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'OR.KlYEDE ASA Yiş 1 

lleınteket dahilinde devamlı bir 
/ôıı ve istikrar mevcuttur. Halk 

giiçile meşguldür. Buna şüphe 
r. Hele şark vilayetlcrimizde

~Yiş vaziyeti, geçen senelere kı

Ali hey'el siviller hakkındaki tetkıkatını bitirdi ... 
tdi!nıiyecek kadar eyidir. Buna 

n Türkiye için asayişsizliği, 
ill'ıuzlığı asıl olarak telakki e
bazı bethahlarımızın iftiraları 
)ilJancılıklarr da yürümekten ha
İtlınıyor. Bunların nazarında a
llan, Türkiyenin ihtilal içinde, 
t ve nifak içinde yaşamasıdır. 

ki yeni rejim, halka adalet ka
nı açtı. Mesai ve refah imkanı

'trd;, Bu suretle isyan ve ihtila
lıııiııeri kaldırılmış oldu. 

günlerde bazı ecnebi gazete
lldıkJarı mevııuk ( 1) haberlere 
~en şark viHiyetlerimizde isy
<duğunu yazmışlardır. Hatta A
'ta gazetelerinin mümessilleri 
lıavalisinde böyle bir isyan o
nlıııadığını matbuat idaresinden 
· ğa mecbur olmuşlardır. Yukar 
~ anlattığımız gibi Türkiyenin 

1 
i asayiş vaziyeti, hiç bir arıza 
>uimuş değildir. Şark vihiyet
İıde isyan değıl, adi vnkuatm 
••kası kesilmiştir Asarı atika 
'<den arıyan muhtelif milletlere 

p bir çok ecnebiler, buralarda 

bir emniyet içinde dolapnakta
. Esasen şark vilayetleri halkı
tilalci, isyancı, bilhassa rejime 
gayri memnun farutmek on· 

tarşı açık bir iftiradır. Eğer 
~liyetlerimiz mazide bazı acık

~disetere sahne oldu ise, bunun 
liyeti oranm saf ve temiz hal

. 'aci değildir; belki dahili ve 
l Politikanın tesirleri altında 
·~t yapanlarındır. Fakat, vazi
hlnrı zahiri manzarası ile değil, 
'daki salah itibarile de tama· 
değişmiştir. Halk, muspct ile 

liy;, dost ile düşmanı birbirin-
1~ırt edecek kadar uyanmıştır. 

rikat oralarda ancak nefrct
ılanmağa mahkfundur. 

layıatarı bir de siyasi cephesin
llıiitataa etmek mümkündür. 
Vilayetlerimizde isyan pyıala
ııı.aranların daha hususi mak
vardır. Bethahlarımız, akıl

' şu günlerde Madrittc topla-
lc ~kalliyetlcr meıeleaini konuş

olan Cemiyeti Akvam mecli
•inde bir tesir yapmak sevda-
dırtar. Bundan başka ıon gün
li'ransızlarla hudut ve şimen
~•erinde malGm esaslar dairc
bir itilaf yaptık. Bu itilafın 
~hududundaki a~ayiş . ~azıyeti 
\ıı~c de müspet bır teaırı olaca-
' 

11dir. Uydurulan rivayetler, 
.,'~•timiz hakkında hariçte ha
·~n tnüspet fikirleri, müspet te
l' 
'•ate etmcğe matuftur. 

~t "yalan" ve yalan haberlere 

1 •den pyıaların ömrü ne ola
büşmanlarımız istedikleri ya-
1 Söylesinler, diledikleri tahri 
)•p . 

sınıar. Memleket noktaı na-
. n bugün yürüyen hakikat 

1
huriyet Türkiyesi iktisadi ve 

\ı;. llahalarda mevcut fırsat ve 
it tdan istifade ederek ~alışı· 

er gu . . \( n ycnı ycnı eser ve mu· 
ı 'htıer gösteriyor. Onu yalan

t 
\ıı' !ayıalar değil, hiç bir kuv-

ıt"ı:ıundan vazgeçiremez. 

MAHMUT 
Siirt Meb'usu 

1~tl/a·d~ .. ~~~aklar 
~~a, 14 (A.A.) Romada 
)~ıf '~ın merkez ve cenup 

..._• \crınde gölgede 35 dere-
'"'' lldar çıkan bir sıcak 1 lıUkum sürmektedir. 
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( 121) kişi re/ 
kararı aldı 

Tekaüt maaşla -
rına dair heyet 
reisinin beyanatı 
/ngiliz muhipler 
cemiyetine ait elde 

musaddah bir defter 
mevcuttur 

; 

1 
'• 

Eınln Paşa 

Ankara, 19 ( Mllllget) - Ali karar heyeti mf'saislnl 
epey ilerletmiş bulunmaktadır. Kanunen müddeti bir 
buçuk sene olan heyetin faaligell daha alh ay devam 
edecektir, Buna rağmen heyet, muııtazaın bir pro(jranı 
ve sistem dahilinde çalışması sayesinde e/111de mevcut 
işleri hafifletmiştir. 

Sivillerin dosyaları elden geçmiştir 

Ali Heyetin reisi Emin Paşanın gazetemize verdiği ma- 1 
IOmata nazaran slvlllerln bütün dosyaları elden geçmiştir. 

Haziran nihayetine kadar da askerlere alt do!'yaların tet
kikatı ikmal edilecektir. 

Heyet reisinin beyanatı 

Emin Pş; bu hususta demiştir ki; "Dosyalar üzerinde tet
kikatı ikmal etmek demek, hepsi hakkında karar ver

mek demek değildir. Bu tetkikat neticesinde tamlklne 
lüzum gördOğümüz nokat hakkında tetklkatımızı yllrütü
yoruz. Dosyalarda aleyhte, lehte mevcut esaslar etrafında 
liizımgelenlerl isticvap ve IAzımgelen yerlerden de maltl
mat talep ederek hakikate vasıl olmağa gayret ediyoruz.,, 

Karara raptedilenler 

B undan başka bugüne kadar karara raptedllen müracaatlar 
hakkında hey'eı reisi şu izahatı vermiştir: 

Elimizde mevcut istatistik 291 müracaat üzerinde muamele 
yapıldığını gösteriyor. Bunlardan (131) i hey'etlmize taalluku 
olmadığından salAhlyetimlz haricinde görlllerek mu ele yapılm , 
(160) ı hakkındü, ise karar verilmiştir. Bunlardan (121) 1 ref 
kararı, (39) u da lpkadır. lpkalar arasında tadllAI görenler de vardır. 
Ozerlcrlndo tadllAt yaptığımız dosyalardan eski kararla ipka edi

lecek gibi gözükenleri tehir etmekteyiz. Bu suretle bunlıır hak
kında bir taraftan tahkikat tamik edlllrken, temize çıkması IAzım
gelcn bir çok kimseler hakkındaki Heyeti Mahsusa karennın 
bir an evet refl temin edilmektedir. 

Tehailt maaşlarını alamayanlar 
Emin Pş. bu izahatı müteakip ehemmiyetli bir noktaya temas 

ederek llAve etmiştir: 

• Nispeti askeriye/eri katedilip te şimdiye kadar tekaüt 
maaşı alamayan zabitanın tekaüdiye/erini alabilmeleri de mec
listen bu son günlerde çıkan bir kanunla tahtı temine alın
mıştır." 

Kuvai inzıbatiyeye mensup olanlar 
Diğer taraftan öğrendiğime Bu defter de istinat olunan 

ıöre kuvayl inzibatiye mensubu vesalkden maduttur. 
ve lngillz muhipler cemiyeti 
azaları gibi zümre meseleleri 
hakkında kararlarını peyderpey 
vermeğe başlıyan Ali karar hey'e· 
ti bu işlerdeki tetkikatını çok 
ehemmiyetli bir tahkikata tabi 
tutmaktadır . lngillz muhipler 
çcm'lyetlrıln resmi aza kayt 
defteri elde edllememiftlr, An
cak elde kAtlbl adli tarafından 
musaddak bir defter mevcuttur. 

Keııdllerlnin haberi olmadan 
aza 118teslne her hangi bir 

kimse tarafından şöylece ithal 
edllen, veyahut da haklannda 
cemiyet tarafından usu!U vec
hlle tahkikat ikmal edilmeyip 
henüz aza kaydedllmlyen ve 
hakkındaki muamele henüz mü
racaat safhasında bulunan 
kimseler hakkındaki Heyeti 
mahsusa kararı ise reloluna
caktır. 

italJan taJJareleri ~ün av~et etti 
ltalyan tabası ve Jtalyan mek
tep talebeleri tarafından istik
bal edilmiştir. 

