Efendi şahit ola
rak dinlendi, rumca gazetenin 

Türkler hakkında kullandığı Ağrl
yotera kelimesinin isim olarak 
istimal edilirse şiddet, sıfat olarak 
istimal edlllrse vahşet manasına 

geldiğini sllyledl ve Hronika ga
zetesinde birinci manada kullıı
ruldığını ilAve etti 

Patrikhane avukatı Hrisantos 
Ef. şehadetine başlarken anadUl
nln türkçe olduğunu, rumcayı 
sonradan tahsil ettiğini ifade etti 
ve sözlerine şöylece devam etti: 

- Ağrlyos kelimesi birçok 
yerlerde sıksık kullanılır, beşaltı 
manaya gelir, sıfat olarak vahşt 
manasına da geleblllr. Fakat bu 
makalede şiddet mukablll olarak 
istimal edilmiştir .. 

Hacı Minas ef, de mutalaan 
sırasında birçok misaller zikretti. 

Bazı ~ahltler gelmemiş oldu
ğundan bunlann celbinden sarfı
nazar edildi. 

MUddei umumi Cemli bey 
iddiasını serdetti l\1ekaknin Türk
leri lla için değll, tı:bzll için 
kaleme alındııtmı. baştan başa 

hakaretkar kelimelerle dolu oldu
ğunu, Türklerin şecaatini nakil 
gibi bir hüsnü niyet mevzuuha
h!s olsaydı Yunanlıların lzmlr 
felaketini değil, meseli lnönil 
muharebelerini tefrika edebilece
ğini beyan ve su! nlyyetle hare
keti sabit olmuş olan maznunun 
Ceza kanununun 158-159 un~'ll 
maddeleri delAletlyle tecziyesini 
talep etti. 

Ondan sonra maznunun avu· 
kan müdafaaya başladı . 

Mm. Eleninln kendisine : 
- sakın ttcU kanunundan 

bahsetme l ıjekllnde tenbihatta 
bulunduğunu, müttehem bulun
dukları maddeye tecilin şümulti 

olduğu halde istifadeyi akılların
dan geçirmediklerini l!Ave etti• 

Müddei umumi - Eğer Af 
ve tecil kanunundan istifade et
selerdi maznunu tevkifhaneden 
derhal çıkarırdık . 

:\1ahkemc maznunun tecilden 
istifade edecek vaziyette olup 
olmadıjtına dair bir karar çıkar
maya lüzum gördü. 

:\Jaznun vekili buna lüzum 
olmadıjtı.nı si\yledi . 

l leyetl hakime müzakereye 
çekildi, hir ınilddet miizakcreden 
sonr:ı muhakemenin tecile tabi 
olmadı~ına karar verdi ve l\lm. 
Eteni hakkındaki kararı tefhim 
için muhakemeyi 15 Hazirana 
talik etti . 

Bir kadın yüzünden lJldil 
Hikmet isminde biri ;\lustafa 

ile l lasanın ve :\Iehmedin muha
kemelerine dün Ağırcezada baş
lanmıştır. ;\Ju,tafa Hasanı l\leh
met ve Hikmet bir kadın mese
lesi yüzünden birbirlerine girmiş
ler, boğuşmuşlardır. Bu esnada 
Hikmet sol kasığı üzerinden bir 
bıçak yemi~ ve vefat etml~tir. 

Mahkeme Mehmedin cürmünü 
tecile tabi gördü ve Katil maz
nun Mıstafa ile llasanın muha
kemesinin devamına karar verdi. 

Nezihe hanımın lslldası 
Kadın birliği sabık relsesi Ne

zihe ~ 1uhlddln hamın Müddei 
umumlliğe verdl!ti bir istida ile 
tecil kanunundan istifade etmek 
lstemedlp;inl bildirmiş ve muha
kemesinin devamını talep etıııiştlr. 

Nezihe Muhiddin hanımın ye
timler damına toplanan bir pa
rayı mahalline vermediği mev
zuubahlstir. Kendisi bu parayı 

teslim ettiğine dair olnn ka\·dı 

bulmuştur. 

çıkarmıştır. Tahkikat yapılmak

tadır. 

Bir kllstahın derdesti 

Mehmet Hllml isminde Türk
lliğil tahklr eden bir adam 

Arnavutköy merkezi tarafından 

)akalanmJ4111rdır. 

Müteferrik H. 

İhtida için 
Milracaat edenler 
hakkında talimat 

geldi •• 

HUkOmet tarafından hazırla

nan ihtida talimatnamesi müftl
llğe tebliğ edilmiştir. Talimaaıa
menln ihzarına kadar ihtid& mü
racaatlan kabul edilmemekte ldL 
Tailmaaıame bir maddeden ibaret 
bulunmaktadır. 

lstanbul müftlsl Fehmi bey 
talimatname hakkında şu izahatı 
vermiştir: 

" - Tallıratnameye nazaran 
ihtida edecekler bir arzuhalle 
makamımıza müracaat edecek
lerdir. Aynı zamanda mahalle 
heyeti ihtiyarlycslnden bir de 
llmü haber alacaklardır. 

:\Iakamımız müracaat edenler 
hakkında icap eden tahkikatı yap
tıktan sonra ihtida muamelesini 
yapacaktır. Müracaat eden eşhas 

iki kıta fotograf verecektir. Bun
lardan biri arzuhale diğeri verile
cek ihtida vesıkasına yapıştırıla

caktır.,, Mühtediler vesika aldık

tan sonra nüfus memurlanna 
müracaat edecekler ve niifus l..'!
ğıtlarını tashih ettireceklerdir. 
talimatnamenin maddesi çok ba
ılı olmakla beraber her müracaat 
şahibine vesika verilmemektedir. 
Müftillk bu hususta tetkikat 
ypmaktadlr. 

ihtida etmek üzre MUftlllğe 
müracaat edenlerin adedi son bir 
iki ay zarfında mühim mlkdarda 
çoğalmıştır. Hemen her gün bu 
hususta bir !ki müracaat vaki 
olmaktadır. 

Y apoğımız tahkikata gllre 
milslüman olmak üzre müraca
at edenlerin büyük bir kısmını 
kadınlar ve gençler teşkil etmek
tedir. 

Fval bey yarın Avrupaya 
gidiyor 

J limayeletfal reisi ve Rize 
meb'usu Fuat bey Guma günU 
Avrupaya hııraket edecektir. 

Fuat bey Brükselde inikat 
edecek olan beynelmilel çocuk 
koruma cemiyetleri kongrasına 

iştirak edecektir. 

Fuar bey Bulgaristan, Sırbis

tan da birer gün kalacak Viyana 
ve ltnlyaya gidecektir. 

Fuat bey gittiği yerlerde ço
cuh işleri ve çocuk bahçeleri 
hakkında tctkikatta bulunacaktır. 

Hilkat garibf'si 
Evelkl gün karadenlz vapurlle 

( Hopa ) dan tehrlmlze dört 
yaşında billtlğa ermiş, ve sa
kalları çıkmış Mehmet !aminde 
bir çocuk getlrllmlAtlr. 

Mehmedln başı bUyUkçe ve 
30 kilo sıkletinde, vücudu bir 
topaç gibidir, sırtında siyah sık 

ve par! k kıllar mevcuttur. 
Mehmet oldukça talın ses

lidir, Bu garip hilkat ucubesi 
mueayne edilecektir. 

ladıolar birli~indı 

Türk kadın]an 

Bir İngiliz gazetesinin 
yazısına cevap 

Bir ln&tllz gazetesi dlnya 
tadınlıtının rtınden rtıne çlr
tınlettltfnl yazmakta idi. Bu 
haber TUrk hanımlen arasında 
bOyOt bir teessür uyandırmıştır. 

Kadın blrlltl kltlbl iffet Ha
lim hanım ba hu<ıuıta tunlan 
söylemlftlr. 

- Bu fikrin dotru olmadı
tına kanllm. Buna esas olarak 
belki kadınlann lf hayatına 

atılmuı ileri aUrUlmektedlr. Bu 
fikir de doğru değildir. iş haya• 
tına atılmayan bir tnglllz tadını 
ile lf hayatını. atılmıt bir Rus 
tadınını mutayes. etmekle Rus 
kadınının daha güzel oldutunu 
anlanz. Bu nokta! nazardan 
bizim kadınlanmız tetkik edile· 
cet olursa tadınlanmızın git
tikçe gUzelleştltfnl görUrüu. 
çoutıı bizde kadınlar lf haya
tına vtılalı beauz ıo • ili sene 

Avukatlık tarafı yok •• 
- Ah Ahmet beyciğim, daha ne

ler de neler. . . Anlatmakla biter 
tükenir şey değil ki. . . Herif, bur
go oldu, ben tahta, kurt gibi yedi 
bitirdi. Ama, Allah bu .•. Sabreden 
dervişin elbette muradını da verir. 
Minevel anlatayım da bir bak, ne sa
bırlı kadınım anlarsın ... 

Adliye dairesinin üst katında ka
n-koca davalarının hallüfasledildiği 
kapının önünde kırk beşlik bir ka
dın yana yakıla bunları söylüyordu. 
Avukat, gittikçe artan bir alaka ile 
onu dinliyordu. Kadın devam etti: 

- Ha ... ne diyordum, işte o gözü 
kör olasıca herifin bana ettikleri: 
Güya ben fingirdeşirmişim. Erkek
leri görünce ahım gider de vahım 

kalırmış. Dilin kemiği yoksa da na
musuma lif söyletmem: 

-Herif sen beni kiminle gördün? 
diye üstüne yürüdüm, Al aşağı et
tim, bastım yumruğu, bastım yum
ruğu ... 
Haksızmıyım ama? ... O da haksız 

olduğumu anladı da"Kan, ben ettim, 
sen etme 1" dedi. Neyse uzatmıyalım, 
işi çok geçmeden anladık. Meğer he 
rifin Antalyada bir karısı daha yok
mu imiş. Beı lıunu duyunca yorgan 
döşek serildim. Herif, beni bu halde 
görünce acıyacağı yerde dalıma büs
bütün bindi. Eve gelir iki nöbet dö
ğer, evden çıkar iki nöbet döğer. 

Bir ayağımdan tutup ta çatır çatır 
ayırmadığı kaldı. Sonra ben hastane
ye yattım. Üç ay süt yoğurt ağzıma 
bir veycikler girmedi. Herif bu ara, 
öteki karısını eve getirtmiş. Oh. ke
ka 1.. Derken ben iyi oldum, eve 
geldim. Baktım ki tirfıntı orda .. 
Kapı dıprı ettim kahpeyi. . . Evde 
kendi başıma kaldım diye sevinir
ken bu sefer de herif çocuğum olını
yor diye tutturdu.Mahkemeli olduk. 
Ben de o zaman dedim ki: 

- Hiç de kısır değilim. Hele beş 
on gün dayak filan yemeyim, ken
dimi toplayım da bak ... 

Ne dersin Ahmet efendi, üç ay 
sonra karnımda çocuk gümbür de
meğe başlamaeın mı? Şimdi herifle 
aramızdan su sızmıyor. Çocuğu bağ
rına bastıkça gözleri hep dolu dolu 
oluyor adamcağzın 1. •• 

Avukat bu maceradan kendisine 
bir pay çıkmadığını görünce: 

- Hanım dedi, bik!yen pek firak
lı... Fakat avukatlık tarafı yok ... 
Sen bunu bir romancıya anlataan da 
ha iyi edersin •.. 

Vilayette 

Fi.lurya plajı 
Buradaki kumların 
satılması yasak 

edildi ••. 
Dun Vilayet daimi encümeni 

Vali vekili Muhiddin beyin riya 
setinde içtima etmlftlr. Fllurya 
plajındaki kumlar satıldığı cihet· 
le banyo mevsimi plaj kumsuz 
kalmaktadır. Vilayet daimi en
cnment buradaki tumlann satıl
mamasına karar vermiştir. 

NAFIA KADROSU 
Nafia komiserlerinin kadro 

ve tediye emri gelmiştir. Kadro
da bir değişiklik yoktur. 

Iskanın da maaf tediye emri 
gelmiştir, 

Murahhas/ıkla 
Hariciye Vekaleti Şifre mil

dir! Suat Bey, şehrimize gelmlt 
ve dUn Hariciye memuru Hakla 
Beyi ziyaret etmlftlr. 

Suat Bey, bugün mezunen 
Vlyaaaya gidecektir, 

Verilen maaşlar 
Şimdiye kadar Adliye ve 

Maliye memurları maatlannı 
almışlardır. Bu günlerde do 
Polis, iskan ve diğer daireler 
memurtanna maaşlan verile
cektir. 

Emanette 

Belediye cemiyeti 

ÜsküJarda Hakimiyeti 
milliye caddesini 

genişletiyor 
Cemiyeti belediye dUn reisi 

sanı Tevfik beyin riyasetinde 
toplandı. OstOdarda Hakimiyeti 
Mllllyo caddesinin karakol tö
fC&lae tesadüf eUD kısmı dar 
oldutu için burasının lstlmllkl 
kararlaştı. DarUlbedayl blltçe
slne naklen 3,000 Ura tahsilat 
Ulveal kabul olundu, 

Ruznamede müzakere edile· 
cet bllfka bir şey otmadıtından 
haftaya Çal"famba gnnu içtima 
edilmek Uzre celse tatil edildi. 

EkmetJI ucuzlatmak 
Ekmeği ucuzlatmak için la· 

tanbul meb'uslan tarafındaıı 

hazırlanan rapor iktisat vetl
letlnde tetkik edilmektedir. 

Bu raporda Emanetin narh 
için nazarı itibara aldığı esas
ların noksan olduğu izah edil· 
mlştlr. Meb'uslarımızın tetkika
tı da bir çuval undan (100) den 
fazla ekmek çıkacağını teyit 
etmlttlr. 

Maarifte Esnafa fena muamele yapan 

ı "h k ] memurlar 
IDtl ant azanan ar Seyyar esnafa fena muamele 

Bu sene A vrupaya 
gönderilecekler 

Geçen sene Darülfünunun 
muhtelif şubelerindeki mezunlar 
arasında bir imtihan yapılmıştı. 
imtihanda kazananlar bütçede 
tahsl•atl olmadığından Avrupa
ya gllnderllmcmlştl • imtihanda 
kazanan DarUlfUnunlular bu ay 

sonuna kadar gllnderlleceklerdlr. 
Avrupaya gidecekler Hukuk 

fakUlteslnden MOnlp , Hayn , 
Tahsin, Hamit, RUştU, Hüseyin, 
Nail, Tıp fakUlteslnden Muhid
din, Şinasi, Tarih şubesinden 

All Tevfik, Muzaffer, Nimet ba
nım ve efendilerden mürekkeptir 

Tayin edilecek muallimler 
DarUlfDnuna devam eden 

yUkMek mualllm mektebi talebe
lerinden bu sene 20 hanım ve 
erkek mezun olacaktır. Mezun
lar lise ve orta mekteplere mu
alllm taylı: edllecktlr. 

Ticarel odasında 

Hayat pahalılığı 
lstanbul en ucuz yer 
Ticaret odası, hayat pahalılığı hale 

kındaki tetkikatı neticeıinde Istan-
bulun, dünyada en ucu• yer olduğu
nu tespit etmiştir. 

Odaya göre kambiyo besabile İta
Jyada yüzde 153, İngilterede yüzde 
166, Almanyada yüzde 154, Amerika 
da 153, İaviçrede 162 olan pahalılık 
Istanbulda yüzde 148,1 nispetinde
dir. Fakat Türkiyenin daha pahalı 

yerleri de vardır. 
Bazı bankaların tetkikatını göre, 

memleketin en pahalı yeri olan Sam 
sun ve İmıirde pahalılık, Türk pa
raar heaabile, yüzde :uoo nlapetinde
dir. 

yapan bazı zabıta! belediye me
murları hakkında Emanetçcı tah
kikat icrasına başlanmıştır. 

Taksim meydanı 
Taksim meydanının güzelleş

tirilmesi !cin icabcden tahsisat 
emanctçe temin olunmuştur. Ya
kında ameliyata ba~Janacaktır . 

=-
inzibat konıisyonu 

Şehremanen inzibat komisyo
nu dün toplanmı~ ve bazı me
murların tecziyelerlne karar ver
miştir. 

Seyrüsefer kadrosu 
Seyriisefer merkezi kadrusuna 

mevcuda 1 5 memur daha ilave 
edilmiştir. 

Koııservatuar binası 

Emanet konservatuan inşa için 
Divanyolunda kAln eski rürk- al
man dostluk yur•u arsasını hü
kOınetten lstevecektir. 

Tramvay Ucretlert 
Elektrik tarifesinde yalnız J O 

para tenzil edildljtinden tramvay 
tıcretlerl lndlrllmlyeccktir. 

Kadriye H. mese]esi 
-Hikmet Bey İzmire 

gidiyor .. 
Kadriye H. ve artadafları 

tahkikatını şehrimizde yapmış 

olan Müstantik Hikmet ve Na· 
zım Beyler yann GUlcemal va· 
puru ile lzmlre (ldeceklerdlr. 

Hikmet ve Nazım Beyler 
lzmlre nakledllmlş olan Kadriye 
H. tahkikatının ikmalinde ve 
kararnamenin tanziminde hazır 
bulunacaklardır. Bu husustaki 
emir kendllertae tobllt edll
ml9dr, 

Ekonomi 

Para borsasının 
yeni kanunu 

56 Senellk mazisi olan para borsamız, on gUndllr, yeni bir 
kanunla idare olunuyor. Yeni kanunun adı ( menkul kıymetler ve 
kambiyo borsalan kanunu ) dur ve eski nlzamnameden, esaslı 
fU noktalarda farklıdır : 

Acenteler! Maliye vekili tayin eder, verecekleri teminat bet 
bin Uralıktır. Halbuki 9tmdlyo kadar borsanın rubunu teşkll eden 
bu mühim unsurlar meclisçe intihap olunur ve iki bin Ura teminat 
ıetlrirlerdl. 

Borsanın acentelerden toplanan yedi tışlllt idare hey'etl, eskisi 
(lbl senede bir değil, iki senede bir intihap olunacaktır. Bu tedbir 
bo' "in istikrar dahilinde inkişafı için zaruri bir tedbirdir. 

l:.ııemmlyetll bir bahis, acentelerin defterlerinin borsaca mua
yenesi bahsidir. Hakiki alım satımların kontrolunda defterler 
esasdır. Onun lçlndlrkl, bor11a meclisinin, her acenteyi davetle 
kendisinden izahat. lsteyeblleceğl, defterlerinin Ozerlnde tetkikat 
yapacağı teablt edllml~tlr. 

Botun bu tetblrler spekulasyona mani olmak içindir. Spekü
lasyon, yeni kanunlada men edilmlttlr. Kim olursa olsun ihtiyacı 
olmadan ne vaııta 1111, nene vasıtasız dojtnıdan doğruya, kambiyo 
ve nukut alıp ıatmlyacaktlr. 

Esham ve tahvllltııı bo.,.a kotuna alınması eski nlzamna· 
mede tarı,ık merasime tabldl. Yeni kanun, merasimi sadeleş· 
tlrmlştlr. Yeni kanunda, devlet, vllayet, belediyeler ve hOkOmetln 
kefalet ~ttlğl mUesseselerln osham ve tahvlllert, Maliye Veklle
tlnln lfa~ı Uzerlae, borsa kotun11 alınmak mecburidir. 

Bunla•dan başka, mllll veya ecnebi esham ve tahvlllerlnln 
borsa kotuna alınması, bonıa meclisinin karanoa Maliye vekilinin 
tasvibine bağlıdır. 

Şirketlerin kot Ucretl blrarada lkl paradır, resmi müesaelerln 
ücreti yoktur. Şimdiye tadar kot Ucretl yüz bin llraya kadar iki 
para, yUz bin liradan yukansı için bir ııara idi. Şu halde yeni 
kanun yüksek eaham ve tahvlllerl ayrıca himayeye lüzum gör
memiştir. 

Ecnebi kambiyo ve aukudunun piyasamızdaki fark nufuıu 
maltlmdur. Paramızın ve ltlbanmızın müdafaası için bazı tedbirler 
dUşUnUlmUftUrkl, eski alzamnamelerde :nestnt ıeçllmlştl, mühim 
olarak, iyi tatbik şartlle, fU iki noktal nazarı dikkati celbeder; 

Bankalarlla bankerlerin ecnebi tamblyosu veya aukuttan kaJlılık 
tutarak TUrt lirası üzerine avans yapmalannın memnuiyet!, ve 
birde, bankalarla bankerlerin TUrt paraslle yapılan tevdiatı 
kendi namlanna ecnebi tamblyosa ve nutudlle detfttlrmoylp 
aynen saklamalan · 

Çok ehemmiyetli olan ceza maddeleri esti nizamnameye göre 
ağırdır. Şifahi tenblhden, muvakkat va daimi tarda tadar gldea 
bu cezalar borsa mecllalne ıenlf bir idare kudreti bahf ediyor. 

Şu birinci mUlllıazamızın hul&sası olarak dlyeblllrlzkl, yani 
kanun, esti nizamnameye nazaran daha vaa.I lmk&ıı ve salahl· 
yeder vermekte, fakat daha fazla tatyldlerde vaz etmektedir. 
Kanunun umumi manzarası, bir tet&mlll ve lntltaf maazarası 
gllateriyor 

~. 
• * • 

Kambio Borsası12161929 
ISTtıtRAZLAR TAHViLAT 

lnttruı dıılılH 1 98 
00.00 

Anadola } 1· T. 41,-DGJlllla manhblcle 18~ 00 D y 1. T. 4i,-
hraııılyıU dımlt rol• % · · ı. T. 49,-

SltNl:TLU Tlııel flrt.U .,ı17,SO 
lı bankası ili "° !lekttrlt flrkoa 437,:50 
Aıııdohı dtmlı yola 16 70 Rıbum Şirketi. 17 00 
l. Tranny. Ş. 77 00 H. P ... Hıııu il,_ 
t u. s. şırtoa 11,00 

çıı:nıı:ıt l Sa Şlrtlll 41 ııo 

T. TtıtllD A. :t. 09 05 Loeılra 1004 00,00 "e1rJOd G,43 37,50 
1 Dofltmeo Ş. 471 Paılıl il M,511 Atlu ., acl,00 
Ş. Degtrmcıı Ş. , 95 Ceoeno 1 .50,75 Jloea 9 !3,00 
A. Çlmt11to Ş. 14 ıo Blltnf 14 62,!IO ~ 1 ~!S 
l. Telelon Ş. tO 75 Brllb4l 1 47,SO lol)-1 66 62.~ 
ş. M. !cu ş. 4 75 Praı 16 27,SO Berlla 2 00,00 
Ş. Rayrlye ıs 50 Viyana 8 43,75 

••• 
Ticaret ve Zahire Borsası 12161929 

AZAMI ES GAR Blrind oerı ı~o.oo 1100,00 
BatdaJ it. P. '(. P. lttnd 0000.00 0<>10.00 

Yumuşat -.- -.- Cçuncü 1200.00 09100~ 

Kwlc.o -.- \J0.00 Rumol 
Sünter 00,00 00,00 Kepek 
Sert 00,00 00,00 Paspal 
Dönme -.- -.- Zahire 
Yumuşat aıablat Çavdu Ck•.00 oo.oo 
Sen • -.oo 00.00 .Arpa oo.oo oo.o 
Romanya 00.00 00.00 Mllır oı.oo lkJ,OI 
Bulgarletaıı Yala! -,- -.-

Hububat Keten tohnmı 00,00 0'1,00 

Susam -,00 -,00 Kuıyemt -.oo -,00 Fasulye -,oo -.oo 
Un Mercimek 00,00 oo.oo 

l!:Uıra Ebtra 1200.00 1145,00 Nohut -.oo -.oo 
E.btra 1190,00 1185.00 Börü! .. 00,00 O<J,00 

Birinci yumuşak ı~ö0.00 1280.00 Bakla 00,00 00.00 

• • • 
Jstanbul Hayvan Borsası 11/Cll929 

Diri &atıflar 

Cinsi Adet .. ~;f ftyat 
auoı1 

Karaman 
1 

128 5113 !.7 

Dağlıç ıM!Ş s l(ı9~ 30 

Kıvtrcık ns 8611'.1 .acı 

Kuzu 1878 27457 t4 

Karayaka 
Keçi 
Sığır 04 8363ll ıa 

Dana ll !100 15 

Mand• 6 tiBI 17 

Spor 
IJ.B. takımı bu Cuma 

Galatasarayla 
karşılaşıyor 

Üsküdar ve Beylerbeyi kulübleri 
birinci takınılan oyuncularından bir 
kısmıyla bir muhtelit takım teşkil 
etmişlerdir. Ü-B muhteliti ilk oyu
nunu bu Cuma günü Ietanbul şampi
yonu Galatasaray birinci takımı ile 
yapacaklardır. 

Maç Takıim Stadyomunda saat 
17 buçilkta yapılacaktır. Bu mnçtan 
sonra Galatasaray takımı hmire gi
decektir. 

Daima birbirlerine Jıarıı çetin bi
rer rakip ve mubaıımı vaııiyette oyun 

Clnııl 

Karıma.n 

Dalıç 

Kı\ rtcık 

Kuz.o 
Karayaka 
Keçi 
Sıgır 

Dana 
Manda 

Et Matıştan 
Okka ftatı 

AsKarl Auml 
K. K. 

10. 
112 
103 
110 

1 oynamış olan Üsküdar ve Beylerbe
yi oyuncularının tegldl ettikleri bu 
muhtelit takımla ne dereceye kadar 
muvaffak olacakları, bu Cuma gün
kü tecrübeden sonra anlafilacaktır. 

Istanbul Futbol Heyetind~n: 
14 Haziran 929 Cuma günü yapıla

cak Reımi Futbol müsabakaları şun
lardır: 

Taksim Stadyumunda. Saat 12 Da
rüşşafaka - Fatih Hakem Sefahattin 
Bey 1 

Kadıköy Sahasında. Saat 13.4J 

Topkapı - Kasımpaşa Hakem Ali 
Muhsin. Saet 15,30 Kumliapı - Eyüp 
Hakem İzzet Beyltr. 

Hü.~eyln Bey 
latanbul meb'usu HllHyl.a 

bey tetkltatta bulunmalı Uzro 
bugna Avrupaya sfdecektir. 
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A5\\"" l \ID&Sl •"'ILLIYaT. Tla 
13 H&< an 10~9 

BUGÜ~Kl' HA\' A 
L.,e 1 hll şehnmızde .10J de~ 

evi bulan ~ ·•'•t dun ~L ah I~ 
derece' e kadar dutıu '" h•valar 
,ennlecll. Fakat bu d• devam et· 
mır<• ek bava muhtedil bit hale 
elmiş ,. hararet 18) dere ·eye 

1 Uk elmt~ıır. l{asataneye gore bu 
ğün hava daha sıea olacıkur 

FELEK - -
Kongre! 

Me !ekellmlze nasıl para gire~ilir 1 
"Madenlerimiz,, 

1ktısat meclisi ıilıaine 
Birincı makalemizde demıştık ki, 

hangi viliiyetimizi dolaşııa><,bila kay 
1 dü tart bır kaç maden sahasına ras-
1 gelirız. Hatta bazı aileler Anadolu 
dahilindeki seyahatlerinde ya o mu
hit halkından rasgel.rek aldıkları 
ve ya bizzat kendı buldukları bir ma 
den numunesiyle ne büyük, ne zen
gin hulyalara kapılmıtlar ve kapıl
makta bulunmuşlardır. Bu •urctle 
karısının son elmasını satan, evini. 
tarlasını rehine koyarak imtiyaz al

mağa teşebbüs eden hayalperestler 
de çoktur. Her' halde nazari olarak 
haklı bir hayalpereılik. . . öyleya, 

Türkcesi erfane ile Jilfetme ! mademki maden bulunmuştur, pua
bı Gürültülü bir kongreyi şöyle ta- rı Avrupa borsaları olan bu meta 
lC f d b'l' · • ber halde insanı zengin ed<!r değil n e e ı ırsınız: 
1 cKüp üstüne dizseler. mi? ... Senelerce bu ümitle yaı;ayan-

••ltından birini çekseler> !ar, hatta götünü kaparken hükumet 
<seyreyle sen gümburtüyü• ten aldı~ı yüolerce altına malolmuş 

Geçenlerde bizim yanı erbabı bir kahat ile ahfadına bu ümidi dev
' matbuatında bir kongresi oldu. rcdenlcr bir haylıdır. Misal olarak 
e Bir haylı kalabalık vardı. Mat- arzedeyim ki bu emelle şimdiye ka

m buat kongresi her zaman öyle dar Türkiyede imtiyaz i~in edilen 
b kalabalık olmaz. Hani zeytin tcıebbüsat mıktarı takriben 1800,hal-

ve koçayemit gibi bazı meyva- buki imtiyazı alınıpta hükumete dev 
lar iki senede bir mahsul çok ve- rolunan maaden de-reımi tabiriyle 

C( 1 d b' 1 d' mekfuf-yene tahminen 280 kadardır. •• rir, bizim kongre er_ e oy e ır, 
- l b l k l Bu hım yekiınlara kartı iıe esaalı 
1 her zaman ka a a ı o maz, ya 

: iki ya üç senede bir çoğalır. Ge- olarak işleyen madenlerimiz parmak
,', çen günkü kongrede dikkat et- la sayılabilecek bir kaç taneyi teca-
11 tim, her ke&, her kesten, oldu- vilz edemCE. Bunlarda yahut ecnebi 

· sermayesiyle iılemektedir İşte Ere-
ğundan batka !leyler beklıyor, 

yli havzamız hariç, 1913 aeneaindeki 
halbuki ne isek o yuz ne az, ne 

maden basılitını göıterir bir istatis
cok ! 

Park tehlikede 

Bir orman mütahassısı OUl-

tik: 
Altın Türk lirası 

371,387 
•Baliye şirketi tarafından• 

166,614 Borasit 
~Boraks •irketi• 

hane parkının, adı kaleme gel
meyen bir haşere tarafından 
kurutulmak tehlikesinin varit 
olduğunu söylemiş. Şehremini 

~ Beyfendi, bu haberi isidince: 
- Parkta bazı ha.erat güzü

152,926 Kromit 
cPaterson şirketi tarafından• 
182,092 Muhtelif küçük 

madenler 
n 

me ilişiyordu, lakin bunların 

873,049 

:\llLLl\'f.T 

1 mema ike ihracat yapabıliyoruz. Fa
kat burada da kartımızda mühim hır 
rakıp var. . • İngiliz gömürleri.. ta 
Britanya adalarından kalkıp gelen 
bu kömürler çok kolaylıkla bizimle 
rekabet etmektedir. Ve aramızda ge
rek nı hetsiz hır mesafe, gerek iae a 
mele ücretlerinin lngiltereye nisbe
ten çok ücuz olması farkı olduğu 

halde yene muvaffak olmaktadır.Bu 
yüzdendir ki, Cumhuriyet hükiıme
tinin bütün himayesine ragmen Zon· 

guldak madenleri llzcmi iıtihsalitı

nı yapamamaktadır. Bir çok küçük 
madenlerin işlemeleri duruyor dene
cek kadar lişeydir. Bugün havzada 
belli ba,ıı işleyen "Ereyli şirketi" 

Kömür işleri şirketi "İtalyanlar" ve 
cinsinin iyiliği hasebiyle «Çamlı o
caklaru madenleridir. 