Hava kuvvetleri zabltlerlmlz 
de orada hazır bulunmuşlardır. 

Tayyareciler öğle yemeğini 
Tarabyada ·Tokatllyan otelinde 

TOr~iye- Yunanistan 
Müzakere yakın
da neticelenecek 
Atına sefiri vazifesi 

başına gidiyor 

Yunanlılarla Ankarada cere
yan eden mıızakerata işti

rak etmiş olan Muhtelit müba
dele komisyonundaki murah
haslarımtzdan Nebll Bey dDn 
şehrimize ~imiştir. 

SalAhlyettar zevahn izaha
tına göro müzakerat tabii bir 
safhada olup yakında netice
lenecektir. 

Aldığımız son malOnıat, kO· 
misyonun bl taraf reisi M. 
Rlvas VlkUna tarafından ya· 

pılan tekllfat 
ve izahatın çok 
yerinde ve mu-

nlk olduğunu te
yit eım tedlr. 

Ankara mU· 
zakcrah bite· 
rek ltllAlname 
imzalandıktan 

D!Jn An!•oradan sonra mUba
gtltn Nebil Bey dele lı.lımiAyo-

nunun tasfiyesine b11\jlanacaktır. 
Tali komisyonlar , sadece 

batlanmıf işleri intaca çatış
maktadır. 

Nebil Bey iki gün ıonra 
Ankaraya avdet edecektir. 

Yeni Atlna sefirimiz Enis 
Bey de bir kaç güne kadar 
buraya gelecek ve Atlnaya 
hareket edtcektlr. 

Dün gelen telgraflara göre, 
M. Dlyamandopulosun Atinada 
daha Uç dört gün l<ıu: r kala
cağı anlaşılmışhr. 

DEvJ_,ET BANKRSl 

M· Müller tetkikatını 
ikmal etti 

Devlet bankası için tetkikat 
yapan M. M Diler tetkikatını 

bitirmiştir. M. MUJ!cr Almanya
ya avdet edecektir. 

M. MUller bu husuıta Alman 
devlet bankası mUdUrU M. Şaht 
ile görüştükten ııonra raporunu 
hazırlayıp gönderecektir. 

Devlet bankası için icap eden 
sermaye hazırlanmıştır. 

Bankada daimi bir ecnebi 
mütehassıs bulunacaktır. 

Rus sefiri 
M. Suriç mezunen 
Moskovaya gidiyor 

Rus sefiri M. Surlç dün ıa
bah Ankara
dan şehrlml:ı.e 

gelmiştir. M. 
Surlç bugün 
"Çlçerln,, va
purile Mosk111 
vaya hareket 
edecektir. Rus 
sefiri seyaha
tınııı hususi 
mahiyette ol
duğunu ve al
dığı mezuniyet üzerine Mosko
vaya gitmekte olduğunu söyle
miştir. Rus sefirinin Moskova
da ne kadar .kalacağı kat'I su
rette belll değildir. 

M. Surlç (Türk-Rus) ticari 
munasebatı hakkında hUkOme
tlle temas edecek ve yeni tali· 

Şehrimize gelerek Bulgaris
tan, Romanya ve Rusyayı ziya
rete giden italyan tayyareleri 
dün sabah saat dokuıu kırk 
d aklka geçe Köstenceden şeh
rimize gelmişlerdir. Filo yirmi 
dakika zarfında BUyUkdere 
koyuna inmiştir. 

Tayyarelerin geçen sefer ol
duğu gibi bir kısmı omnr yerine, 
diğer Uç kısmı ise BUyUkdere 
koyuna inmişlerdir. 

mat alacaktır. 
yemiş 1 er ve akşam a kad ar o tel- '!!!!!!"'!!!'"'"--!!'"'"-"!!!!!'!!!!"!_!'!"!'!!!!'!!!!'!"! 

Tayyareler inmeden evel 
liman üzerinde ve Boğazda bir 
tur yapmışlar ve bu esnada 
limandaki vaporlar dUdUklerile 
istikbal etmişlerdir. . 

Bir tayyare filomuz da mi
safirleri Boğaz haricinde istik· 
bnl ctml,tlr. 

f1lo erkanı Tarabyada za
bitan ve cmurln, şehrimizdeki 

de istirahat etmişlerdir. 
Akşam saat 16 da tlrkctln 

71 numaralı vapuru misafirleri· 
mJzl Tarybyadan almış ve 
BUyllk adaya götUrmUtUr. 

Misafirler BUyUkadaya çık
mışlar ve adada bir müddet 
gezmişlerdir. 

Kolordunun ziyafeti 
Dün akşam yat ku!Upte ko

lordu kumandanı ŞUkrU Naili 
paşa tarafından şereflerine yu

zelll kişillk bir ziyafet verllmltıtir. 
Bu akşam da Beyoğlu To-

katllyan otelinde tayyarelerle 
seyahat eden ltalyalı ga;ı:etocllor 
şerefine Matbuat cem'11eti ta
rafından bir ziyafet venlecektlr. 

Gene bu akşam saat 17 de 
ltalyan seferetanesl bahçesinde 
bir garden parti verilecektir. 

ltalyan tayyareclleri\buradan 
Atına tariklle Taranta ve ora
dan da Orbatella limanına gi· 
deceklerdlr. 

Bu suretle bUtUn seyahat 
4667 kilometrede ikmal edilmiş 
olacaktır. 

Ekmek ucuzlayabilir 
Narhta buğday 
fiatı esas olmaı 
lstanb11l meb'usu 
Haydar B.ln fikri ----Ticaret odasının ı~ıatlstlkle-

1 rlne nazaran pahalılık. ge
çen seneye nispetle biraz ha
flflemlştlr. (1928) KAnunusanl
slnde yllzde (ltı93) olan paha
lılık geçen ay yüzde (1481)e 
dllşmUştur. 

Fakat şimdiki flatler de gayri 
tabii addedilmektedir. Bu hu
susta tetkikatın bulunan latan· 
bul meb'usu ve eski Şehremini 

Haydar bey, Jıı!l,...---~ 
hayat pahalı· 

lıgını tahfif ve 
lhtlkArla mDca. 
dele için Ema
netin teşkilatı 

kAfl olmadığı 

kaD1latındadır. 

Haydar bey, 
bir muharriri· 

mlze demiştir ki: 
Havaylcl za

ruriye meselesi 
yalnız Emanet 

-

vesaltile halle- Kanaatını s/Jyleyen 
dilecek işler- Haydar B. 
den değildir. 

iktisat yekAletlnln bu işlere 
bir milyon lira kadar sermaye 
tahsis etmesi ve Emanet iktisat 
teşklllUının tevsi olunması IA
zımdır. 

Emanet, kafi mlkdarda !stok 
bulucdurmak suretllc fiatların 
fazla tereffUUne mani olarak 
muvazenede amil olabilir. 

VilAyelle Emanet tevhit edi
lerek ~eh1r itlerinin bir elden 
idaresi muvafık olduğu knnaa
tlndeylm;ıı 

Haydar bey, ekmek münaka
şasına karışmak lstemlyerek 
sadece: 

Ekmek narhına buğday flatı 
esas tutulmalıdır deıniştlr. 

Gazinin en büyük 
eseri nedir?. 

Güzideler diyorlar ki!._ 

Ahmet Refik Beyin cevabı 
Bütün müesseseleri garplı/aşmış yeni ve 

asri bir devlet : Türkiye Cumhuriyeti 
Cihan tarihinin ruhunu büyük 

adamların menakıbı teşkil eder. 
Bu büyük adamlar içinde deha
sını fende, san'atta, dinde göste 
renJer bulunduğu gibi, ordular 
sevketmekte, inkılaplar vücude 
getirmekte gösterenler de var
dır: Çezar, Iskender, Napoleon. 
Yirminci asır, bu dahiler silsile
sine bir dahi daha ilave etti: Ga
zi Mustafa Kemal .•. 