Zonguldak kömürlerimiz ne piya
sada yapılan propağandalar gibi çok 
fena. nede İngiliz kömürleri ayarın
da yüksektir. Kömürün piyasaya fe
na çıkmasında tarı:ı saimiıin iptidai 
!iği de çok mühim rol oynamakta
dır. Hatta mühim bir ecnebi serma
ye ile teşekkül eden •Ercyli şirketu 
nin de &ai tarzını tetkik etsek Avru

padaki muasırlarıyle mukayese ka
bul etmeyecek kadar gayrı fenni bu
luruz. 

Kömürlerimizin istihsalinde fia
tin gali olmag .. ·da makina kuvvetin· 

den fi derece istifade etmemek, 
ve hakiki manasıylc maden ameleai

ne sahip olmamak sebeplerini bulu
ruz. Bugün bizdeki "Randıman" ı 

biaabedecek olaak Avrupa madenle-
rine niabeten nısfından çok aşa da 
kalır Bu da bittabi ihti•a• fıkcanın 
dan mütevellittir. 
Zonguldağın kömürlerinden bah

stderbn İngiliz kömürü ayarında 

değil demi• idim. Ben hi~ bir zaman 

ı.ı l-L\ZIR.o\.N,1929 

l.kAye. oma. ... ., 
--------

.. 
l~/\l[ 

Pudra, sürme, dudak boyası 

rcmen her tarafında pek ~ebzul tP 
sadüf edilen Lınıt xomürlen Alma 
nyanın hemen her tarafında beyti 
mahrukat' temın ettiği (Reinland) 
eyaletı dari!ônde umun: vetle sınaı 

nüesseselerin kuvveı muha -tkesini 

teşkil etmekteılir Bızde mesela 1s
anbulun yanı baş• a (Agaçlı) na-
>nİyle maruf madenin harbı umumi- Necip Saffet; uslu, akıllı bir Ne? .. Karısının saklanacak 
deki mahdut faaliyeti istisna edilir- gençti. Evlerıırken, karısına bir bir mektubu mu vardı?. 
se Linit kömürlerimiz uyumaktadır. gün ihanet edecegıni hatırından Demek Gülsüm ihanet edi-ı 
V•kıa bu kömürün kalorisi (3500- bile gecirmedi, fakat, karısının yordu ha!. . Bu saf. temız, le-
1000) kadardır. Fa~<at şunu da söyli bir gün.kendisini aldatabileceği- kesiz kadın bu işı nasıl yapmış
yelim Almanların meşhur Rayn li- ni düşünerek, görgüsü kıt, tah- tı? 
nitleri de 4000-4500 kadardır. Bu sili az, güzelliğine nisbeten ı;ir- Gülsüm göz ya!fları içinde arı 
madene harbı umumiden pek az eve! kinliği çok, kendi halinde bir !attı: 
bir İngiliz sirkeli alakadar olmuş. kızcağız aldı. - Evela süslendim, sonra 
mevadı ~ahmiye Ye kimyeviyesinden Necip Saffet, Fatma Gülsüm güzelleşmek istedim. Daha son 
istifade etmek üzre imtiyazına tali- hanımla evlendi. ra gilzelliğimı herkese göster-
polmuş idi. Son senelerde mahrukat • • • mek arzusuna kapıldım. İste-
sıkıntısı şehrimizde pek mütezayit Fatma Gülsüm, Necip Saffete dim ki erkekler, güzel olduğu-
olduğuna göre hiç değil ise b·J :cö- yar oldu. Necip te, Gülsümü se- mu bana da söylesinler. 
mürden simdilik beyti mahrukat ol•- viyordu. Altı ay kadar, karı ~~- Sade giyindiğim zaman beni 
rak iatifade imkan dahilııı.i.,c;i•. llil ca seviştiler. Altı ay sonra, Gul- rahat bırakıyorlardı. Fakat süs
hassa fen aleminde son senelerde silmcük, Saffetini gene sevmek- lenip boyanınca musallat oldu
Lınit komürlerinden mangal kömü- te devam etti, fakat Saffet, Te- lar. Bir gün birinin sözüne ka-
rü istihsali de temin edilmi~tir. Ve randil hanıma aşık oluverdi. pıldım. 
elyevm Yunanistanda Linit icoınurle * * * - Peki ama birdenbire ne-
rinden agaç kömurü yapılarak isti· Necibin Toto dediği hanıma den güzelliğini göstermek ar-
fade edilmektedir. aşık olmak kolay, fakat onun~a zusuna kapıldın. Sana bu arzu-

Agaçlı madeninden sonra zikrede- buluşup görüşmek kolay değıl- yu ne verdi? 
bileceğim, mühim linit madenleri di. - Sık sık gelen o pudra, sür 
içinde (Soma)• (Samsun) civarında Hanım efendinin anası, baba- me, allık, dudak boyası nümu
(Çeltik). Kütahya cıvarmda da(Sey sı, kaynanası, kayınpederl, ve. . neleri verdi. Bir gtirı o gelen 
yit Ömer) Linitleri çok mühimdir. kocası vardı. boyalardan birer kere sürün-
Soma madeninin kalorisi 5500 zü bul Bu kadar kişiye işi sezdlnne- düm ... Hepsini sürdüm ve o 
maktadır. Seyyit Ömerdeki Linit ma mek için, ta Maltepede küçücük gün .. . 
deni cins itibarıyle (Raynland) bir köşk tuttular ve haftada bir Necip Saffet kansının ytizü
Linıtlerıne çok mtişabıhdır. Tama- iki defa buluşmağa başladılar. ne baktı: Gözleri bol sünneti, 
men Raynland Linitleri gibi sathı Ama bazen Toto kaçamak ya yanakları bol allıklı, dudakları 
arza yakın çıkmakta ve çok kalın da- pıp gelmiyor, zavallı Necip, bol kımuzılıydı ... 
marları ihtiva etmektedir ... Bu Li- Maltepeye kadar beyhude yoru- Nakleden 
nitlerden istifade ihtimali çok ümit- \uyor, beyhude bekliyordu. SELAMI iZZET 
bahs değildir. Çunki: Linit Kömür- Buna çare? .. 
leri, cıvarlarındaki fabrikalara kuv- _ Sana mektup yazayım Ne-

cip. 
- Sakın ha! .. Karım açıp 

okur. 
- Öyleyse ne yapalım. 
- Bilmem. 

*. * 
Bir gün, Maltepedeki köşkte 

Necip Totoyu öptü: 

letanbul icra dairesinden: 

parkı kurutabilecekleıini hiç 
zannetmem! demistir. Ben hiç 
parka gitmem, bu söz biraz en 

d damdan düşer gibi oldu ama ktt 

Zunguldak havzasını da hisaba ka
tar1&k maden istihsalitı umumiycmi 
zin nıafını ve şimdi iac belki fazla

sını, yene ccnebı sermayesiyle müte
şekkil ••Ercyli'' şirketi temin etmif

tir. 

kendi memleketim meta1nl diğerin- vei muharrike temin etmek Ü7.re çok 
den a•ağı görmek istemem, fakat ha karlıdır. Halbuki bizde sanayi ve fa
kıkati takdir etmek bir Türk için brikalar o derece ilerlemediği için 
farzdır. Zonguldakta kırkı geçen da- Linit ma.denlerimizin istikhalinı ~im 
marlardan içleriDde kardi.f kömürü- diıik sanayiimizin inki~fına terket

ne cins itibarıylc yakın damarlar bu mck mecburiyeti vardır, Fakat bu

lunduğunu profösör (F. Frech) in gönlük lıunlardan, ormalarımızı tah
uKnhlen Vorrase in derwelt'" namın- riptcn vikaye ve mahrukllt ihtiyacı
da fenni bir kitabında okudum. Me- mızı mutlıik olarak temin suretiyle 
selA çamlı damarı, çay damarı bu ıöz istifade cdebilirız. Hatta surada. şu
lerı müeyyittir. nu da ilave ede,yim ki, Bulgaristan 

- Ne güzel bakıyorsun?. 

Fuat Arif beyin Aydin vaporunun 
dörtte üçüne sahip Mustafa Zeki 
beyden alacaiı olan 1700 liranın te
mini tahsili l9in borçlunun m .. k<lr 
vapordaki dörtte üç hisse ve hem ha
mule ve hem yolcu nakline müsait 
200 ton hacmi lstiabisindc ve içinde 
600 beyğir kuvvetinde bir adet tır· 

pıl makine ve bir kampavunt kazan 
ve bir müstamel zais çift dürbün, üç 
admiraltı demiri maa 13 kllit zencir 
l grivafi~ka rnatafora11 1 ırgat Z 

vinç maatakım biriıi üç ve diferi 2 

çift can kurtaran sandal 131 can 
kurtaran yelek 1 rodalif halat 2 otuz 
kulaç tulünde lif halat 1 adet ba
rometro 1 termometro 1 parekcta 
maatakım 30 muhtelif harita 1 divar 

Ü sura bakmayın. 
Ekmek adedi 

- Yeni bir pudra. Eşatiyon 
göderdiler. Bak ne güzel kutu. 

e 
k 
ır. 

n 

i 

Türkiyenin adedi nüfusu an
laşıldı, fakat bir çuvaldan neka
dar ekmek çıkacağı anlaşdama
dı, işin garibi bazıları bunu ilmi 
bır nazariye gibi içtıhat mes'e
lesi haline soktular, kimyager 
N. M. Bey: 

- Ben 104 ekmek çıkacağı 
kanaatindeyim, diyor. L~kin bu 
kanaatlerin pratik kıymeti yok
tur. Vaktile biz de bu işle biraz 
meşgul olmuştuk, biz de bir çu
val undan kac ekmek çıkacağı
nı araştırmı5. bir gün sabahtan 
aksama kadar Galata fırınların
dan birimle bu işle ugra5mıştık. 
O tecrübenin verdıgi kuvvetle 
iddia edebilirim ki, en iyi ame
le, en kuru un. en iyi kesici ile 
alınan netice rrıutavassıt liart
larla alınmıyor, onun içindir ki 
şımdi şu kadar çıkar, bu kadar 
çıkar diyenlere pek kulak asmı
vorum. Bu ekmek işi bizdeki ip 
tidai şeklirıcle kaldıkca amele
rı;rı elinde bir silahtır. 

Büyük müvaffaloyet ! 

Görülüyor ki. bukadar zengin olan 
bukadar imtiyazları ve talipleri bol 
olan madenlerimizin işleyebilen kıs-

Fakat bize tabiatin kömür havzası sömendüferlerini, orada ta~ kömürü 

olarak bahşettiği yalnız Zonguldak istihsal edılmcdiğınden, kendi Linit 
değildir. Kaatamoni civarı "Söyüt !eriyle işletmektedir. 
dı:ü'' havalisi kömürleri gerek ke

miyet ve gerek keyfiyet itibariyle 

SADREDDİN ENVER 

mı mahduttur ve la~eydir. Türkiyenin istikbali için bir hazine- Meklepliler aıüsahakısı 
Türh Milletini Mukaddememizden sonra muhtaaa dir. Burada öyle damarlara teıadüf 

ran memleketimizdeki bazı madenle- edilmittir ki tahliline ancak (% 1,1, 
5) kül bırakmaktadır. Bu ne kadar S6Vmek /<;fn rimizi şöylece bir gözden geçirelim. 

mühimdir biliyormusunuz? Bunun Mekteplller müsabakasında Kömür madenlerimiz: - Hepimi
zin tanıdığı gibi Zonguldak havzası ehemmiyetini anlatabilmok için Zon dllrdUncU Notr Dam Oöslyon 
elyenn Türkiyenin kömur deposu- guldağın yıkanmı~ olarak pıyasamız- talebesinden Rikkat Haklrı t:a. 
dur. Fakat havzamızda Almaların da satılan kömürlerinde (% -il!) nım kazanmıştır. Bu yazı şudur: 
(v f 1 ) h ·b· A.ltınet haftaya alt en mühim este a ya avzası gı ı tamamen kül bulunduğunu söylemek kafidir. 
tanınmı~. keşfedilmiş. çerçevelenmi~ z d . z d haber TUrk Talebe Birliğinin 
bir ~eklü vaz'iyet yoktur. Bu kadar k ~n~~ erım. ongul ağın Tüvenan lştlrakil• Balkanlar Talebe Blr-

ömurlerinde (% 16-25) kadar kül ll1ı:lerl tarafından 8 Temmuz da 
senelik saiye rağmen Zonguldak hav çıkdığı çok vakidir.Evet, Kastomoni lstanbulda akdolunacak l(on
zaıının imtidadı. büyüklüğü, sahip Söyütözü kömürleri belki kardifin gradır. 
bulunduğu kömür mıktarı meçhul dt çok fevkındedir. İstikbalde şiip- Bir çok ecnebı talebe mUme
denecek kadar takribldır. Bugünün heaiz Türkiyenin kömür havza•ı bu- sslllerlnln mtmleketlmlzde blr
etüdlerine nazaran havza 170 kilo- rasıdır.., Daha hakir vaziyette bu- leflllesl bizi cihan eflc&rı umu· 
metroluk bir saha dahilinde ve 6-7 lunan bu geııi~ saha hakkında top- mlyeslne daha iyi tanıtmak için 
milyar ton kömlırii ihtiva etmekte· ladıgım malümatta Zonguldak hav- ıtUzel bir vesiledir. 
dir. Bu mıktar hiçte mühim bir ye- 2ası hakkında ilk ve bu gününe ka- Biz Tilrklerl olduğumuz gibi 

dar da en esaslı etüdü yapan ihtisa- ıanıyanlarlın hakkımızda muha
sına çok itimat ettiğim beynelmilel bbet beslememesi mümkün değildir 
bir salahiyeti fenniyeye sahip Mö- Beynelmilel talebe arasında 
syö (Ralli) den çok istifade ettim. hissiyat itibarile pek az fark 

Terandil çantasından nümu
rıelik minicik bir kutu çıkardı 
ve sordu: 

- Senin karına yollamazlar 
mı? 

- Yooo ... 
- Bana daima gelir .. 
- . . . Ona da bundan sonra 

gelecek .. 
Çare bulunmuştu. Toto, ran

devuya gelemiyeceği zamanlar, 
pudra, sürme, dudak boyası nü
munelerinden birini gönderecek 
ti. Bu suretle mektuplaıımış ola 
caklardr ... 

*. * 
Fatma gülsüm, ilk pudra e

şantiyonunu alınca şaştı. 
- Allah Allah! dedi, bu da 

ne. . . Ben ömrümde dudağımı 
boyamadım. 

- Bu reklamdır lı:arıcığım, 
boya, boyanana gönderilir. 