Fakat onların hissiyatile Ga
zi'nin hissiyatı arasında ne bü
yük farklar var: Çezar, cumhu
riyeti yıktı, diktatörlüğe ve hat
ta hükümdarlığa kadar yüksel
di. İskender, zaferler kazandı, 
kendisine ilahi bir mahiyet bah
şettirmeye cüret gösterdi. Napo -
leon, müselsel zaferlerini impa- Ahmet Refik Bey 
ratorluk tacile tetviç etti. Ne ten muzlim sisler, onun gözler 
Sezar'm, ne İskender'm, ne de alıcı dehasmm nurile sıyrıldı: 
Napoleon'un zaferlerinden, mil- Kadın hür oldu, vicdanlar hür 
Jetleri refah ve hurriyet namına oldu, ve nihayet islam aleminin 
hiçbir semere elde edemediler. gölgesinden bile korktuğu şap

Gazi'nin dehası, şark alemi- ka, Türkün simasını birdenbire 
nin cehalet ve teassupla kararan değiştirdi. Fakat Gazi, buna da 
ufkunda gözler kamaştıran bir kanaat etmedi: dimağ lan da 
halas ve istiklal güneşi gibi yük- nurlandırmak istedi. Bu nura 
nına kavuşturdu. Ona zafer ve asırlardan beri hail olan bir ma
hir milleti, düşman esareti altın- ni vardı: Arap harfleri ... Tür
da ve bütün müdafaa vasıtala- kün bilgısini daraltan bu harfle
rından mahrum kaldığı feci bir ri kaldırmak, en büyük illimler 
devirde, hurriyet ve istiklal nu- için bile muhal hükmünde idi. 
runa kanuşturdu. Ona zafer ve Gazi, bu muhalide imkan sahe
istiklal yolunda serdarlık, irfan sine soktu: Latin harflerini ka
ve medeniyet yolunda rehberlik bul ettirdi. İşte o zaman Ga
etti. Başından saltanat beliyesi- zi'nin en büyük eseri vücude gel 

Kadriye H. meselesi ni attırdı, dünyanın en hür ve di: İçtimai, siyasi, adli, mali, bil
en asri idaresini kabul ettirdi, tün müesseseleri garpWaşmış 
hiçbir dahinin yıkamadığı batıl yeni ve asri bir Devlet: Türkiye 
itikatları kökünden yıktı. Şar- Cumhuriyeti ... 

Hikmet ve Nazım beAfer 
gittiler 

istintak hakimi Hikmet ve 
Nazım Beyler Kadriye H. ve 
rOfekasının tahkikatını idare 
etmek Uzre dün lzmlro gitmiş
lerdir. --------
Balkan talebe 11.ongresl 

Temmuzda tehrlmlzde top
lanacak olan Balkan talebe 
blrliğl kongresine Leh, Macar, 
Çekoslovak ve ltalyan talebe 
birlikleri de iştirak edecektir. 
Beynelmllel talebe llttihadı hey
eti idaresi kongrede hazır bu
lunacaktır. 

l ITemmuz Perşembe akta
mı, murahhaslar şerefine bir 
~apur tenezzühü tertip edile
cektir. ____ ... __ _ 
Mektepliler 

Müsabakası 

7 inci hafta başladı 
'i inci hafta 

Yedinci haftanın en mllhlm 
haberi nedir ? mllsabakası 

~ Oj hazirandan itibaren 

başlamıştır. 

Gelecek cevapları 1171 
haziran Pazartesi · gllnll ak
şamına kadar kabul edece
ğiz. Yedinci haftanın en 
mllhlm haberi için alınacak 

netice 1181 haziran Salı gü

nü ilan edllecektlr. 
Cevaplarınızı milliyet mü

salıaka memurluğuna gön
deriniz. 
Not• MUsabakamıza haftanın 

• en mühim haberinin ne 
olduğunu bildirmek ve niçin o 
haberin tercih edildiğini izah 
tmekle iştirak edilmelidir. 

kım füsunkar güzelliklerini ör- AHMET REFİK 
* • * 

t. Ş. HA NiMiN CEV ABl 
0 Gazinin en büyük eseri nedir \t...! 

niçin? diye soruyorsunuz. Size ce
vap vermeden evci küçük bir hikiye 
nakletmeme müsaade ediniz: mu
~llimin biri zeki bir talebesine sor
muş: 

- Bana Allahın nerede olduğunu 
söyle, sana bir elma vereceğim. Ço
cuk şu cevabı vermiş: 

- Muallim efendi, siz bana Alla
hın nerede olmadığını söyleyiniz, 
ben size iki cima vereceğim. 

Bu hikayeden sonra, Beyefendi, 

rakacak değilim. Cevabımı yalnız 
bir kadın gözile, bir kadın hissile i
fade edilmiş basit bir kanaat gibi 
almayınız: Bence Gazinin en büyük 
eseri Türk kadınlığıdır, vazifesine 

ve hürriyetine kavuşan Türk kadını
dır,hayat sahasında Türk kadınma~ç 
tığı mesai ve refah imkanıdır. Er
kek bile olsaydım, şöyle düşünür

düm: "Kadınları peçelerin, kafesle
rin arkasında saklı olan, medeni, ic
timai, hatta iptidai haklarından malı 

ben de size soruyorum: rum kalan, aile hayatında hukuk ve 
- Gazinin en büyük olmayan ese- mevkice esir vaziyetinde kalan bır 

ri hangisidir? muhitta, Gazinin ideali olan inkılap 
Ben öyle düşünüyorum kı.Gazinin ve cumhuriyetin prensipleri yaşaya

önayak olduğu hiç bir hareket yok mazdı". 
ki ona en büyük eser vasfi verileme- Kadın okuyucularrmzdan 
sin. bununlabcraber sizi cevapsız bı- J. Ş. 

• * * 
AGAOGLUSÜREYYA HANIMIN CEVABI 

görüyorum. Çünki büyük Gazı 
daha düne kadar esir olan Türk 
kadınının mahrum olduğu ha 
!arı tanıdı ve bu suretle cemiye. 
tin temeli olan ana esir olurff 
memleketin de esir kalacagn 1 
bütün şark alemine ilan etti. 
Türk kadınına ciddiyet, vekar 
ve temkinle kabili telif olan her 
sahada faaliyet yolları gösterdı 
ve kadının kendi varlığına sahıp 
olınası esasını temin etmekle 
hürriyet ve müsavat temelleri 

Ağa oğlu süregya H.m üzerinde kurulınuş bir aile ha
Sorulan suale cevap vermek vası içinde şeref ve haysiyetini 

çok güç! Gazinin her yaptığı iş müdrik Türk nesillerinin yetı~
çok yüksek ... Fakat ben bir ka- melerine geı_tiş bir yol açtı. Şım
dın olınak itibariyle Gazinin di bu nimetten istifade etmek 
yaptığı işler içinde en yüksek iş sa'adet ve vazifesi Türk kadın 
olarak zaferi yapan ve Cuınhu- Iarına düşüyor. 

Avukat riyeti kurtaranların analarına 
her sahada açtığı kurtarıcı yolu AGA vÖLU SÜREYYA 
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Bre Elmas! Bre namusunu 
üç pula satan kahpe .. 
Amman canıma kıyma f 

'!'!ifeliıı lı!r~aıı: lt AYHAN 

- Oku şanaHehmet. 
Kepeneğinin önü açılmış Si- den tannnıştı: - Bıre Eln..ı~! 
lığmdaki Gümüş savatlı çif- Brre namusunu üç pula satan 

e "kuburların" saplan görün- kahpe!. .. 
üştü. Diye bir kere Nara attı, yerin
Gördün mü sen şimdi belanın den sıçrayarak otak içinde ası
iıyüğünü? Hurşit Paşanın aklı lı iki büyük yatağan pıçağı ça-

Amerl.knd.a j 

Havai seferler 
Amerika-Roma 
seferi yapılmadı 
Oldorchard, 13 ( A.A.) Assolıınt, 

Lotti ve Le Fevre, "Oiseau Jaune" 
tayyaresi ile saat 10,8 de Okyanus 

· seferini icra etmek üzre uçmu§lar
dır. Green Flaslı: ıuımmd<ılı:i Ameri
kan tayyaresi Amerika-Roma seferi
ni icra etmek Uzre harekete kalkıştı
ğı sırad<ı yere düşerek parçalanmış
tır. 

AMERİKA-PARİS SEFERİ 
Oldorchard, 13 (A.A.)- 973 galon 

benzini hamil olan "Oiseau J aune" 
tayyaresi bir mil 3/4 kadar bir me
safe lı:.atettikten sonra yavaş yavaş 
yerden kalkmr§trr. Tayyare, takri
ben 150 metre irtifaa çıkmış, kum
salın üzerinde uçmuş ve sahil muha
fızı bir deniz: tayyarcıi tarafrnd<ın 

takip edilmit olduğu halde Şark is
tikametine doğru gitmiş ve nihayet 
sisler arasında gözden kaybolmuş

tur. Sahil muhafizr tayyarenin pilot 
!arı avdetlerinde "Oiseau Jaunun 
Amerika sahillerinden 100 mil açık
ta olduğunu ve 300 metre irtifada sil 
ratle uçmakta bulunduğunu beyan 
etmişlerdir. 

ynanuştı. tılımştı. Fa•t;a 
Ya Ali Paşa umutsuzluğa ka- Birini sıymp otak direğine 

ılarak, elçi Diye gönderdiği siperlenen kardaşmm üzerine Fransızlarla yerliler 
dama seraskeri vurup öldürme- saldırdı. arasında musademe 
·ni tenbih etmişse... Hurşit Paşa korkusundan ça- Raba ( • A.) _ (IJ . ) 

E b 'b' d.. l H · d ~· d d" üzül ~ 18 "" avıs 
vet du gıkı d uzf C::~:r urşd ıt ı:, ~_eg:.. enM ~şany; s - Bazı gazetelerin haberleri hil!lını 
~m a ÇO • e a ~ vur u- muştu. oııe e met aşa: El - Borc mevzii için endişe ed!le-
u ~d~ ~~el~dı. • . . - A~man ars:~nn; cannna <·ek bir şey yoktur. Yalcın zamanlarda 
Bınnı oldunnek ıstı yen bır kiyma, ışte ben degılim. itaat ılbna alınmış olan o.hali ~adık 
ere~yi d~ dostça Na- Di~ip .se~ske~ ardından ~- kalmıştır. Bütün faaliyet Alt . Yacup 
e gondenrdı, o adam saf saf kıp gıtmıştı, Hurşıt Paşanın Sı- mevziine karşıdır. Bu mevzi 1 O ve 

kurken karşısındaki Piştovunu lahtarma gelince: o Paşasını ı ı Haziranda ~lddetli tecavüzlere 
ekerek: büsbütün unutmuştu, civardaki uğramıştır. Ait· Yacup ahalisi, erbabı 

- Gıravvv! ... Diye rahat ra- Muhafız çadırlannda soluğu al- kıyımın taarruzuna uğramakla beraber 
at kalbini parçalayıp savuşur- mıştı. harekete iştirak eımem~lerdir. Tak· 
u. Çadır dışından Hurşit Paşa- viye kıtaatı, vak'a yerine varmaktadır. 
Hurşit Paşa asıl kabahatı ken- nın telaşlı feryatlan geliyordu: FranSlzlara hücum 
· adamlarına buluyordu. Ne - Bıre koınaym, çadın sa- Raba~ ıs (A.A.) - Aft. Yakub 

uymu§lardı da şu herifin mı! mevzllndelı:I askeri kuvvetin bir kısmı 
· ahlarını almayı: unutmuşlar- Çadır içinde de biri birine ça- bu mevzil El·Bordj mevziine rapte· 

? tışan ktlağdı yatağanların kıvıl- den ve kıyımcılar tarafındın kesilmlş 
Seraskerin yerinde hanği ba- cımlan çakışıyordu: olan telgraf hattını bulmap;a gittiği 

yiğit olsa getirilen mektubu Selfo ile Elmas vuruşuyorlar- sırada tecavUze uğramıştır. 

çıp okumıya cesaret edebilirdi. dı, İlyas Selfonun arkasını al-
Hele: Tepedelenli Ali kıratta mıştı, kaldırıp vuracaktı, fakat 

yarlıkta dünya aleme Taş çı- çok cesur bir çocuk olan Sel
aran bir adamm gönderdiği ku- foya acıyordu. 

rlu Pistovlu birinin karşısın- Öyle bir baba yiğite kıymak 
mektup okumak hafifliğinde çok yazık olacaktı, nice "kadın 

lunmak. . . analar" Selfo gibi delikanlı do
İşte bu Hurşit Paşanın kan ğuramazlar yetiremezlerdi ! 
ğildi. O Ali Paşa ki, daha bu Zaten iki kişi çarpışırken üçün 
ayranı Seraskerin ordusuna sünün araya karışması mertlik 

anya" cami terinde namaz şanından değildi. 

A•m-ynd.n 

Mısır Kralı Berlinde 
Berliıı, 13 (A.A) - Mım krıh 

Fuat bu gün öğleden sonra bahçı

vanlık enstitüsünü ziyaret etmişılr. 

Mısır sefaretinde bu akşam büyük 
bir resmi kabul tertip edilmişılr. 

Belçika ile milzakere 
Berlin, IS (A.A)- Belçika mark-

lan meselesine. ait mür.akereler yann 
başlıyacaktır, l\lüzakcrat bitmeden 
bu hususta hiç bir şey neşredilmiye· 
cektir. 

lmağa müsaade etmişti de: Yıazık ! şimdi neredeyse seras
- Allahın evidir, içinde öz kerin adamları gelip çatacaklar
üslüman kulları Bayram na- dı. Kahpe Selfo üzerine üşüştü
azı kılıyorlar, yahu!.. filan rülecek yüz zağlı Kılıç altında :l:ım.pt.l.t.erede 
:meyerek koca Camiyi Topa param parça olup gidecekti. 
ülleye tutmuştu. Beri tarafta Elmas çok kötü 
?k _rere bunca canlara kıyıver vaziyete düşmüştü. Küçük kar
ştı ! hem de Bayram Namazı deşi ağabeyini Çadır Direğine 

rlarken !. · sıkıştırmıştı: Bir çıüışta .'Ha-
Hiç böylesine dinsiz imansız maylı" çıkaracaktr. [*] 
ytan yapılı adamın gönderdi- Eyvah !. . Elmas gidiyordu. 
Elçiye emniyet edile bilinir Silahtar İlyas iki kardaşı kanlı 

·ydi? eunemek için Selfonun koluna 
Hurşit Paşa karşısında diki- bir "Yatağan" teni indirdi: 
duran Selfoya Silahtar Ah- Offf da k • . .. ama pe vurup 

et ag_anm yanma oturmasını çalmıştı. Selfonvn kaldırdığı 

Llbrallerln propagandası 

Londra, l 3 (A.A) Bu gün 
buradaki nasyonal-lideral kulü· 
biınde bir nutuk 'öyliyen M. 
Lloyd Ccorge liberallerin 5 mil
yondan fazla müntahibi temsil 

etmekte oldukları~ı beyan ile 
demiştir ki: Parlamentodaki libe

ral aza öyle bir mevki işgal 

etmektedirler ki Avam kamara· 
sında her türlü ihtilAflarda en retti. Pala koca Otağın ta ... alt başı-

Mektubu da Mehmet Paşaya na fırladı: gitti. son sözü onlar söyllyeceklcrdir. 
a~tı: - ~k.u ~unu. ~e~e_:. . Zaten Hurşit Paşanın adam
dı. Kendısı dızlennın ustune lan da yetişmişlerdi, Selfoyu ya 
rop hazırlandı. _ kalayıp bağladılar. 

Selfo küçük bir harekette bu Serasker pek ziyade celallan-
nacak olursa: - Çat ... Diye mıştı, Selfoyu oracıkta boğdurt
rşunu yapıştırrp öldürecekti. mak istiyordu: - Bıre urgan, 
Ali Paşanın ic yanma diz 

ibrişim, kılıç kaytanı .. Ne var-
"kmüştü. Mektuba verilecek · · 1 
V b beki. d sa getınn. 

a ı ıyor u. . 
K th .. da k.. M hm Dıye haykırıp duruyordu, El-
li~ u 08~1 e_ et Paşa masla İlyas Paşamn ayaklan-

Binaenaleyh, onların mcs"ullyet 
hissesini hükömetin mes'uliyet 

hissesinin hemen nrdt sıra gel
mekte olduıtu söylenebilir . 