... Ve o günden sonra, eşan
tiyonlar gelmeğe başladı. 

Necip, eşarıtiyorı geldiği gün 
ler, Maltepeye gitmiyordu. 

lo!:. * 

saatı 30 muhtelif anahtar 2 mengene 
1 pafta takımı maakılavuz 4 çeki9 
ve ıüngü gelberi ve tırnak ve ateş 
küreii ve 43 battaniye ve 19 yor
gan 51 çarp.f 30 ya,tık yü•ü 2 sofra 
örtüaü 3 kadife maaa örtüaü 3 mu-
şamba örtü 10 beyu kanape llrtllıli 

ve muhtelif çatal bıçak lıa!ık talıek 
bardak kadeh tencere tepal tava ve 
ottan 30 yatak 8 kadife salon takımı 
lZ sandaliye 1 konsol maa ayna ve 
sair eıya ile Aydın vapurunun 
dörtte üç hiaııeainin fruhtuna karar 
verilmiş ve üçüncü müzayedeıi Ha
zinının 19 inci çarıanba günil saat 
ondan on ikiye kadar Salı pazarı 

önünde demirli mezkur vapurun için 
de icra edileceğinden talip olanların 
yevm ve saat mezkilrda vapurda ha
zır bulunacak memuru Halil Rifat 
beye 1200 lira pey akçesile müracaat 

ri 

Istanbul Ticaret odası bizde 
hayatın 1914 senesine nazaran 
15 misli pahali o!dugunu tesbit 

ay etmiştir. Geç oldu ama bu bu 
de h:ş temiz o:du 1 

kUn degildir. Hatta havzamız mese 

la Almanya. İngilter. gibi senede 
bir kaç yüz milyon ton kömiir istih
sal eden bir memleket için hemen de. 
oa senelik bir istihsal istikbaline ma

lik değildir Fakat bizim nihayet se· 
nevi istihsalimiz bır milyon radde
sinde oldugundan havza şimdilik da 
hilı ıhtiyacımıu lıela~an mabclğ de
tettig,i gtl>i. pek az mıktarda cıvar 

vardır. Talebe yekdlğerlne mer-
Bu zat te maden kömürünün Türki- Altı ay böyl• geçtı· eylemesi ilin olunur. 

butıur ve samimiyete meftun- ~ · 
\•edeki istikbalini Söyütözü havali- dur. Blrleşmenln, fikir dötll'- Yedinci ay, bir gün Necip an ZA Yl: Tatbik miihürilmil zayi 
inde bulmakta ve çok ehemmiyet tUrmonin faydalarını anlatmak sızın karısının odasına girdi. ettim. Bu mühürle kimseye borçum 

vermektedir. İşte el sürülmemiş ha- ise zaittir böyle vesllelerln taa- Gülsüm okumakta olduğu bir olmayıp yenisini hakkettirdim. Zayi 
zinelerimizden biri... ddUdUnU görmelı: elbette arzu mektubu hemen göğsüne sok- mühüriln hilkmü yoktur. 

va 
r 

ki 
iıi 

r. 

FELEK Linit kömürlerimiz.- Tur ki yenin 0 ı un ur. tu. . . Evkaftan mütekait. Hayri 

lil!iyelin e~ebi lelrih ı : 7 
. - - -KIN KIZ cek? 

Cruum istediği i.ama-;. j Jann bin-tane~ineden yüzbin de ,-!er. - --· j - Güzel mukabele hanım e-
Ne zaman canın isteye- fa daha güzel ve şen oluyor. Ben telefonu elime aldım ve fendi! 

Y enişehirde bir muzip türe- söze karıştım: - Hangi hanım efendi? 
Hayatı anladığım zaman. di. Gece oldu mu? Rasgele bir - Efendim, ben Mosyö Po- - Çapkın kız hanım efendi! 

- Ne zaman hayatı anlaya- telefonu açıyor, olmıyacak şa- lun madamıynn. Zevcimle bura - Vay' Beni nerden tanıdı-
~ Yazan: AK-t GÜNDÜZ caksın? kalar ediyor. Geçen akşam A- dayız. Çocuğu bulduk. Telefon ruz? 

çıt )'ok' Orta yer bom boş. Caz- - Fokstrot neyse ne, bu yaş - Hiç bir zaman. janscı Alaettin beylerde idik. ederlerse böyle cevap veriniz. - Sizi candan seven bir ar-
b.ı.1d habire çalryar. Ne olur bir ta, akpak bir adamın blakbotom ·Biz işte böyle, Hayret beyle Çin çin çin! Beş dakika sonra yine tele- kadaşım sesinizi ve kahkahanı-
çut olsı.In kalksa ya Hayır! Ö- çarlestorı oynaması ... dedi. her vakit eksantrik konuşu- Telefona giti. Allo kimsiniz? fon: zı tarif etmişti, o tariften tanı-
1 ı evinde cenazenin kefenlen- - Bir kaç viski yuvarlasanız ruz. Fakat bu sefer lafm sonun- - Efendim Mosyö Pol ora- - Madam Pol orada imiş, dım Çapkın hanım efendi. 
ınvüiııi bekler gibı ·us pus! pek ala olur ya! Dedim. da mutat olan kısa kahkahası- da mı? lütfen... - Vay! Sizmisiniz? 

Bir gun Hayret beyle bera- --Ozaman is rleğişir! Dedi. nı zaptetti. Yere bakark içini - Tanımıyorum efendim! bu Hemen (işidir) i kaptım: - Ben kimim? 
ber oturuyordum O dedi, ben dedim. Ve tabii cekti. Mosyö Pol kimdir? - Allo! Madam Pol.. oui c' - Siz işte. Tenisten çıkar 

Yine böyle neş'e iz, sıkıntı- galebe bende kaldı. Bilirsın ya · Bu güzel ihtiyarın birdenbire - Ahmet bey efendinin mah est moi meme ki parle. . . ken ilk defa tanıstrğım bey efen 
lı l•r \aziyet. bu güzel, temız ihtiyarın bana 

1 

melankoliye dü .ilşleri var. A- tumu ı Fransızca korıu5mağa başla- di hazretleri. 
Tanıdıklardan bir kaı; beyle karşı samimi bir zafr var. Kıra man sende cicim Ali! Dur, Hay - Hele böylesini hiç tanımı- dık: - Nasıl tanıdınız? 

r:ır ıma i aret ettim· Dans etse- ınadı. Hele kırsın! iki gün, tam ret beyi anlatacak ba ·ka fırsat- yorum. - Affedersiniz madam, Çe- - Söylediğiniz yeni aşıkım 
rıı •e' iki gün hem iki gece konu - \ar yok değil. Yine beni lafa tut Be dakika sonra yine çın 9111 mişkezekten bir kağnı arabası bana sizin için çok muziptir de 

Kaşla &özle rahatsız oldukta- marn! tun, sana baloyu anlatacaktım. çın! iki kavrulmu ·meşe kömürü ge- mişti de ondan. 
r· ıı anlatmak istediler. Nihayet kalktık. İkimiz. Baş- Bak anlatayım, hem gayet mu- Yine telefona gitti. Bu sefer lecekti, sofrada bekleyoruz, gel - Yeni aşrkınızın aşkındaki 
Cunım fena halde sıkıldı: ka kimsecikler yok. Kabarede fassal. etraflı ve tumturaklı. e-ı karakol telefon edıyor: mi~ ise Mosyö' Pola yükletip kuvvetli, mes'ut isabeti tebrik 
- Hayret bey' Dedim. İlk numara yapar gibi dans ettik. fendim balonun tafsilatı sudur: - Efendim burasr karakol. lütfen gönderiniz. ederim. 

c-lacak blakbotomu beraber Oturduğumuz vakit Hayret beyi Sıfır' Şimdi bize telofon ettiler. Mos- -Geldi efendim. fakat pek - Beni de taziyet etmez misi-
oynıyalım. gülümseyerek sordu: 1 Tafsilat bitti! Sahi bitti divo- yö Potun mahtumu bu sabah- ağır olduğu için yardımınıza niz' 

- A ! Nasıl olar çapkın' De- - Bu çapkınlıktan ne zaman 1 rum. Sen olsaydın ikinci bir- sı- tatı beri kaybolmus, annesi me- muhtaç olduğunu Mosyö Pol... - Niçin? 
di. vazgeçeceksin' fır bulamazdın. rak ediyor, Mosyö Pol sizde Alt tarafını getiremedim. -Mukabele edemiyeceğimde 

- Pek ala olur agır başlı bey ~ Evlcndil!;im zaman. Bi~in? ~ur~daki .Yenişehir ge misafinniş, lütfen söyleyiniz bu Çürıki rlayanamadım, kahkaha- onun çin. 
- ihsan fena delikanlı mı? 

B. M. M. ~nıuoıi kati~
li~in~en : 

ı!u} lk lcı meclbl btit-
çı.:.;ine v.ı:r.olunar tah:d'.'>attan l 929 
ve 1 <ı.ıo •neleıınde bedeli 'eril· 
ınek uzr"' •neclis n1atbaası 

\ Bir adcı tek kazunh 6' 51 
1e \ahut 100 68 ebaılınd·ı \uı; '•ur 
m~rk•lı tabı makinas. 

B llır adet marıorlü ıı· ımaı k 
rcdal 

( Hır •<lct i;oharcma skın••' 
l> Bır ·ıdet ınücclllth:ınc çın 

pres 
t: Bir ad·.!t i.:ittınp:ı \ ·lıdlZ 

makina.;ı 
F - Hir .:ıdl"r ıne~in t.11~ maki 

nası 

(; - Bir ad~t kalnbura maki nası 
11 Bir adec tak<imatlı koşe 

'• pırinç ke;mek ıçin kupu var 
1 • 7~ kilo piriuç çizki 
J ı 5 • fantazi çiz~! 

K 2fi " çiçolı: takımı 

L .J. takım demir garnlıiıt 
,\1 .j() ~antimlik 4 adet pirinç 

kump .. 
'I 4 det 57 82 ve ıs adet 

.12 >(';; çinko R•le 
O - 4 ıdet tipo motro 
P - 2 adet mticellit titüsil 
R - 20 adet mürettip çi!d 
S - 2 adet mücellit kumpası 
Ş - 17 5 adeı muhtelif vtzo 
T - Mevcut b3X9~ ıııogrof 

mahinesi için yelpue ccrtlbau 
U Rir adet kitap dikiş maki 

neal satın alınacaktır. 

il Talip olanlar lıu hu:ıu•t.ıc: 
şırtlannı ve teslim müddetlerini t 
ığusto• saat 14 te kapılı 7.trfl• 
idare hey"etlne bildirmelidirler. 

lıtanbul ikinci Ticaret ınah· 
kemeıinden: Müflis Avunduk za
de biraderlere ait ve Alyanak hanın· 
daki mağazada mevcut manifaturaf

3 

müteallik emval ve yazıhane- eşY" 
sının bilmüzayede sitılması mukar~ 

- "11'' ror olduğundan taliplerin ye 
·hin< müzayede olan 161 6/929 tarı 

müsadif Pazar günü ve anı müteakıP 
günlerde metktlr handa masa heY ··-
. .. 1 . 1 . u ili" 
tıne uıuracaat etme erı uzum 

olunur. 

latanbul Mahkemei 
birinci ticaret daireunden: ıd· 
İSPİRTO ve İSPİRTOLU !Ç . 
LER UMUM MÜDÜRLÜÔÜ eııır;· 
ne DEVELÜ ZİRAAT BAN~p.sk; 
NIN ISTANBUL şubesi üzerıne Z9 
şidc ettiği YÜZ ELLİ liralık !6/ !/ . 
tarih ve 7088 numerolu çekin ~Y', 

h. 1 . \' k•'' olduğundan ba ıa e ıpta ıne y•" itası talebile Avukat İSMET be •• 
vukubulan müracaatı üı:erine oıe " 
ktlr senedin kimin yedinde iee 1cır 

1 'bf9' beş gün zarfında Mahkemeye 1 ·ıı• 
ve ibraz edilmediği taktirde iptal•kl' 
karar verileceği lüzumunun evra , 

havadisle illnına Mahkemece J<af9r• 
vcrilmi,olduıtundan bennuctbilı:•r9.J\ 

. rett 
mahloeme keyfiyet kanunu ttca ır 
maddei mahıusası mucibince ili" 
lunur. ~ • ---;ı,. 
lıtanbul lldnci Tica~t "'rw 

kemMindenı Milfllı Yakop ıı:. Jı:or· 
fuai tarafından teklif edilen ko" 

1
• 

iJ10 
dato müzakereai Hulranın 1 f ;c-
Puarteai giinil saat 14 ondarW' bıl" 
ra edileceğinden eıhabı nıatlıl 1'1· 

tk' cı yevmi mezkt\rda Iatanbul ın Uf9' 
caret mahkemeıi lflls odaaın• tl'I 
caat etmeleri lüzumu llln oıunıır· ef 

il> ··" ZA YI: 341 seneıin e at. ır:ıı•· 
tik dairesinden aldılım torla•• ıııı:ı· 
dmı kaybettim. Yeııisinl al•0's-ı"' 
dan hükmü yoktur. Patıh . d•" 

ZA Yf: Seyri sefer merlc•' 1°ı pli 
ınobı 

aldığım 16i7 numerolu oto 1 ~-. . i ,. • 
kası zayi olmugtur. Yen11ın ,,.ıt· 
ğımdan eskisinin hükmi! 1<4ılr!19 

tır. 

- Pardon! Masıı baır ·yece 
ni bekliyorlar muşınula yı tıi' 
ğiz. Dedim, işldiri kapatt~İiıı· 
daha rahatsız edllrnern 
miz için fişi çıkardık. :g·rndİ'? 

Herkeste bir merıık. 1 

Kimdir? d·rrı • 
Hepsine yalan 3öyle 1 e ııeıt 

53deC , 1, 
- Tanımıyorurn, . f\<> 

de ona bir muziplik cttırnbaşkll 
.. ı· d' Çünkı k~ nı soy ıyemez ım. k ~a 

telefonlara da can sı~aca gii:ıc ~ 
B' bTrıırse. ı· !ar yapmış. ır ·'ı·ı . rıkartf· ç 

bir kac defa pestı ını ". 
karır güneşe sererlerd! 