Liberal fırkası hiçbir zaman 
muzır fırka zihniyetiyle bu va· 

ziyetinde istifade etmiyecek ve 
bunu memleketin Ali menfaatine 
hadim kılacakur. Biritanya mil· 

! 
aşak mn b~1°. adıgı Puslayı: na kapandılar, cesur delikanlıyı: 

ası o uya ısın: o rumcaydı. ff . . al d la !eti hem muhafazakArların hem 
Elmasla İlyas adır k · a etmesını y var ı r. c; apısmm H . P b"" .. k d "" de sosplizmin nl~yhindc bulun· 
kenarında oturan "Selfo" urşıt aşa en uyu uş- duğunu beyan ye iJAn etmiştir. 

örmemişlerdi Ali Paşanın ~~ manı Tepedelenliyi kolu kanadı 
• kınk hal · "k" ·ı kı Liberaller hükumetin nasıl bir si· si sapaya düşüyordu. e getıren ı ı sı uşuru 

. ramamıştı. yaset takip edecegini merak ve 
.Hurşıt Pa~ Mehmet Pa.şanm Selfoya ilişmedi, Tepcdelenli- alll.ka ile beklemektedir. Fakat 

imde tuttugu Puslayr ışaret nin Puslasma kapı yoldaşça ce- hükO.met llbpral fırkasının siya-
erek: . . vap yazdı. -etini takip etmediği takdirde 
.-Haydın benım yarar yiğit- Sabah kuşluk vaktinde Elçi-

nm, şunu okuyun! emrini ver- 1 ·· d •· · bild" d" · fi ı El er gon erecegını ır ı. 
. yas a masm arkalan Sel- S lf . kal bed nl . .. .. 

d .. ük" t.. s lf dalı e o ıç e e en onune 
ya on u. e o a gece . .1. b akıld • y 

·baha karşı Dı Kaleyi teslim- geun •P. rr. ıgı zaman a
dip Kahpe Kanlar gibi seras- nya camılennde yasşı ezanı oku· 

. k • 1 A B b nuyordu ... cnn ucagma atı an na a a 
ir öz kardaşile eski silahtar 1-
.?sı ı:urşit Paşanın çadırında 
orecegını nereden hatırına ge
'rsin? 

Kardesi Elma r k:-ılm .,,..,;,,_ 

Bitmedi 
r -[•] Hamaylı çıkarmak: Boyun ile 

omuz arasını bir taraftan öbür tara
fın koltugu ;ıltına dek bir çırpıd<ı 

kesip a~tma=k~·---------

sukut edecektir. Kabine, sosy8 • 

list bir idare haline gelmcg ka

rar verdiği andc, memuriyeti 
nihayet bulmu~ olacaktır. Zira 
millet ona sosyali>t cecrübelerinc 
girmek için biç bir mezuniyet Ye 

salAhlyet vermemi,c.ir. Liberaller, 
müstakil bir fırkadır. \' e bu fırka 
cesaretle korkusuzca hareket ede-

lliu ıııekobı 

Yeni ~a~ine 
Ha~ri tesımatı arttırmak 

İSIİJOrlar .. 
Atina, 8 (l\lilliyet) - Kabine· 

de 1\1 Venizelos tarahndan tadi

lat yapıldL Yeni tebeddülau şim· 
diye kadar telgraflar haber ver

mişlerdir. Şimdiye kadar başve
kilin etrafındakiler böyle bir 

takım tebeddülaan gCıya efkArı 

umumiye tarafından şiddetle is· 

temliğini söylenip duruyorlardı . 
Nihayet istenen tadilat yapıldı . 

l\L venizelos bunun için :ıöyle 

bir de behane buldu: kabinede 

ayan azasını da temsil etmek 
ld.zım geldl!tini ileri sürdü . Fakat 

buna rağmen yeni ıadilana ayan 
meclisi kabinede temsil edilmiş 

değildir. Beş nezaret, iki de müs-
teşarlıkta ancak bir tek ayan 

vıırdır. 

Cenerıı.1 Gonatas ayan intihap 

edildi. Şimdi de kendisi kabineye 
aJındL Cencral Gonatasın kim 

olduğu malumdur. Anadoluda 
Yunan ordusunun uğradııtı hezi

met üzerine Yunanistanda 929 
de çıkan ibtilAI hareketinin ba

şınde olan Ceneral Gonatas Kral 
Kostantin hükumetinin nazırlarını 

kurşuna dizdirmiştir Şimdi ka
bineye münakalat nazın olarak 

gırıyor Bu nezarete müsteşar 

olarak da miralay Karapanayoti 

getirildi Bu llliralay çok, malumat-
lı bir salon adamı diye tanınmış 

cır. Kral Kostantin hükO.metinin 
nazırlarını muhakeme eden fevka

lade mahkemede azalık etmişti. Şim· 
dl meb'ustur. ihayet müsteşar da 

oldu Fakııt 922 ihtilalinin başına 
geçmiş olan bu adamların şimdl 

böyle kabineye biri nazır diğeri 
müsteşar olarak girmeler! bir 

çoklarının hoşnutsuzluğunu cel· 
betti. MuhaLI!er, ebali fırkası 
buna şiddetle muarızdır. Onun 

için bu fırkanın Azm;ı aruk meb'
usan meclisine i,tirllk etmemeye 

karar verdiler. Bu suretle pro· 

testo ediyorlar. :\.luhalifleri kız. 
dıran bu tayinleri M. Venizelü:i 

yapmayabilirdi. 
l\:abinc tadildtı munnscbetile 

nazarı dikkati celbeden di~r 

bir sima da M. Argiropolosnır. 

Yeni kabinenin hariciye nazırı 

olan :\!. Argiropolos evelce An· 
karaya sefir olarak gitmişti. 

1\1. Ar!(iropolos yeni YSzifesine 
başlar ba~lamaz Tlirkiye 1 lariciye 

vekili Tevfik IUi~tu beye bir 

telgraf çekerek cvelce birlikte 
çalışmış oldukları gibi bundan 

sonrada müşterek mesaide bulun· 
mayı temenni etmiştir. 

Bahri teslihat 
Yeni kabinenin bahriye nazın 

bahriyeli değil, karıı ;r.ııbitidir. 

Bahri teslihatın arturılması için 
hararetli bir taraftardır. 

Kabinede birde sıhhiye neza
reti te. i. edilmiştir. Bu husustaki 

kanun ahiren kabul edildi. l\L 

Venizelos bu nezareti de deruhte 

etmiştir. 

--~----~-~ 
Rusyada 

Lehistan aleyhinde 
nümayiş 

Moskovıı, 13 (A.A.) - Tas 
Ajansı bildiriyor: Tifliste Leh 

konsoloshanesi önünde on bin 
kişi kercl!llklerinden bir protesto 

' 
nümayişi ) pıruşlardır. Bu nümayiş 
V arşova bükömct mehafillnln be. 

yaz Gürcü muhacirleriyle yapmış 
oldukları te~anüt nümayişine ve 
Gürcistnnın Rus ,urıılar ittihadın. 

dan ayrılması için neşretmiş ol
dukları beyannameye cevap teşkil 
etmektedir Konsoloshane mühim 
mifü kuvvetleriyle muhafaza edil· 

Yeni bir grev 

Deniz amelesi 
grev ilan etti 

Atina, 13 ( A.A.) · Gemi müceh· 
hizleriyle dok amelesi arasnda çıkan 
ihtiW üzerine Pirede grev ilan edil 
miştir. Grev, tevessü etmeğe müte· 
mayildir. Hülrilmet memurları inzı
batr temin için lazım gelen tedbirle
ri almışlardır. Kabine vaziyeti tet
kik etmiştir. Hükfunet ihtilafı bal ve 
tesviye için mes'eleye müdahale ni
yetindedir. 

Atina, 14 (A.A.) - Gemi müceh
hizleriyle dok amelesi murahhasları 
bu gün milli iktisat nazırının delale
tiyle dok amelesinin metalibi hak
kında görüşmüşlerdir. Hükilmet va· 
pur işletmeği temin için icap eden 
tedbirleri almıştır. 
KOMÜNİSTLERE KARŞI 

Atina, 14 (A.A-) Bazı haberlere 
nazaran. dahiliye nazırı komünist 
propagandası aleyhindeki proje ah· 
kamı meb"usan meclisi tarafından 

tadil edildiği takdirde istifa edecek· 
tir. 

PANGALOS UN ADAMLARI 
Atina, 14 (A.A.) Meb'usan mecli

si Pangalos kabinesi erkanından o· 
lup nazırların mesuliyeti kanununa 
muhalif harekatta bulunmuş olmak
la ittiham edilen ccneral Nidcr, M. 
Tantalides, Vogopulos, ve Tavulari 
sin ceneral Pangalosun mahkemesin 
de şahit olarak celplerine karar ver
miştir. Bunların kefalete rapten tah
liye talepleri reddedilmiştir. 

!_@p-yadn 

Akvam meclisi 
Ekalliyetler mese 

lesi halledildi 
Madrlt, 13 ( A.A.) -· Cemi· 

yeti akvam meclisinde M. A· 
datcl , alı:alllyetler tarahndaa 
verllecek lstldalann tetkikine 
alt usude yapılan tadilatı ve 
bu bapta ittihaz edilen tedbir· 
teri sayan raporu okumu11tur. 
M. Stresemann, teklif edilen 
tedbirlerin zihinlerin tesklnfne 
medar olacağını kabul ve teslim 
eylemi\! lakat , kendi tezinin 
muhalaza ve ipka edilmesi la
zım geldiğini söyleml\ltlr. Mu
maileyh netice olarak, raporu 
son olmıy acak yeni bir merhale 
teşkil etmesi kaydı lhtlrazlsl 
ile kabul etmekte olduğunu 

beyan etmiştir. 
M. Brlaod, raporu tanzim eden 
zevatın laallyet ve eserlerini 
methllsena etmiş ve fena tahrl· 
kAta karşı kendilerini muhafaza 
ve sıyanet için blltlln ihtiyat 
tedblrlerlnln alınması bizzat 
ekalllyetlerln menfaati icabı ol
duğunu söylemiştir. Mumaileyh 
alAkadar devletlerin rıza ve 
muvafakatı ve cemiyeti akvam 
meclisinin ittifakı AraRı olmak
sızto bu hususta hiç bir şeyin 

değiştlrilmlyeceğinl kaydetrr ış, 
akvam cemiyetinin ekalliyetler 
lehindeki mesaisini birer birer 
saymış ve netice olarak M. 
Stresemanoın akvam cemlye. 
tinin nllluz unu halold ar 
edtcek mahiyette bir şey yap· 
mıyacağma ve memleketi namına 
raporun memnuolyetbahş neti· 
celerinl kabul edeceğine kani 
bulunduğunu ııave cylemltt!r. 
M.Ste ı uemann bilhassa eka· 
liyetler mes'eleslnde devletlerin 
hukuku hllkilmranlslne kendisi· 
oln herkesten ziyade rlayettar 
olduğunu söylemiştir, 

Nihayet, meclis M.Adatcl nln 
raporunu ittifak ile kabul et· 
mlştlr 

ispanyada Kral nezdinde 
Madrld, 14 °(" A.A. ) - l{ral 

M. Zalesklyl ve biraz sonra M. 
Stresemaoı kabul etmlftlr. M. 
Oulnones de Leon ile M. Sclala
ja uzun uzadlya görilşmllşlerdlr. 
Millakat hakkında sıkı bir ke
tumiyet gösterllmelı:tedlr. .,... ___ ... _ 

Bir lhtlllif çıktı 
Parls, ıs (A.A.) -Meb'usaıı 

meclisi maliye encllmenl, Lon· 
dra ve Vaablogton ltllAfname
lerl balı:kındalı:I hilkOmet emlr
names!nl asla kabul ıtmlyece
ğlnl beyan etmiştir. 

Dolandırıcılara karşı 
Parls, 13 (A.A) - Meb'usan 

meclisi, bazı cezalara mahkOm 
olmut kimselerin bankacılık 

yapmasını meneden projeyi 

,,,,,, 

··rS'on fipb;-~ler -
uu "'9aiü ~ alyau tai~arccilerine verile~ 

ziJalet samimi ol~u 
Ziyafette Şükrü N~iit 

1

paşa ve Ceneral 
Balbo tarafından nutuklar söylenmiştir 

telefonla 11/ınmıştır: 
DLin akşam ltalyan tayyareci

leri şerefine kolordu tarafından 

yat klüpta verilen ziyafet çok 
samimi ve parlak olmu~tur. Mi

safirlerimiz hususi vapurla ak~am 
yedi buçuga dogru adaya çıkmış
lar ve ıskelede toplanan halk 
tarafından alkışlanmışlıırdır. 

ltaiyan tayyarecileri hazırlanan 
arabalarla bir srıattaıı fazla devam 
eden biiyük bir tur pptıkt:ın 

sonra yatkliiba !(elmi ,lt:rdir. 

Ziya[ete ltalyan ma~ı dinlen. 
dikten sonra t m saat dok u;ıda 
başlanmıştır. ziyafet snminıl ko· 
nuşmalar içinde iki saat dernm 
etmiş ve on birde nihayet bul· 

-~ --- ·-
Spor 

muştur. Bu müddet c>nasıodJ 
bahriye bandosu tarafından g 
parçalar çalınmı.şnr. 

Ziyafetin sonunda Şükrü ;\sili 
paşa Hz. tarafından kı•a ~r 
nutuk irat edilmi< misa[irleriP111 

' " selamlanmıştır. Hu nutkrı 1c.1ırı 
hava müstc~nrı Ccncral !l:ıl1 

. ur 
tarafından mlikabde cdilnı 1 ? 

Ceneral Batbo nmkunda bi!ha 

Gazi hazretlerinin muazzam c ' . , , 
lcrinden hararetle hah,ctnH' 
kadehini Türk 1 la\ ıı. Kar.ı. ı>e" 
ku n ·etleri şerefine kaldırnıt;tır 

l\lisa!irler ye d ıı »etliler g•°" 
yatısı Scyrisdaini ı tah~h cr!lr 
husu>i hir »apurl:ı ls•., ıbul:ı 8' 

det etmişlerdir. 

Galatasaray Bolis 
şampiyonu .. 

•••••••• 
Dünkü futbol ve Atletizm 

müsabakaları. 
Dün llılk fırkası Beyoğlu lıi· 

nasında Istanbu! mıntakası boks şam· 
piyona maçtan yapıldı. l\.lusabakalan 
istisnasız kazanan Galatasaray, futbol· 
dan sonra boks şampiyonluğunu da 
aldı. 
' Bu suretle senelerden beri muha· 

faza ettiği futbol, Atletizm, denizci
lik şampiyonlu~na bu sene de boks 
µmplyonlu~nu ilave etmiş oldu. 

Atletizm 
d• 

Dun Taksim stadyoıııu0 d• 
yapılan filtbol maçları arııs1;,0 
Galatasaray atletleri tarafın ~u 
yarda Uzerlne müesses Uç "~o· 
yapıldı. Diğer mukarrer uç ~el 
şu kısmen rakip olarak dil rı
edllen Rum ve ecnebi aııeııe ,. 
ltlıarı ve kısmen de Galııt•~. 
ray at!etelrinln aralarında ~d,o 

Milsabıkalann neticesi: malı: istememeleri yuzUP 
Sinek sılı:let: !{aya (O. S) yaııılmadı. uo· 

hillı:men galip. Üç ko~unun dereceıerl ş 
Horoz sllı:lef : Nuri ( O. S ) lardır; oll'o 

hasmının abandone etme sile 100 yarda; Semih 1 o sa 6" 
bir taksim on, bu derece ""14,,. 

Tay sıklet: Necmi (G. S) bas· fa olmak itibariyle fena değitıt 11 

mının dördUncn ravntta aban· 2incl ve daha ciddi bir tecrU ,. 
done etmeslle. Semihin daha iyi netice ıal•' 

Hafif sıklet; Melih (G.S) pu· ğına eminiz. d'' 
van besablle. 880 yarda : Besim : iki ~el 

Yarı orta sıklet: Milat (O.S) lı:lka Uç saniye dört takslJlld•~I· 
hükmen galip. Bir mil : Hikmet ( beş ıısJJll 

Orta sıklet; Selman ( O.S ) Jı:a on dört saniye iki ta 11.dı 
hükmen galip. 
Ağrı sıklet: Hayn (G • .s) rakipsiz 

olarak yarı ağır sıklete kimse 
iştirak etmemiştir. 