1 
İşte böyle cicinı Alı •eni pıf 
Şimrli ben Aııkar.:da ) 

asık daha peydahiadft11· 1
1 

keıı· 
· kCll' Daha doğrusu o 

dine peyda oldu. I lııtlİ sa'/9 
Kaç etti bununla? 

lrm. Istarıbuldakiler·l'Jıikerte'11' 
Başta Cevat, bırl uuç! '11 

!kil! Kaya bilmem ne. yanattl1
• 

ciderıin kardeşı pııtatesheP ııf~ 
döört ! Tokatlıvanda cı< bitır'e 
köşede oturan AlrnaBttOl~ 



llavalar 
Adanada fırtına 

--~ 
)iındive kadar görül -

ıneJnıi~ derecede 
nıüt~11ş oldu 

A.dar.dcta b;gline kadar gö
!tneyen bir ruzgfır ve yagmur 
ıtır.ası o'du. Saat ikiyi beş on 
~ltci;.ı geçmıştiki şimal ciheti-
•ı}'ah :mlutl 1r kapladı ve u
~tan uza" a mütevali bir gök 

b 

tiiltiısu eşidilmeğe başladı. 
Birdenbire ortalık karardı, a
~ gece gibı olr'u ve tam iki 
>ll;ukta cok :;iddetli bir ruzgar 
~ınasıyle şii'.rı.diye kadar görül 
~Yen tufan asa bir yağmur dö· 
'1ıneğe başladı. Yağmur o de
·e şiddetle yağıyordu ki on 
· dakika içinde şehrin cadde

.L;' sokakları birer dere halini 
"'1, Lağımlar kapandı, engin 

Heler sular altında kaldı. 
liıassa kale Kapısından hüku 
te kadar olan kısımda ve meı 

lıı zade mahallesinde Hakver
ıa.de fabrikalarıyle Mestan za 
catnii arasındaki kısımda su

lrın irtifaı hemen bir arşını bul 
tu. 
~ağmur sağanağı rüzgarın 
Unde bir duman bulutu gibi 
tuluyor, damların üstünde 

, ~aya çarpan deniz dalgaları 
1 toz ve göpük halini alıyor

' lear fırtınası esnasında oldu 
!ribi seksen, yüz metroya ka· 

. • ınanzara netliğini kaybet
~· Yağmur tam yirmi iki 

'~1 ka ayni şiddetle devam etti. 
. a biraz hafifledi ve üçü beş 
~1ka geçe büsbütün dindi. * 1ttrna esnasında rüzgar bir 

lı ağaçların dallarını kırmış, 
. 

1larınr kökünden söküp at
,ı. damlardan yazlık tahtaları 
'tltıitleri uçurmuş, camları 

ı~tır. Yağmur şiddetini en 
Şehirde göstermiş, civara o 
ar yağmamıştrr. Yüreğir o-

a. Misis ve Dikili cihetle
~ Serpinti halinde hafif yağ
~ düşmüş, fırtına İncirlikten 
tlje hissedilmistir. 

&er cihetlerden hiç bir ha
aiırıamamrştır. Çiftçiyi en 
'l1di~eye düşüren nokta, tar 
ta da ayni şiddetle rağmur 

~tııış olması ihtimali idi. Le-
1 aıtıt bu endise kısmen zail 
Uştur. · 

ltaJya tavvareleri 
\~ava hozd~ığundan 
,'gün geln1ivecekler 
·tll -\~1 hn tal'yarecllerl l(ara-

\~cle hava bozuk olduğundan 
ıı n geıemlyeceklerdlr. 
~u Yüzden mlsaflrlere verl
tlr, ziyafetler de tehir edll-

~"~tNSESLER ALTINA 
~'h i~, tlınlzde bulunan ltalya 

·•4GUtnı krallılnden OUfCll 
~ sı ve Prenı OöPoy dink! 

'1;1esıc Avrupaya hareket 

1 erdfr. 

0
1atyan tayyareleri 

~~jUncu Kolordu Kumandan-
,,~. 

ı I ... 
t'Q ltalya Hava fllosunun 

'\bu'nlzden lstanbula avdeti 
< r cyıemlftir. 

111 t Filonun ne zaman rele· 
ı irıca llln olunacaktır. 
lrl l\oıordu tarafından 13 

~ ~1 n 929 akşamı BUyUkada 
\ 11 %Unde ltalyan tayyare 

~-·Nr~flne verilecek ziyafet 
bq, Cfln avdetine kadar 

\~Un ttnıiştlr. Bu ziyafetin de 
"1.4Cıtı.. Verııecetı ayrıca llln 
\'ttn ve gönderilen davetl

'uu hükmu oglln için mute
/ Olunacaktır. 

~~1t11;;f;IJ11yeti 
~ııı,n idaresinden aldığımız 

1 ,
1
' töre blltDn Türklyede 

~ • lı\ ııı nıuamolAtı bitmiş gl· 
~·~Ubadfllerln teffiz işi de 
~ 'u,,1tdtr. Gelecek Hazira
'f l\ı hu lşlnd de tamamen 
~ \tıı" llıuhtenıeldlr. Mlllklye 

1 bu •ri her tarafta faall
ı''l'n it Uzerine çalışıyorlar. 

1ij 11rıt bütçesinde mevcut 300 
-~~ ~ltrk vllAyatında takip 
~I uııı &kan faaliyeti için mü
'ı. t' lı\ unıının emrine verile
~ tev:~lı.Or vllAyattll halka "•n •ne batl&nacaktır. 
\,'bıs~11nıauya, Bulgari9tan 

1"=ıı ıı: ndan az miktarda 
~•ıı0' 1nıekttdir. Bunlardaa 

\ 1 'Qlıtr ~uavenetıne muhıaç llıt~t •ledlklerl yerlerde 
\ t~I ~ 111ecıır; ınuavenete mu-

• 
1Qul!:~ hUkOmetln müna

•ı~lıı, iltı Yerlere .ıevkedl
~:•ı vıı ay zarfında Cebe
'°'"ıı Ayetinde de ınllhlm 

ltıuhacır yerleştlrlle-

Memlekette 

Tütün hastalı~ı 
Necip 8.in tetkik lı 

ne nelice ver~i 1 
--'l'ütüu huı:ılıkları ıle mücadele 

tedbirleri alınmakta oldugunu yazmış· 
nk. Bu vaz!fe Ue tavzu edilen Tutür 
inhi<ın umum mlidUrlüfiı ziraat fen 
müdürü N11ip hev lzmire gltmlfti. 

'e•lp her hamlıklı rilttin yenşen 
mıntakalarda bir tetkik seyıhatı yap 
tnıf, mticadele şeklini tlltiln mllmb • 
•illerine öğrctmı,. onları konleran!lar 
vererek avder etmiştir. 

Y ıpılın tetkikat neticesinde l"oça 
da Ulupınar köyündeki tütünlerin 
mümvl! tekilde Akdımar hastalıfına 
mQpteli oldukları anlı~ılmıııır. Foça; 
Maltepe bıvalbinde h..ıılık azdır. 
Nenemın kuuında da tetkikat yapıl 
mıf. hiç hastalık bulunmadııt mem· 

nunlyetle görülmUttUr. ~·oça h•valiılnde 
hmalıgın önüne K•Çmek için icap 
eden ilAçiırla mücadele şekli çlf9iJ• 
ögreıilmitdr. Bu hıstılıA> yapan 
('fripis Tob11J adı bir baıeredlr. 

Seydlköy \'e Bulgurca ha valisin· 
deki tütünler de muayene edllmlfıir. 

~ıydıköy tütünlerinde hutalık yok
tur. Bulgurca ıüıtinlerinde az mlkdar· 
da vardır. Haınalıklı mücadele için 
tedbirler alınmıştır. 

'\/.,ip bey Akhısaro gltmlftlr. O 
havılido bu hastalıkla yapılmakta 

olan mücadeleyi idare edecektir. 

İ:ınıir moda11 4 Temmua:da 
başlıyor 

\'erli malı kuliınmık hu,u<undıkı 

azim 17.mirde herı~lln biraz daha 
lrunetlenmekıedir 

Yeril maldan imal edll•cek olan 
(Yeni lzmir ,\Jııdısı) namı ılnndaki 

elbiseden pek ço~ kimıeler <ipariı 

vermiştır. 

\'erli malları Cemiyeti il elsi hu 
modıva tebaan dblae yıpıırmaktı 
olanların hep<iniıı 4 Temmuzda Re 
yfnme ... inı rens~p ctmi~tir. 

Sütten ;zehlrlene11ler 
it.mirde seyyar slltçlllerdcn 

bazılarının sattıgı siltlerin bozuk 

oldugu anla~ımı~ ve bu hal dün 

vukua !(den bazı vak·aıuı te~y

yüc etnıiıtir .• ~ ldkadarlar. cahkl· 
katıt ba~lamı~ ,.e ,[itçuler mey· 

dana çıkarılamamı~lardır. 

lkiçe~melikte l lacı llaınza yo. 

ku~unda -1-K numarada yapıcı 

ahnıet efendinin :ı:evcesl Seniye 

hanım sebahlevln sütçüden sile 
alını~ ve ~ yıııındakl ojtlu Orhan 

6 ya~ıııdaki kızı ile içmittlr. eı. 

rız ,onra gerek kendisinde, ge

nık çocukiarındıı te~emmllm alA· 

metleri lıa~layınca Seniy~ hemen 

l~i anlamı~ ve karakola haber 

verrniıtlr. \ictkede iiçü de teda· 

vl altına alınnıı~lardır. 

Bundan ba~kıı Akçalımeı;çlt 
Rum mahalle~inde yokuw çık· 
mu:ında 1 h numaralı ııı de mu· 

kim Tahir dendlnin kaynanası 

80 yaımda F •tma ve 1 Q ya~ın
dııkl -"ııniye hanımlarla iki hu\uk 

za~ındaki ojl;lu 1 iilyrectin ıie avni 

su:clc zelıir!eıımi~kr \c derhal 

tahtı tedaviye :ılınarak kurtarıl 

mı~Jardır. 

Kadın lşçilerlıı ücretleri 
Fabrika ve diğer ınUessesat

ta çalışan kadın işçilere erkek 
işçilerden az ücret verildiğinden 
şikayet edilmekte idi. Buı mü
esslselerde kadınlara az üçret 
verlldlğl anlaşılmıştır. Kadın 

lılrllgt bu mUessesat nezdinde 
tc9ebbüeatıa bulunarak kadın
ların terflhlnl lı;teyecektlr. 

Kadınlar tıe /Jıtihap 
Kadınlara heledlye intihap 

hakkı verilmesi hakkındaki ll
yıha Meclisin tc~rlnlsanl davre
slnde ınüıakere edilecektir , 
Kadın birliği layıhayl kabıd 
edllmlş addederek şimdiden bu 
hususta konferan~lar tertibine 
başlayacaktır . intihap hakkı 
meselesin! l::lzaylf Suat hanım 
da Beri indeki •beynelmilel koa
ıı;rede mevıubahsedecektlr. Bir
lik bir de broşür n~tredecektlr. 

Süreyya Opretl 
>.adıkov Haıe 'I iyatro.und• Cuma 

gunU .~.15 da \10. H~:\ \fuhli• Sr
bahaddil1 Be\ ın en .iOU eseri. 

t:rcnköv l"i\'ıtro!Oundı <~uma ak. 
şımı '1,30 dı btnııhul C:üiu -·-Ferah ,inumada 

liu 

• .ı 1 L\ZIR:\. '. 1929 

Bug!lnkü yenı 

Soldan sata: 

bllmecemlz 1 

ı - Öküz ( ~) Gelecek uman (8) 

2-llleydında (4) ~·erb•t '4) 

J·-Sinirll (~I 
4- Yara (S) 
~- Şimendlfer (4) 

6 - Çayırlık (3) Cilt (3) 

7- Yapmak (3) 
8- Canın yons-111 (J) Görülme•! 

ltzım şey (9) 

9- 400 dirhem (4) Hyat (4) 

Oılnkü bllmecemlzln 
halledllml~ şekli 

Yukardan &fağı: 
1 Yapı~kan ~ıuııur (b) 
2 - Nidı (2) A' sıcak 14) 
3 Elek (il) 
4 Zaman ('ll) Rumulla anl•t 

mak (3) 
il Eski ~ey 6) 
6 - Dumanın bıraktığı iz (2) 

Fransa ile ltalya arasındaki daıt (3) 
7 Kibir (6) 
8 - Tuvın (3) Temiz !5) 
9 - Cııa,ın abi (4) Sporcu 

nidası ()) 

BeJeti UllllllllİJH i~ttınaına ~avet nanı 
Maden lcomurü itleri Tiirlı: anonim ,ırketl hiuedaranını: 

Şirketlmizın ll Ha,irau l 9i9 Pazar pnU akdi mukarrer '" evvele• 
uiulUne tovıftkın ilAn edllmit olan alel4de heyeti umumiye içtimaı nisabı 
ekseriyetin huıl ole.mımı<ından Haziranın 1!7 iuol Perıembe ır;Unüne ralik 
olunmuştur. 

Ticaret k:e.nununı ve e.a• nlzımnamemize ıevafikan •>bu iÇtimu i~tirık 
eylemek hakkını haiz olan muhterem hlssedaranımıtın ! emi msıkOrda saat 
l 5 de Ankarıda Türkiye iş Hınkısı hinı,ırıdı hazır hıı!unmılırı rica ve 
llln olunur. 

Heıeti uınumiJeJi i~timaa davet 
Kozlu Komiırıi l~ieri Tilrk Anonım ~irketi lli.;-edıranını: 

~irlcetimizin, 2 H:u.irJn 1929 Pazar gilnil ıkd mütekarrer ve evvelce 
usulüne te\likan i!Aıı cdılmiı olan alelade h•yeıl umumi)c içtimaı nı11bı 
ekseriyetin ha.ıl olanıama•ındın Haziranın 117 nci per~embe gününe talik 
olunmuştur. Ticaret kanununa va esa• nizamnamemlze tevfikan işbu içrimaa 
işdrAk e\'lemek hııkkını haiz olan muhterem hl<>edarlarııııızm yevmi meı· 
kQrda sa.at 17 Je \nkar•da Türkiye iş Hanka" hina•ındı halli' bulunmaları 
ricı ve ilan olunur. 

lıtanbul lcraamdan: 
Luçi ni11 M-anı Avantiyeden borç al 

Luçi nin Madam Avantiyeden al
dığı üç yüz liraya mukabil birinci 
derece t~minat irae eylediği Boğaz
içi Tarabya Kilioe sokak cedit 18 No 

hanenin altı hisse itibarile bir hisse· 
si borcun verilmemesinden dolayı 

ihalt!I ~v~Jiye~inin yaprlmasıiçin 

ihalei evveliyeıinin yapılmasıyçün 

otuz gün muddetle müzayedeye ko
nulmuştur. Hududu: Tarik Serpuşi 
Saber Tokas emli.kleri ve arkası Fı
ranıız sarayı duvariyla mahdut 3Z2 

mt!tro mursbbaındı araTiden 170 

metro bina 54 metro bahçede mut• 
fak ve çamaıorlıktır ve 98 metro 
bahçedir. İki buçuk katlı binanın 

mü~tenıilitı: bUyük bir bodrum 

biriıinin zemini mermer iki aalon 
bir kiler bir aralık ve bir sofa bi
rialnin zenıini m•rnıtr ve bir kısmı 
dolaplı nki~ oda alafıranga üç hela 

1 Şehremaneti ililnat!J 

Cerrahpaşa hastane
sinde inşaat: 
, · .~ Cerrıı.hpaşe. .. ataneain
deki in~aatm keılf bedeli 77891 y<t· 
miş yedi bin sekiz yliz dok.an bir 
lira olup kapalı zarfla hıiinakasaya 

konulmuştur. Talip olanların şurtna
me ve ketif evrakım görmek ÜT.re 

her gün levazım müdll.-lilğilne mü
racaatları ve talep mektuplarının da 
teminat akçelerile beraber iblle gü
nü olan 20 Haziran Pef1!en1.ıe günü 
saat on beşe kadar levazım mtldilr-
Jüğüne vermeleri. 