Pek Az eve! teessüs eden G.S. 
boks şubesinin, muntazaman ça· 
lışan mcnsuplarile bütün sıklet· 

Jerde galibiyeti alarak kulüplerine 
blr şampiyonluk temin etmeleri 

takdire şayandır. Bu ~ençleri ça
lıştıran boks kaptanı Süheyli beye 
de mesaisinde bundan böyle de 
muvaifaki ·et dileriz. 

beş. ) Bu koşucu gayrı 1'•~" 
olmakla beraber pistten Jı 1,~,r çıkdığı için bu derece pııt 
addedllemez. 

Futbol rı· 
Dün Taksim stadyomunc!~ 

pılan futbol macları netice''' 
1 

Darüşşafaka: 3 - fatllı:. 1 
S nr· Şişli: 4 - lstanbul P 

J(urtulu~: 2- Beşiktaş: O 
1 

. 
G.S kiiçükleri: 4· PerB· . ıllııJı 
G.S:2· Üsküdar BeyJcrbC~ (. 

tcliti: l 
ı>' 

..,..,, 1 

latanbul Ticaret Müdüriyetin ı gayrı menkule yüzde beŞ z _,ırııı", 
· · · de ı>- ~ı 

den: (Hazır elbise terziler) ıle lıp olanlar ve daha zıya usiP ·r 
· lmak · 1 h" ye "' ~1 

(lstanbul Türk terzı ve kun;ıa~- a . ısteyen e: ı.ss~ 
0 

0ııO fP 
çı ve elbiseci ve müstahdemını) ymetı muhamınınesının % 1_...ıo u· 

• ""d · bfd k ve9Z tP esnafı bırleşerek vucu a geur- e ın e pey a çasını ·ıı<" ,ı . - taslı• ,ıe 
dikleri (lstanbul terzıler ve ku- Dosya numarasını mu• elf" 1 ı . . . . d be . üracaat ,ı 
maşçılan cemıyetı) nın ıdare zaye e şu sıne m . ·ııd• ". 'f'' 
hey'eti intihabı 22/6/929 Cu- ve 29 Haziran 929 tarılıı 'iYes1 ft 

' d .h lei 1cat •• ı 
martesi günü Sultan Hamamın- en 16 ya kadar ı •. . 0;ı...- ·ıJ~ 

1 , d .. terıJerııı rı ı 
da Tuhafiyeci Hanında birinci pı acagm an muş 31• 

b·ı k·ı ·h bulu11"' katta bir numerolu dairede icra ya ı ve a e azır 

ve saat 10 dan 15 e kadar rey olunur. . 
kabul edileceği alakadarana ilan Iatanbul Baroıurıd•11 ~5iııiCIJif 
olunur. muzun senevi müs~er 111iis'tl" 

Haziran 929 tarilı111~ 'fotc' ,-e 
Cuma günü TarabY3 a şğ~ 
yan Otelinde icra oı~ııa~ııl ~~ 
Seyrisefain idar.~sirı1~~11ı~~r 
vapurunun köprudell1cet ede 
tam saat 10 da hare 

lstanbul İcra dairesinden: 
Çingiryan Ohania ağa veledi Ağa 

canın, Verjin hanrmd<ın borç aldığı 
bin iki yilz: liraya mukabil vefaen 
ferağ eylediği Galatada Kemankeş 

Karamustapaşa mahallesinin leble
bici sokağında cedit: 23-25 numara· 
larla mürakkaın Dekakin ve odala· 

• A .~w 
ılan olunur. \'iıı11~;~· 

ırıu• •'' ~ Mudurnu Noter 9ı6 t pır 
den: Mudurnuda 7 /1İI ıa ı~' tıl~' 
de teşekkül eden (l:{er:;,ıtıdııJ' ~! 
Kollektif Şirketi şuref[ fıl >&• 
dumulu mahacır oğlu .

1
: ..,:f•1 ,P 

efendinin eceli 01evU~ 1,flfıl' 1 

nasebetile diğer şıirc. 111 Jı'~ 
müteveffanın vereseni.11 1ceıt 1 ~ 

tarih ve 1947 No. nüshasının üçüncü kfireden ihracrrut ve t•:ti sııb'"'e ı:' 
f d V ki Q · • şeraı ·ıU" ·r 

rın tevsii intikalli nısıf hissesi in· 
delmüzayede beş yü:ı: lira bedelle ta· 
libi uhdesine ihalei eveliıi bil icra 
ihalei kat'iyeai için betekrar on beş 
gün müddetle müzayedeye konuldu
ğu villyet Gazetesinin 18 Mayıs 929 

sahi esin e, a t azetesının 19 batının Katına ve 1cıbı _.,,, 
d vaıı>• it""-"· Mayıs 929 tarih ve 4083 numaralı resinde fimabat e dair d3 ~ ,.. 

nüshasının beşinci sahifesinde rar verilmiş olduğuna ,.:ıi~cl'ııı! 
hfUZ: ~e 1 1 

İkdam Gazetesinin 19 Mayıs 929 ta· de mevcut ve ına 1 ı usu 
rih ve 11519 numııralı nüshasının be· lasilmağla keyfıyet a 



MILLIYl!:T ÇUMART!SI 

lLLfYET,,IN ŞEHIRVE MEMLEKET HABERLERi Istanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 
\ vııa,,ette TOWn Haları Memı~ket'!!_ Dünyanın en latif bir vadisi .. 