* * * 
Kira otomobilleri 
hakkında: 

bahçenin zemini kara taş döşeli ve b Takaimetrolarda yapllan 
mermer bilezikli sarnıç müstalril son tonzillttan ıonra bazı otomobil 

mutfak ve çamaşorlık dairesini muh· şöförlerinin kısa mesafelere gitmek 
tevi iki bin üç yüz lira kıymeti mu- istemeyerek mü.kilit çıkardıkları 
hammineli ahşap ve pek eski bina haber alınmııtır. Böyle mUşkil8t göı 
olup hissedar Luçi Moruman tarafın· teren ve yahut fazla para isteyen ŞÖ· 
dan otel olarak kullanmaktadır. Mez- förlerin otomobil numaraları atına-

Jclı.r hi~senin iştirssına talip olanlar 

ve daha ziyade malumat almak iste· 
yenler hisseyt musip kıymeti mu
haınıni nesinin% de onu nisb~tinde 

pey akçesiri ve 928 • 1908 dosya nu
marasını mustashiben İstanbul icra 
dairesi müzayede şubesine mura
caat etmeleri ve 15 • 7 - 929 tarihin
de saat 14 den 16 ya kadar ihalei 
cvveliyesi yapılacağı ilan olunur. 

TlYATRO 
VE SiNEMALAR 

MiJlet tiyatrosunda 

rak seyrüsefer merkezint· müracaat 
edilmesi ve yahut telefon!• qeroğlu 
1694 ve 3039 numaraya haber verme 
leri muhterem ehalimiztlen rica olu
nur. 

• • * 
Yavaşça şahin mahallesinin uzun 

çarsı caddesinde 8-224. 7-220, 6-218, 

3-216, 4·214. 3-219, 2·210. 1-208 nu-
maralı dükkanlar kiraya verilmek i
çin ayrı ayrı olarak açık müzayede· 
ye konmuıtur. O Temmuz 929 tari
hinde ihalesi olacaktor. Taliplerin 
şartnameyi görmek için her gün mil· 
zayedeye girmek için mezkur tarih
te levazım müdilrlüğ'üne gelmeleri. 

* * * 
Beyazıt dairesinden: Sahiple-

,\lutba ve soti·a için 

Margarin yağı 
'1.ır l RGARİıNtoreyagı yerini 
u.ı.n. cıııın sıhhi ve 

besl•yici MARGARİN 
bir gıdadır. 
sıhblyo vekaletiyle Şehremanetlnce 
tahlll olunarak nefaseti anlaşılmıf 

ve imaline mil1aade edilml,ıir. 

fARGARtNsofra ve mutb 
y•R'ı alıl mağŞu, 

yağlardan kurtarır. Bir tecrübe 
kllidlr. Her yerde ARSLA'.11 mır· 
kasını cl!ldm ediniz. 

TÜRK. MARGARiN 
yaıtlan Llmltec ,ırketı 

bwılıuı. Trulm Ayı,pıt• 
Telefon; Be o u 11~23 

-- Dr. Ihsan Sami -111!11 
Gonokok Asısı 
Belsoğuklut;u ve ihtllAtetıne 
karşı pek tesirli ve taze a~ıdır. 
Dl vanyolu Sultan Mahmut tllr· 
besi hr~ısında N'o l 8Q 

BRILLO 

.\.1utfak edevaıınııın bir aynı 

gibi parlamasını i;ıerseniz BRILLO 
yu istimal ediniz. iyi bir ev kadını 
evinde dalma bir kutu llRlLLO 
bulundurmalıdır. BRII.LO elleri 
kat'hen kirletmeden tencereleri 
ve hütiln madeni mevadı parlatır, 
Bütün bakkıllyelerde sanlır. 

Umumi acentı' C:ılatadı \'oy 
vodı Hanında 7 !O ntlmeroda 
RlŞAR VOU Galata posta ku· 
tusu No 474 

Beyoğlu 3üncü ki.tibi adillı-
ğine: Kfen<lim. 

Ben zirde vazillimza tuhafiyeci 
Lambropulos Galatada Kcmanke§ 

Karamustafa Paı;a mahallesinin Yilkı 
sekkaldırım caddesinin Karaköypa

Jas karşuımdaki 110·120 numerolu 

dükkanı hisıedarlarmdan bir kısmı 

ile yapmış olduğum kontura! muci· 

bince işgal etmekteyim. Hissedarla· 

rın diğer bir kısmı henüz müracaat 

ederek benimle kontorato akit et

medikleri için tarih ihtarnameden i

tibaren on bir gün ıırfuuia müra

caat ederek mecmu dükkiinın bedel 

icarını şehri yüz lira ilzcri.ndcn hl

aap etmek üzre hisseleri için ayrı a

yrı kontırat akıt etmeleri ve bu su

retle gelüp bedeli icarlarını ahız ve 

kabız eylemeleri, şayet müddet mez 

kiıre zarfında müracaat ederek kon-

tırato akıt ve icarlarini almiyacak 

olurlarsa badema ziyade iddiasına 

hakları olmiyacağı ve şimdiden tek

lif etmi~ olduğum bervechibala yüz 
lira üzerinden hisseleri için akıt i

carları kabul,etmiş addedeceğimi be 
yan ve işbu ihtarnamenin bir nusha-
sının hıfzı ve bir nushaaının bittet-
kik iadesini ve bir nushasinin evrak 
havadisle ihininf rica ederim efen

dim. 
P. Lambropulos 

Istanbul Ticaret Müdiriyetin
den: Demirci. Kererci. tesviyeci, 
dökmeci. kantar, terazi. dirhem ve 

Bu akşam Komik ~"'ki lley 
Meyhane Yosması 

Kantolar, ducttolar \''° ~airc 

Naşit Bey Tenısillerı 
Bu ı;ece Kadıkiıy Kuıdlli tiyarrosunda 

Kıtırcı operet 4 perde 
\·ar\' ete, dan.'\. 1 )ulıuh_\ t: .~O kuruş 

\'ıtnn Jl'CCe ( "ktıdar ln~irah ci
atro/'undll a~nı prograın. 

rinin bulunamamasına binaen tebli- kahve değirmeni amili esnafından 

ğat yapılamayan Yenişehirde Tav- birleşerek vücuda getirdikleri (Is
san sokağında f numarah maili in- tanbul Madent mevat san'atkirları 

hidam hanenin on beş giln zarfında c~miyeti) nin idare hey'eti intihabı 
izale edilmediği takdirde dairece re 15/6.1929 Cumartesi günü C. H.F. sı 
fi mahzur edileceği tebligatı kanu- Küçilkpazar nahiyeıi binasında icra 
niye mekamına kaim olmak üzre i- ve saat 9 dan 12 iye kadar rey kabul 
l.in olunur. edileceği alikadarana ilin olunur. 

EMVALi M E T R U K E 1 LA N A Tı 1 
Semti mtthallt::-ıl c\i tamamının kı\·meri muhammenısl 

tahtında iki dü ,Unı lira· 
Beıo~u :o;;ıruri \le ınct efendi ~:mır ,·,ınıl .l :i ınuııemil •parımao 20000 sekiz ıaksiıre 

\1ü~Lcn·1ilaıı hoJurum k:ıtılc . l\ıtt'ı hodunın1 Katında kapı~ı oda)ilc 8 adet kömürlijk vardır. liirinci ve 
h ncı -..lain:leri tiı.;cr odı~ hı;.rr "'andık oüa .. ı birer ıııutfak ve hircr hal:l ~ .l~ 4, ve 5 nci dairelen h ~er oda 
birt!r mutl:tk hircr hnlıl vt: lıin.: hın1\~1 \c ı~ ktrik ' t rko U'fl· tc ... i ... at \e tcrtiQ.att vardır, aydınltg·ıda v:tr<lır 

Halil.da c\·safı ınuha.ıı r ~par· 'anın hc<lı.:li ..;ı:ki/. 1. 'tlt: ilı..lc·Hnl'k Uf.re ~OOtKl lira >edeli muhaınmcn ile vc-
k.ıpalı zarf ı·ulile , .. q.ııJ ı -İ 1 ıı l.. 1 nu-.:ı~tı ~:. 1 ı.ıt f" dı.: • rr;tvı ınüza~cde•q mul~arrcrdir tııliplcrin 
h"··t" n11ıhan1rıc1in \ll ıı ..,\ .. t ı I· t '1in1r ç•· z-He \e~a ""11Utebc L'tnka n1ckı:c"lltril~ 

1 \ 1 

BaJ~ar,afa~a Demir yolları mo~a1aal komiSJODUO~an: 
A~ağıda yazılı malume pazarlıklıı alınacağından taliplerin 17 

Haziran pazutesi gtinli saat onıle koml!yonda lsbatı vticut etmderi 
1000 Kilo Çinko iutUhecl 
1300 • .\rıp sabunu 

35 • Çöven 
JOO' .\.leıre 'Kordon tel 1 nı, m 

50 Adet Bant izole IO 
500 Metro Bakır izole tel 75 m, m nümunc s-tbl 

5 kilo F:lelı:trik ıçin iıole çatıl çivi 
290 Adet Pc~el kuro ·esi 18 m. m 
;ıo • Piümı (1' r. alma ıuyn) 
60 • \luşımb• fırçası (\arı;ı cilt içın) 

1 • Dosya dolabı 

IO • Madeni dımgı l \luhtellf eşktlde 
7 • L~'1tk damga 

760 adet Aınpül Edlson normal ':!~'O volt I~ 100 • -1<1 vıı 
llO • • • mat 220 volt 100 vat 
q " Kızaklı Yeren ~:') tonluk 

160 Paket .\nalln lıova <:'<o OO'l-02\!) 
22 adet Cep defteri 

11!.l • :\lavi kırnıızı kalem 
':! • ŞıpiroRrı[ mutımmuı ·o 4 
.ı ~ife l>ranpa mürekkebi kırm11.1 

100 adet .\di ıebeıır kırmızı, mal'i, yeşil, sın 
b top l\lavi çizgili mllimetr•llk samın Uadı 
5 adet KAat sepeti 

100 kllo sut kostilc 
20 site füki~ makinesi yıgı 

1 adet Kazancı me·ngenesl 150 m m 
'.l adet llançlı dökme T. d 200 (re•lm ıPbi) 

38:i kilo Demir için elektrod. muhtelif eh.atta 
1 adet taksimat ve irtibat kutusu telefon için 

'.!O • Ampul golyar 220 \'. ,ıoo w ,, 
IO • Hattı havai ~ttfili 50 m m 

1 kutu Tinol 
2000 kilo :\.dl a!Çt 

500 • Don koşe çelik .30 m m 
1152 • Çelik tiO mm )ejil marka l11 yuvarlık 

~ kutu Souk lastik kaynağı maateftrru&t 
~O kilo :\hstik manganez 

a;;;; " Karfiçe çivi<\. freze hı1iı li<l-70 m·m 
500 • Dekmin 
30U adet Kl'-tlcık varyoz sapı 
100 kilo s.gatif 5 kiloluk tenekelerde 

8 adcı tek hokka hunili küçük 
J • Kri•tıl dış kapı lavha;ı 

l;; • ~:aacı ıspatulu Ntimun• s-tbi 
ı • Hortum borusu dU7., Numune ifibl 

.~~00 • Sarı ve bezız kalam ucu 
ı • Ahşap tımp<ın blivar 
·.o Metre Karton kumlu 
,() l\ilo Pis gaı 
~ ~ '.llelt ı•A• 

15 Adcı Heloıoni burgu kutur 28 
5 Tıkım \'it ,Qrt diş klıvu7.u 3 parÇ«lılı: t•kım 

1 Kilo Ad! sün~er 

3 Adet • 'Omerııör mıkinul tamiri 
ı! Kılımıı;o kabı beıll 0,49 X 0,3~,ij 
3 • ~:lektrik ılll küçil çınlı IO onlu 

30 " 100 Top 
llOO Adet 

Oellk•lz tev7.i kutusu. Porselen 4 ııakılll 

duruk ktğıdı 111 kiloluk 

1 {)() 

JOO 
100 
100 

• .. 
• 

Berpan krıfOll 11 m, m 
Emaye •lıajur 

Tiillp 
C:rif 
\la<a lamba<ı 

7;; Kurupil huyük, orıı 

800 \1etre izole ıel bakır 1.1 1 2 m,m 
:;oo Bergmın borusu 1 1 m,ın 

1 ~ " Helezon! bergmın boru•u 11 m,m 
200 Adeı Herl{lllın dir<•~ 11 m, m 

200 • • ,'i') '' il m, m 
.;o Kilo Karbon boyası 

l!Q()() ,\det Kaıını sapı ı uvarlık 

J,J Yolcu "aıı,on camı S l0'><.820 m m 
71100 r Kilrek sapı •Ari 
()(J(I • Gomlek ı İ~>ilcr içın, lı.umışı nrilec•ktir. 

7 :10 Meıre iludut t•li 
12~ Kilo \Juşamha cilA<ı 

:; • San ince kAıtıt nümune l(ibi 
1100 Karbonat do sut 

2 adet Areometro (bomo) 
1 • Amp.,metro O 120 A.mporlilc 
1 • Ommetre 

7<ı • Ou•ar duyu cdbon normal (en:i) 
70 • Pencere ve dolap surmıAI mulİtelıf 
l ll Pirinç kıpı kolu 

212 kİlo Aln ltöte b~lı civaıı muhıellf 
ııo _ '(ul'arlak başlı dört köo dlpll cıvata 
44 adet Ahşap su fıçı11 

;ıoo metro il nakilll sil kordonu ipek 0.1!6 m·m 
~()() • Kordon ııl ı m·m 
20 adet Bant izole 10 m·m 
5 kilo düz freıe h•şlı demir ıjlq vida sııxs.5 m-m 

3 KJlo DU• freze bqlı mıdon vida IOXl/4 m/m 
500 \leıre izole tel l.R m.·m 

ı Takım Karakaı efendinin kanunlarımız ea•ri 
ı Cilt Damga kanunu şerhi (Ali Salim boy) 
1 • ~erhti ve iıahıtlı d1D1g& resmi tarife.il 

Adet Kanunlwmız (7 ınci el!() 
il • 'J lcaret kanunu 

1 

Tıkım Atik du,ıurlar motemıniııılerl zeyiller llhikaaı 
Kanunu medeni ~erhl (Reşit b••> 
Hukuk usulu muhakemelen kanunu ıerhl 

43 .\det Kur;un pen>I içın hurufat 
Vit vorc dişi tarağı iç dı~ tı • 

l • 
• 
• 
• 

I! • 
J • 

l.'st yarım vu•arlak ha•kı lı)() 
Delikli demirci mu•ı ene k ılıbı 
Tc"·ive la1 hı<ı J.00 :ıuo 

1'nnlK iki ıı\·lıı '"' 
,,\lı\a1.i nıcn,.. n .. 
ı ·t lr per. ~ ı,ıu ~ 11 hk 

memedi 



( 
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!::-ÖA~KA-ME-DRllETl l~IN MDSABAKA :, 
l:l 1'ÜRl\.l YE İŞ BANKASI :l 
~=ı ANKARA-ISTANBUL-IZMrRDE •l 
::ı İcra edilecektir :ı 

Teşkil~umızın daha ziyade tevsilnl derpiş eden Bankamız •ı 
'ıır mu,abaka imtihanı icra ederek formo, amir ve memur •ı 

··ı 1lJ~aktır 
J alı · i\Türacaat edecekleıln sinni "22,, ile "40,, arasında olm J •ı 
.,: ve müesses:ıtı maliye ve bilhassa Bankalarda çalışmış olmalıdır. •ı 

:. : Fran ·ızca ve ya başka bir ecnebi lisanı bilmek medarı •ı 
· _.ı ıercı:ıli r. i\Iupredi alınmıyacaktır. •ı 
l.l imtihan neticesi Bankaya kabul edilecek memurlar lstanbul •ı 
ı.ı Ankara ve İzmir de dahil olduğu halde teşkllltımızın her •ı i•l kısmında i\Tüdlrlyeti umumlyenln münasip gördü~ mahalde :ı 
•ı•ı çalışurılacaktır. e 1 

•ı Maaş: imtihanda derecel muvaffaklyetı göre tehalüf .ı 
ı:! edecektir. •ıl t•i Bankaya kabul olunabilmek için imtihanda muvaffak • 
ı•ı Olmak ve Bankaca sureti mahremanedı yapılacak istihbaratın •ı 
ı•ı da matluba muvafık olması şarttır. :ı 
ı•ı İmtihana iştlrAk ttmek isteyenler Istanbul ve lzmirde şube .; 
ı:ı müdirlyetlerlne Ankarada ise memurin müdlriyetlmlze 9 ha- .ı 
ı.ı ziran 929 tarihinden itibaren müracaat ederek imtihan du· !•l 
:•: huliyesl ve matbu bir tercüme! hal varakası ala~lleceklerdir. i•ı 
ı•ı imtihan günü bu matbua doldurulmuş olarak lmtıhan evraklle ı•ı 
ı•ı birlıkte Bankaya tevdi edilecektir. t•t 

ı•t Amir ve memur olarak girmek isteyenler ayn ayn lmti• t•ı 
•ı hana tabi bulunacakları cihetle imtihan s'tıalleri de, 2 sınıf •ı 
··ı •t •• olarak tertip edilmiştir. •ı 
ı.ı imtihana 16 haziran pazar gtinU Istanbul-Ankara ve e• 
*•i lzm!rde saat üçte mübaşeret edilecektir. .ı !•

1 
imtihanlar mahrem olacak ve lştirAk edenlerden arzu •! 

i•ı edenler yalnız olarak imtihan edllebileceklerdir. •t 

l
•ı imtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyaçtan fazla olduğu •ı 
:ı takdirde de bunlar ati için kaydedileceklerdlr. Şimdiye kadar :ı 
•* Bankamıza müra ııat ederek memuriyet talebinde bulunanların •i 
~ imtihana lstirAkkrı IAzımdır. ~~ 

·-~·-·-·=·~.::·..:..·.:~ ... :m! •:.• • •. ö.,,,•.:•::• • :•::.:m 
Kene.illerine btanbul emvalinden verilmek Uzre Maq tahsis edilip Adreı

leri m lum olmadıgından tebligat yapılamayanlaı 
Askeri takaUt 

!\'ulus 
J Kolordu J Fırka J Y 4 K J 6 MUmtaz YUzbaeı M. Fuat E. 

Gıiverte Yüz başı hmall Hıılu~ı E, bin Mehmet 
1 • • Ayasofyalı M Sıtkı E. bin Hasan Fehmi 
J Oemlryol Ytizbaeı şefik E bin Apıullah. 
1 Sıivari • Ahm ı E. 

Askeri eytam 
1 Senaı· i Yüzb141 Owut E. Ke. Hamide H. 
1 Yüzbsşı Tekaüt Ahmet E. Mahtumu M. Agih E. 
3 Güverte Yüzbaşı Fevzi E. Ze. Neylr Ke. Adalet il lar ML Kemal E. 
1 Çarkçı Yüzba ı Mahmut E, Z. Hayriye H. 

• • lbrıhim E. Ze. Fatma Müzeyyen H. 
MUlklye tak•Ut 

lstanbul lthallt Gümrü~ muayene memuru HUseyln Avni E. bin Celll 
• Mahkeme i asliye S üncü Ceza zabıt Kltiplertndan Ali Hayri E. 

Kolordu 5. Muha;iplik Veznedarı M. Faile B. 
J Kulekapı Maliye şubesi tahsil Klıibl M. CemU E. 
J Mülga Yıldız Saray Bekçisi Hademesinden Ahmet E bin Ha•an 

MUlklya Eytam 
J Mersin Rü. Muhafaza memurlarından M. Nuri E. lı:erlmesl Ayşe H. 
3 Çanakkııle rüsumu ııaydiye kAtip veklll Seyfettin K Ze. Elmas Ke. 

Emine Binnaz Fatma Dürdane Hanımlar 
1 Koçhisar mahkemesi müdünl A. Hamdi E. Ze. Nuike H. 
8 lstanbul Mü kırat sınıf 3 konuolörü lsmall Hilmi El. Ze. 

lmran, Neriman hanımlar 
1 Düyunu l.Jmumlye Evrak mümeyiı:i Necad B. kerimesi Ayşe 
Baltda isimleri muharrer Mütekaidin, Eytam. Eramile milceddeten tahsis 

kılnan maaşau alm•k üzre lstanbul Zıt maaşları muhasebeclllglne müracaatları 

AL TiNCi BÜYÜK 

T llARE PiJANG~~O 
6 inci keşide 11 Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Ayrıca !il', 'ıOO 40,000 30,000 20,000 15, 
0,000 illa/ık ikraoılyeler ve 10,000 L. muklJ/ai 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

L·T·PIVER 
PARI& 

ESANS 
LOSYON 

ve 

PUDRASI 

Porfümııri L. T. P i V E R A. Ş. , lstanbul Şubesi 

Şl;li Ahmet Be., sokak No. 56 Tel. Beyolllu 3044 

MlLLlYET 

damla (inme) 
fartı semen 
POmatlzma 
oJAmı mafsallye 
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HAMIZ! 8EVLl1'I ( ASlT -URlK) KlJRBA.NLARJ 
Tıp akademlsl reisi'. •bıkı protesl!r 

( Lansero )wafındaıı tnsfyc edllmf$12t 
PuD tıasWıme!erl m'!ltaahhltierl 

Şatelen müessesatl 

15 büyük mükafat 

bııınm be...t (uif aı'ikl Oe ııdıtttenm~ allın ..,, ızbrabat. 
tahtı tehdidinde bnhnım.,. olan!... anc:alt --------------------------------------------" 

URODONAL 
ııayeatııde ıı.JAs olabilirle.. Zira arodooal; hamıu bevn, 

lıalledeıı yegiJıe- madded~. bilumum ecıahanelerd~ satılO'I 

de geçiriniz 
Menbllan 

Hamam teılaatı 

Oteli eri 
Gazino ,,. tlyatrolan 

Spor ve eıttcnceler 
Vlşl hamamlarının mevkii cihanşUmul bir şöbred haizdir. Dön.,anın 

her tarafından senede 1000 kişi ziyaret eder.Menba sularının kıymed 
devaiyesi yüksektir. En url tesiuıla mücehhezdir. En IAıil ve cazip 
siltun ve abidelerle muhatur. Akar talan, vasi parkları, mebzul çiçek 
ve bahçeleri vardır. Vlşl hastalara, blıaplarıı ve tedaviye muhtaç 
olanların klffesine sıhhat bahşeder_ 

[Eta] nın başlıca men baları 

GRANDE • CRİLT E böbrek hasıalııı 
.J ıa.fra ve mesane 

HOPITAL mide Usretl hazlm 

CHOMEL tesiri meıekkln 

DELSTINS l!ruaıı klmyevlyc, 
me'8nede ha.,J olan 
ıaş, bbbrek a~nlan 

nıkris, şeker hastalığı 

\leşıı:u liyetlerl haseblle Vişiye gidemlyen ve fakat tedavi olunmak 
isıiyen hastalıklarla Vlşiye gelmiş ve fakat ıedıvi tarzına devam etmL-k 
isdyenler için bütün dünyada meba6li np tarafından lstlm•ll tavsiye ve 
hıvorn devalyeleri mücerrep Şlfeler derununda Vlşl - Eta suları 
gayet kuvvetli ve şali bir tedavidir. Gayet saf, lezzeti itti! ve ravıha;ı 
nefis olan şeker ve tuzla m•hlOt PESTILLFSI l•o ayni havası ~ifaiy 
yey~ malik ve bamızi midevi ilsreti bazıma son derece roUec,sirdir 

-Q&..::ilf.ru.:ı ...... ~~.:M 

eınlak ve e~aın ~ankası ınü~ürlü~ün~en 
satılık fabrika 

1 - Ankaradıı Hatipçayı mevklinde kAin Kozma fabrikası na
mıyle maruf olup bankamızın mutasarrıf bulunduğu fabrikanın satışı 
taksitle müzayedeye konmuştur. 

2 - Müzayede kapalı zarf usulü iledir. ihalesi 24 Ha?iran 929 
Pazartesi giınü Ankarada idare meclisi huzurunda icra olunacaktı. 

3 - Satın almak isteyenler (2250) lıralık teminat lrae ederler. 
Bu teminat mektubu teklif mektuplariyle beraber ihale gününe ye
tişmek üzere bizzat lJnıum müdiilüğe verlllr, Yahut taahhüdlü ola
rak posta ile gönderlllr. 

4 - İhale bedeli bllAfaiz sekiz takslttedir. ilk taksit peşindir. 
5 - Talip olanların lstanbul veya lzmi ~ubelerimize veyahut 

Umum Müdürlüğe müracaatla mufassal şartnamemiz! mtita!Aa etme
leri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde bir nushn
sını alıp teklif mekrubuna rapt etmeleri lcap cdet. 

Erzincan Seroın La~oraluVarı 
Müdürlüğünden: 

Erzincan Serom Laboratuvarından satın alınacak beş yüz lift 
alu yüz dana, altmış llA yetmiş bin kilo kırma arpa seksen Ilı\ yti.z 
bin kilo saman yetmiş btı llA seksen bin kilo kuru Ot otuz il:l. 
otuz beş bin kilo odun seksen llA doksan teneke gaz yağı müna 
kasaya vaz ve temmuzun sekizinci günü Erzlncanda ihalesi icra 
edileceğinden münakasa şarlnameslnl gör,nek isteyenlerin lstanbul 
Bno. tar miJdürlyetinc milracaat eylemeleri il An olunur 

Tıp Fakültesi Reisliğinden: 
Tıp t'aklılteslne merbut ve munhal olan Antropologie M!iderrfa 

Maavlnliğlne talip olacakların imtihan mevzu ve şeraitini ögrenmek 
tlzre Fakülte Başk.itahetinc muracı;atları. 

Hacı Bekir ade 'ficarethanelerin<le 
Gayet nefis ve leziz 

Meyvalı _Nuga 

Beyoğlu beşinci sulh hukuk 
hakimliğinden: Mahcuz olup furu 
hti mukarrer Portatif karyola san
dalya ayna ve saire 25 Haziran 929 
salı günü saat on ikiden itibaren 
Galatada Mumhane caddesinde Site 
Fransiz haninda S ııwııar.ı.da 111Uia
cağındarı talip olanların gün ve saa
ri metktlrde mahalli milzayed~de ha
zir bulundurulacak memurllna miı

racaatlcri ilan olunur. 

Doktor A. kutiel 

Beşiktaş Parkı~~ 
[ Aile bahçesi } 

Tiyatro-Sinema- Varyete- Dans-Müzik 
N;Jfis meşrubat 

t> Pek yakında açılıyor 

BASU~ 
MEMELEffİ .. 

AMELİYATS 1 ~ 
KURUDUR KANI KE6a::~ 

D.UNYADEEMSALSIZ DEVADLl1 ıt J 
. HER ECZANEDE BULU~ <! 

Haseki ve Cerrhpaşa hasraoelerl sinir hastalıklat' 1,: 
mütehassıaı ı' 

SİNİR HEKİMİ ŞÜKRÜ HAZIM l 
lstanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 262V ~ 

~ """' "" 

, . - - ~ı · ' •• ' - ffi\ 1Jıi 
Avusturva labrikılın lıe?.aran sandallyelerl umu"ll ııa~ depos;lstan~d ~409 

Kaurcı ogıu hanında 46·47 numaralı joz. N. Aclman telefon l•tanbu fşllıtl 
Hamiş; aynı. depoda envai çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve tO~ 
kumaşlu, mıitenevvl ısıur, perde lllİ!ter, tül; keten perde, örtüler; 111

9 ı,ıııl 
erileri. plrlç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karyoJıtın 
ka lianna saulmaktadır. Fiat maktudur. Handa a.an•or vardır. _... ' 



, 

PERSEMBE 13 HAZl!lAN,1929 

WOODSTOCK YAZI MAKİNELERİ 
Bir yazı makinesi almak ihtiyacında iseniz ucuz bir makine alıp dainıa tamir ihtiyacı karşısında 
kalmaktan ise yirmi otuz sene bila arıza hizmet edebilecek sağlam ve çelikten mamul bir makine 
almalısınız. · 

-

WOODSTOCK yazı makineleri kan1ilen çelikten mamuldur. Hem Türkçe hem ecnebi lisanlarını 
yazmak için beynelmilel klavyeli n1akinelerin fiatı 220 liradır. izahatlı Türkçe kataloğlarınuzı 
talebediniz. 

1=~M=-:~t~t=--~i:-Y:'.';-~.=:-=1=-iiiiV~e-kliiilliiiiuiiimiiiuiiimiiifliiliiiiTıiiiliiii"r:iiilıiiıil11iieiiiiOiiitiıiioiiiim•oiiibliii/iiiLiiiaiiisiiitliiikiiiviiieiiiTıiiiriiiiaiiikiiit6iiiiriiŞiii/riiiikiiie~t1,~Be:':y~oğ~lu~/s~tl~k~llJ~l~c--a-dd.-eiiisiiil ~!6;8:;Y;::E:;L::;:;K;;E;:N;;·;·-~=-~İ=~:-cı:1'=:;;:~A:\;::::ı':lal:.;Z.A~:J);E;~;f•U=ıos:T:,A;g.l:•'A-:'.' 
V AP URLARI ve hir:ıdı>deri vapuru 

....,. ve 

SAGLAMLIK 

11DYER lastiklerinin en yağmnrlu hava
<l bile kaynıadığına dikkat tttiniz mi? 

fayan bir lastiğin, gevşek frenler kadar 
1kelidir. 
~YER lastiklerinin harici, Patinaj tehlikesini 
<tıiye indirecek yeri «ısıracak>> şekilde imal 
lllli~tir. Bunu tecrübe için yağmurlu hava 
~enıeğe hacet yok . Elinizi bir GUD YER 
1 ~İ üzerine bastırın; lastiğin çekişleri, size 
dış hissini verecektir. 

• Sağlamlık ve emniyet hususunda GUDYER 
~i yoktur. Bütün dünyanın kabul ettiği bu 
ıkatı ispat için bir tecrübe kafidir . 

• 

' . 

Bir kamyonun hasta olmaga hakkı yoktur 

Bir eğlence dönüşünde otomobil yolda bozulursa 
şüphesiz can sıkacak bir şeydir. Fakat bu hal muayyen 
bir zaman zarfınde muayyen bir yere mal yetiştirmek icap 
eden ticari nakliyatta vaki olursa o zaman yalnız can 
sıkmakla kalmaz fakat aynı zamanda mühim maddi za· 
rarlar da verir. Onun için bir kamyonun «hasta olmağa 
hakkı yoktur ... Binaenaleyh bu sağl11mlığı elde etmek için 
bir kamyonun en iyi çelikten yapılmış olması, fevka· 
IAde sağlam makine aksamına malik olması, her zaman 
ayni kuvvetle çalışabllmesl, ve nihayet hiç aksamadan 
ve en asgari masrafla hizmet etmesi lılzımdır. Ucuzluk· 
la mükemmeliyetin bir araya gelmiyeceğinl zannedenler 
şüphesiz 1 •ı, tonluk ford kamyonunu düşünmemişler ve 
dünya ticaret ve nakliyat aleminde hizmet eden bütün 
diğer markalı kamyonların mecmuundan ziyade ford 
kamyonu mevcut bulunduğunu unutmuşlardır. 

-
~~~~'7~;~~ 

Çorlu elediyesinden: 

Mııı•ta1.am Ayvalık Ekspresi 

iz.mir snr'ıl poslası Selamet 
Lüks ve İ tp seri sme aşa vıpurll 

16 Pazar günü saat 
Haziran tam 15 tc 

G 1 t nhamın· J • 
8 a a dandnp;ru zmıre 

hareket edecektir. 
TafsllAt için Sirkecide yelkel'l

ci hanında kA!n ace'ltasrna mü

racaat Tel 1. tın bul 1515 
ve Galatadn lerkez nhtım 

han:-da C'.clipidl ve Stafilopati 
acantalıJtına muracaat tdcfon 
Bey• !';lu 8.54 

AD ER 
YAZI MAKl. 'ALARI 

l Haziran hulul etti 
[!er muamele mecburi olarak 

yeni hıırflerle yazılmalıdır. 

ADLER 
YAZI MAKlNASI 

ı\ vrupada 1898 sene inde Uk 
imal edilen bir yazı m.Jcina.ıdır. 
Şimdiye kadar bütün dün)'•da 

300.000 ADLER MAKINASI 
sınlmışar. Anadoluya 2684 mı· 

kina gönderllml~ıir. 

ADLER 
IMaklnasının hususiyeti: 

harflerin müvazi rnruşudur. 

Bu fabrikamızın ihtirası olm•k 
itibarile başkalan tarafından tak 
lit edilemez. Ru >aje<le fazla 

kop) n çıkarmak mümkündür 

vaporıı 

Her P ır,mbe 
ı;:iinii l 7de lstan· 
bt !dan hareketle 

mutat bkeldere uğradıkun 

ıınra Cuma gıinıi Edr :nlt ve 
Ayva~ığa muvasalct ve Pıuar 

gumi Ayvalılctan h:ıreketlc Pa 

zartcsı 1 tanbula n'det cıle· 
ccktir 
\!ahal mL.:a=t; Yemiş h' · zade 
birader• ı Tc etır: lsta~• ,ı ... •ıo 

Flektrikle m;ıcehhez mun• •a-ı 

kam ral~rı Ye " ve•te y cul~rına 

mahsus müfemıhT•• k" 
mahalleri hoı1. ur ıye 

vapuru p !:l>rşmbe 
f31 laziran "'"' 

saat lö de Sirkeciden hıırckctlc 

( Ercğ'i , zongulrlak, Baran, 

Kuruca Şile , Cide ) iskelelerine 

azi'1let ye avdet edecektir. 
Fazla tııfsil!t için Eminönü 

Rıhı-m 'ıan 2 numaraya müracaat 

Telefon : 2684 

1 ~e vrı 
~ı;ı:~ı:,ımii~ .. mıl!![lll!llmmımıı• 

:\1erkez Acentas~ Galata köprU 
bı~ında . Reyoğlu 23föl Şube 

acentesı: Mahmudiye 1 lanı alntdt 
lstanbul 2740 

Ant~lya posıası 
( Konya) vapuru 16 Haziran 

Pnar 1 O ıla Galata nhtımından 

hareketle lzm!r Küllük Bodrum 
Rados Fethiye Finike Antalyaya 

gidecek ve dönüşte mezk!\r 
iskelelerle birlikte Andlflll, Kal

kan, Sakız, Çanakkale, Geli

boluya uğrayarak gclcccktır. 

Bozcada poslası 

li~ ve eFaııı ~ankası istan~ul ,u~esin~en 
u· <&ag No Mevkii Bedeli icarı senevisi 

i kiralıkApartıman 
ihalesi yeniden yirmi ıki gün 

müddetle temdit edilen 107 bin 
lira keşifli su yolları 22 haziran 929 
Cumartesi günü ihale edilecektir. 
Şeraiti tediyede taksit müddetleri 

ADLER ~1AKıNASI 
PEK DAYANlKTJdır 
ADLER MAKINASI 
EN EYİ BiR l\IA

KINADIR 

(Gelibolu) vapuru 15 1 laziran 

Cumartesi ı 7 de idare rıhn· 
mı:-dan hareketle <:el.ibolu 
LApek! Çanakkale lmroz ll,ız

cadaya gidecek ve Çanakkale 
Lftpselti Gelibr luya uğrayarak 

gelecektir. 

Lira· 
~}O~lunda Şişlide Meşrutlyr.tApartımanının 2nci dairesi 780 

» • ,, ilçilncü dairesi 370 
,, ,, ,, dörd!inc!i ,. 900 

" .. 
,, .. 
,, .. 

.. .. 

.. 
beşinci ,, 
.Altıncı ,. 
şeldzlnci ., 
dokuzuncu,, 

840 
840 
850 
780 

Anadolu için tali Acentalar 
aramaktayı;r,. 

Bir Alman mütchassıaı lducsl 
alunda I!tanbuldı bergUna maki
na tamiri için bir tamirhane kU-

ı rabıon ikinci po ·tas\ 

" " .. 
, t : : : ~~~~:cı : :~~ azaltılmıştır. Taliplerin şartnameyi 

ııı~l~k ve Eytam Bankası.na alt ballda muharrer emvalin birer 

şat cttl~mizi tebşir eyleriz. 

Adler makinalarının 
baş acentası 

(IZ:'l!IR) vapuru 1 !l !la ziran 

per~embe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak 

lnebolu Sinop Samsun Ünye 

Fatsa Ordu G!reson Trabzon 
Rizeye gidecek ve Of Trab

zon, Polathane G!reson Ordu, 
Fatsa Samsun, Sinop lneboluya 

uğrayarak gelccektır. 

izmir sür'at post ası 
1 btdel! icarı şeraiti atiye ile müzayedeye çıkarılmışrır: go·· rmek u·· zre lstanbul şehremane-
~ .._ Müzayede müddeti 16/6/29 tarihine müsadlf Pazar günü RİŞAR VOLF ( GÜLCEMAL ) vapuru 14 

Haziran Cuma 14,!lO da Galata 

nhtımıudan hareketle Cumar
tesi sabahı lzmlre gid~cek ve 
Pazar 14,JO da !?.mirden hare

etle Pazartesi sabahı gelecektir. 

,d~r olup ihale musmelnl yevmi mezkOrda saat onda lora t • h t ç 1 b 1 d • • 
~-2ır~ltizayedeye iştirlk etmek arzusunda bulunanlar Bahçe- ıne veya u or u e e ıyesıne Galatacla Voyvoda hanı 7/10 

Galata po ta kutusu 447 

ı~ik~~!Ak ve Eytam Bankası Istanbul Şube!!ne müracaat müracaatları ve yevmi ihalede 
~UZMi~ YARALAR lhalat kanunu mucibince pey ak
~~~\t(\_l\R;'"1"N11 cı~ANUiRo.q çel erile beraber Çorlu belediye-

Yardım sandığı Vapurda mukemmd bir 
Emlak üzerine birinci ve ikin- orkestra ve cazbant .ıı~v~uttur. 

ci derece ipotekle para verilir. •---...-....---.,.-----ı 
Galata Adahan telefon B. 3837 Mudanya postası 

M
.. d "ili ('.\larmara) vapuru Salı, Cuma 
uzaye e ı nl (Kocaeli) vapuru Pazar, Çor. 

Nümuneıi veçhile, 3 tono mıktarm 

d k (A 
"k) 1 · u····yede şanba 9 da idare rıbnmından 

a zırnı rsenı a enı m -
ile satılacağı alakadarana illn olu- 1 hareketle Mudanya ve Gcmlt~e 
nur. w gidip gelecektir. 

pe~ !~~ !ı~!~ eo!nelerde .sinde bulunmaları ilan olunur. 
Mecdi Sadrettta 

Sevdiklerimiz 
Hllleyin Rılunl - C.ltl Sahir - AkaGttndilz - Ahmet Klkıııet (Bdebt, 

hutust hayat ve hatır alan] 
Tevzi merktıl: Muatllm Mmtf Halit klta hanul 

(R O U F F) Lokantasının bahçesi ,__ 
18 Haziran perşembe açılıyor Suvaredö gat.. -Ud orkeltra- Hır glln 

öıtle ve akşam taamlan tabldot 150 kuru - AIAkart taam da vat 

1 
Pertevnlyal vakfından: Müzayede için huiranın 17 inci Belsoğukluğn freu ği 

Şişlide izzet paşa sokağında Va!- Pazarteıi günü, saat 15 te Galatada, 
de •nırtımanında 1,4 ve ıo oume- M k R ht ha ela lk" . k olaalann nazarı dikkatine -.- er ez- ı ım nın ıncı atın 
f())u daireler; köprü bqında Valde · O H h f Hanı d•rununda No 20 mağaza da Balya-Kraaydm Madenleri şırke- r. Or OrOO 

Akıarayda Alom bey mahallellndı ti idaresinde icr:ı olunacaktır. Fennın en son usulile kAt"i 
veıılr çeşmı sokağında No 10 hanı İthu müzayedeyi ittirak etmeği olarak eski ve ytni behoğuklugu, 

l>enıYl11yal yaldınclao bal&da mu- ar.ıuket bulunanlar yevm vo saati frengi, idrar darlı'" bel ge>«kll•i 
harrer emlak ldn.yı verilmek ibre . "" • 6 
münyedeye konulmuştur. Müzayede mezk(lrda 150 lıralık pey akçumı ve mesane ve bilcümle kadın ra-

gllnU olarak i9 Haziran cumanul günü mlistahalben ha.sır bulunmaları lbım atsızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 
tıyla odlldlıtnden isticar etmek iste- gelir. Tokatlıyan yanında mckıep sokak 

yen1erla ye'"1Di mezkt\rda sut onb~ HAMIS. Teklif olunan flat haddi No 3~ Tel: n. O. Jl52 
kadar Istanbul Evkaf mUdürlyetinde ı• k ela b 1 d" t kd" d ·· ·-vakfı meıktır ldaroalııe vayı onaU- •Y• ın ıı uruna ı,.ı a ır e mu-
mone mUracuı otıııılııt. aayodeye talik olunacaktır. Meı'ul Müdürı BÜRHANETTİN 



• 

• f 

PERŞEMBE 
13 HAZİ'lı\Nl929 

flNSiNE 
Jlilliy~t 

'•iln Ccmıı C:i belediye toplandı. DarOlbedayle verilecek tallalut ve bazı caddelerin tevıll meıelelerlle mettul oldu 

r , 'e Efganlstan Krallığını llAn eden 
Baha Sakıyı görllyoruz 

Tıraş Sabunu Alana 
190 Kuruş Kıymetinde 

bir hakiki 

"VALET" 
Takımı: 

Tıraf Makinesi, Bileme Kayıfİ, 
ve Bıç~ile beraber 

nefis bir mahfaza İçinde 

bedava verilir! 
Biiyiik 
Tübü 

En çabulı, en ı.ıdi ff aı 

1<nn rurttlt brat olabilmek 

İçin yegint ubunclur. 

l ınuml accntası : ı.t:OPOI.D GR(' 'IBERG htanbul posta kutusu :SOi 
fah .,,, ( tdiı ilan • '•> :!4 

Deniz ticareti kanunu 
(ıh:ır kı•aphancsinin'neşriyau meyanında resmi ceridcden iktibas 

5urctİ\k <chvı hatadan 'alim olarak tab ve intişar etmiştir. Eczası 
50 r.arif ımicellcdi 75 taşradan ı 3 kuruş posta ücretl alınır. Satış 
merkezi .\nkara caddesinde Cihan kitıtphane•I. 

Va>fı Ra;it heyin nazari ve amelt ceza mahakcmelerl kanununun 
lj('th ve rnt!ıikatı Cihan kltaphanesi marifetiyle tah olunmaktadır. 
Bir kı;~ giınc kadar intişar edecektir. 

'ıtuhtercm hakim ve avukat beylere mühim 18,fir 
'abık mudevvenatı kanuniye mildür ve du,ıur encümeni reisi 

Karakoç efendinin slclll kavanin tah~iyeli kavanin namlariyle maruf 
6 cilt mııcellet marul kavanin serisi alı\kadarana taksitle tediye 
;urctiy1c atılm3ktadlf. Taliplerin Cihan kitaphane~lnden şerait hak
ında malt)mut talep etmeleri. 
~~~~;-.;:::;:-;;-;~:':7t:-:::7h:""~=-:~~=-....... -

l\1ES'UL MÜDÜR: BURHANETTİN 

Dlln Beyazıtta bir cinayet oldu; cinayeti 
ltleyen Arnavut katil Tahir 

Motörler-Makineler~ 
Tlrklyede ea ıtyade ratbet bulan 

DEUTZ 
MotörUnO tercih ediniz 1 

ÇilnkO : Sarfiyatı u raadötnanı çok uzundur 

Her kuvvette 

DiZEL 
Kara ve Deniz 

motörleri 
Gazojen ve Petrol · . -
~~~~~~~~- ----< 
Motörleri muvıfık fiat ve .tileıtt!ı 

şeralıle temin tdlllr. ~ 
En marul fabrikaların mamulatından atideki : 

MAKİNELER 
Dalıl mUuesemlzla 

Motörlil SU Tulumbılan 

NOTÖRLÜ DiNAMO 
( Elekırik lstlhsal eder ) 

MATBAA MAKiNELER! 
HURUFAT 

ihtleaıı dahilladodlr. 

MARANGOZ MAKINELERJ 
' Planya, şerit deııere, rende 

ve •alre 

TEZGAH MAKiNELERi 
Tomı ve freııe mıkkıp ve ıalre 

Hans Frank ve Şeriki 
Deulz - Bunı~ol~I Matını ıirkell 
lıtaabal Galata Voyvoda caddeal 91 - 98 

Telefon Beyoğlu 4038 

Türk Tütünleri Anonim Şirketi 
1 Tasfiye memurluğundan: 

Halı tasfiyede bulunan "Türk Tütilnleci Anonim Şirketi. bey.eti umumi
yesi 14-7· 1929 Pazar güntl saat onda atideki ruznamcyi müzakere etmek 
Uzre Galaıada Karaköy Palasta albncı katta 1 numaralı yazıhanede akli içtima 
edecektir. işbu bey'eti umumlyeye iştirak edebilmek için ldakal on hisseye 
malik olan hissedarının yevmi içtlmaa takıddüm eden on güne kadaı hisse 
senedatını te<lim ile mukabilinde ilmü haber almalın icap eder. 

Ruzname! müzakerat; 
1 - Tasfiye muımclltının cereyanı hakkında tasfiye memur ve murakıp 

raporlannın kıruti. 
2 MuamelAtı cariye hakkındı iıtihv~ karar ile taslıye memuru vı 

murıılabın ibrası 

DDn muhakemesine devam olunan mesdut Hronlka &'•zetesi mlldllrO Madalll 
Elenl, muhakemeden sonra tevkifhane yolunda 

Havaların mO:;alt olması dolayısıle l(atane sandal sefaları başlamıştır 

TOrk maarif cemiyeti faallyetınl tezyit etmektedir. Cemiyet neşriyata 
veriyor. Bu resim cemiyetin bir aflşldlr 

M mecll8 bahçe~ınden bir ıntıba·· Ankarada halka açılan Bllyük llletl ~ 