Vergiler Yerlı malları •••••·-----

~~~üdar traınvaJt 
al ~ün ~ir ~ocuıu ez~i 
ir t' .. n ak~am ut.eri 1>kudarda 

rıJ.I ıtr trıımn• kazuı olmuştur. 

·ıı! "nıii iinundc altı yajlarında 
la i,mindc bir kıt. çocuğu 

3~ı iştır. \ziz efendi t>minde 
ııır in kızı olar Meliha hattın 

1iı tarafından öteki tarafına 

,3n ek ist.:mh, lt\kin o sırnda 

1 ıı lıya ~itmekte olan tramvayın 
~a kalmış ve bir kaç metrµ 
kiencrek ulmüştur . Bu feci 
d~rı hemen (\küdar Mild· 

il/ııumill~i haberdar edllmi~ 
~et tramvayın altından çıka· 

Ya kadar bir .;aat sefor 

Denizde öllJm 
o isminde bir renç kalafat 

Yerinde denlı:e rtrmlf, 70ı:• 
hlltıııdlğlnden boıtulmuftur. 

Ya11gın baılangıcı 
t•ıııı rece Ankara caddesin· 

4e Aflı.t efendi hanınıla 
Q çılı:mışsada derhal aöa-

1'1Utt0r. ---fi' ati h t e yangın 
111bte AH paşa caddealade 
Oturan Maksut efendini• 
Gen yangın çılımtfHd• ılln· 
1ıııuftür. 

d• Tufarıla Ka~ını 
d' 1 iıöyUnde hamal Tufanla 

:aıın ef. bir mes'eleden dola· 
'vıı:a etmiş ve Kasım ef 
~ 1 dötmUştür. 

,. 
,. 

laıe giren hırsız 

ilıtaşta oturan Tapu mı· 
~Uru Suphl beyin evine hır· 

'~ tırıııiş l&kalanmıştır. 

o· iti/it hır1111 hırsız 
~tYnıanl) ede Mehmet •ıta· 
:1n ahırının kilidini kırmak 

,. 11 ~ içeri glrmete tetebbU• 
1 ~1 11 

l\ii Ftıza isminde bir adam 
'"ııııttır. 

~· 
t Pıırnıakları kesildi 

ş• !ı'ııtıaki marancoı: fabrika· 
ıf 1 n~a çatışan Kerork elini 
ıJ· :'Ya kaptırmış, parmak· 
ıııt 'sllmlftlr. 
41 ~ --.... 
el ııt ağacından af8gı 
~ır ~:sofyada mUe:ı;zln Haaaa ef 

1 
llt atacınıoı dallarını kc· 

4~ dal kopmuş ve Huaa 
'· yere du~ .. ek yaralan· 

rf ı. '· ........ __ _ 
~ 
fi:fganlılar 
lh.'be imtihanlarını 
'i\ffakkiyetle verdi ... 

ni, a"Jdan ııh,il için ıncn 
'1.t l!;ckn ta. he bulun 

1 nıda pıerdc nıuqffaki 
l~lı,nıakt,ıdır Jr. 
• 
1 • 1 rd,ııı virıııı dııkuzu 1 la 

~lıı 1 ' ı · . 1 . . a .. l\l..'rı l~l .. 1:1l ~ ımtı 

nı n·m·;ıfLıkivctlc bitir
~ir 

'tnc !(«len ralchcknlen 1 i\ 

l:bl 1.reııkih kıt. lbe~lnc 
.'tı·iıHki 'lh c~kek talebenin 

t~ 

•s· l,ıaııhul :ılt"ı KHbata~, 
l:rit•rı ık Bursa w lzmir 
~ le\ 1.1 ol.nmu,JHnlır. Hu 
1 ' 

ck,Lrı'i tı.rk,cyi çahı..k 
lcr,fi r 

' R<ııııa \C .\loı-kcıv.claKI 
'ltıtı·ckcılerine dilnmu~-

'''tı11/l/111 mekteb/Jıde n• 
·~ı '.· ·k r , muallım mck 

n hu ere mezun olıırı 
' hoc·ılıırı ~· rdiPe dun 
·ırı-c• . 1 

'' H mı- c·clır 
1 ' 1 ~ayat mektebinde 

1 ı 1 •ı ııt 
1 11. • . 1 

nıcktLpıcri on 
tarafından J.n 

nıu<a'!le•e hril 
it 

6~ "''<'':"I __ _ 
lllPkfepfp 1ıery/ 

1 1 
< 1rl c ır ı k k z mek· 

''
1 •n ',il' 

Kesilen vergiye 
ilAve ediliyor 

Bu senenin kazanç 
aakkarat vergllerlnde 
d.lllt yapılmıştır. 

ve mu· 
bazı ta· 

Musalı.kafa! vergisinin zam
medllen lı:eslrlerl Ilga ile bu 
fark vergiye l!Ave edllmlştlr. 
Ahşap meskenlerden alınan 
yazdı dokuz ytlzde on ikiye, 
l(lglrlerden alınan }'Uzde on 
iki on yedl}'e lblAğ edilmiştir. 

Yüz liradan az maaşı olan· 
laolar yltzde yedi daha fazla 
olanlar }'Uzde dokuz kazanç 
vergisi vereceklerdir. 

Şilede teftişat 
Vali muavini Fazlı Bey dUn 

aabah refakatinde vilayet mek
tupcusu Hüdai Bey vı daha 
bazı memurlar oldugu halde 
teftlf içla Şileye ıı;ltmlştlr. 

Temlik işleri için 

Tefviz ve temlik işlerini bl· 
tlrmelı: için altı evrak masası 
daha lhda~ edilmiştir. 

- --
Emanetle 

Su derdi 
Yeni bir proje 
hazırlanıyor 

·afta konli.;eri .\lu:-taf·t. -.u mli 
teha-.ı•ı llürhoned<lin be'\ kr te Tcr
kos •ırketi mildüru '\1. lü,ıoluanın 

~tiraklılc bir >ti pıojc•i hızırlanmı~ 
ve '.';aiıa Yektlctint Kiınderilmiıtir. 

\·ektlet şirketle bu proje üze 
rinde yeni bir mukavele vap>cakıır 

Terkos suyu yene yok 
T.rko< kumpanya ı evelki giın 

suları altı <aat k<-mi~. dün d• bir 
damla bile :-;u '<.•rınc:ıniştir Enı:ınet: 1 

nazar• dikkatin celhcJe iz 

Kimsesiz çocuklar yurdu 
~ehremıneti taral'ından \yuofya 

medre;e;inde vücuda ~cıirılcn kim· 
-.,iz çocuklar \Onluıııhkı ı. •i,•t 
hitmi.otir. (:eçenlC"rde oancal. on ço 
cuk alınıbilıniırl. llu h•ltı yurda 
yeniden çocek .:ılın:ırııkt1r. 

Mllşterl alnııyau şofl}rler 
Yıkın me,ıfelere henzlııim )Ok 

diycrtk mü~t~ri gotürme)·cn şofilr· 

lerin ~iddcdc tec1.i~ c: .. i l·:n1anetcc 
tıkırrur etmiştir. ·--Buz fabrikası bitti 

Kara afaçt• \•pılan yeni huz 
fabrikasının in;uıı lıitmişfü lllr kaç 
güne kadar fabrika faaliı ete geçecektir. 
Yeni falırika ~ünde 2~ ton huz 
çıkırıcakrıı ----Sok11klar .~ulanac·ak 

Sehrı.!ınanetı hu ~tinden itibaren 
caddeleri .ulam;ık için tcrko" şirkc 4 
ti•;tc ;1nl11.ını 1 tır Kü\uk caddel~r 
günde ıki, kı.ıçü!..: cıddrıer dr birer 
defır. :::ul1.:ı1ıt-aktır 

Lehlstanın mi/it kalıre111a111 

B··~ur ~t'hrıınizc Runıaın adan 
bir Leh heı eti gelecel,;ti~ llu 
heı er :;uriycye ~idcrck urada 
bu'unaıı rıc~hur l.t:h hu'lıaııdanı 
<:encrnl Hen' ı·ı kemiklerini Lc
hi<tıı•ıa ıı:ıkkılc.:d.cir 

Ccncral !lem .-1.ıo Lehi;taıı 

i"•tılı\liııin en nıe,hur anıillerııı 
den lıiri nlnıujnır .'14~ llacar 
ihtil:\li esn:ı,ındıı. da hu ccııeral 

.\lacııri. cana azimet ecnıi~ıi. 1 IU 
!asa hı.; c ııcral Rw;ya ve Avus
turya a !<ar~ı nıucaıtele etmi~tlr. 
fakat hu nııkıı.dele de mag16p 
oluncH Tutkiycye ilciı:ıı ermiştir. 
Kendi<İıc heraber daha hlr çok da 
Leh \'C lacar •nilliı ctperverlcri 
meır' ek etimize ıı:el nıi\lerdir. 

( eııcral lknı hurnda ihtida 
dııti~ ve \hırat pa~a 11lmuştur. 
Murat pa~a l ~!>!\ de 1 laleptc 
vefat ct•ııl~tir. l~tc l.vh1>tan hu
k<\ıneti hem lchlcrrc hem de 
.\lacarlarca bir milli kalıreııııııı 
olan bu kumandan hakkında • 
hakiye! izenıını 'llenıleJ..ctıne nak
kıthnıckk "':' ı ıııifd ihtirttmı 
yapcır.ııalı tadır - ~ ................ __ 

Bir garibe/ hilkat •• !. 
Dun >&hah '.\lahmut hey nahl

yc;inden Ha ·ırköy belediye 
tıı\.ıel.ıetlne dört •}!ık bi o,;ornk 
ıı;etlrilmı~tir. 

1 mı Osnıaıı nlıın hu çocuk 

her ·~ ııııtc,tiııl de ön tRrııfından 

yapıı;ıaktıdır. illi ı:arihe hııUınd• 
hc~lm ••·ık~· yııp•eakıud•r. 

geni sigaralar 
Bu sene tütün fiatları 

artırılmıştır 

Tütün inhisar umum mUdtlrO 
Behçet bey, bazı cigaraların 

değlştlrilimesl mes'elesl hakkın· 
da dün bir muharrirlmize demiş· 
tir ki: 

Flalt 20 kuruş olan "NI· 
met. kaldırılmı~ ve yerine 15 
kuruş flatle İsmet clgarasının 
zıvanalısı ihdas olunmuftur. 

Türk ocağı clgaralarile mı. 
basa mahal kalmaması için 
Türk clgaralının ismi Ankaraya 
tahvil edlimlşdr. 

MUdafaai mllllyo clgarası da 
ilga edllmlştlr. 

ince " Boj!;azlçl ,. nl kaldı· 
rıyor ı: ve yerine " Hanım,, a 
mukabil, " Bey .. Unvanlı t' l 
" Efendi ,. cıgarasını ikame 
edl7oruz • " Kabine .. isn l 
" Salona ,. tahvll edllml~tlr. 

" En Ala ,. kalın " AIA ., 
kalın ve " ince ,. cıgaralar 

lağvedilmlştır. 

En Alil ince, Serkl doryan 
incesi olmak Uzere tlmdlklndenl: 
iyi harmanla yapılarak flatı 
t.ı ilı:ea 15) kuruş oldu. 

Dokuz kuruş olan UçüncU 
kalın mOlıa All harmanlle 
(10 kuruf& lblAt, ( 9 kuruta 

' atıl nakta olan tatlı sert tlttOnU, 
cıgnr ıı ıtibl 8 kuru'a lndlrll· 
ml~ti·. 

ÜçUncu nevi tUtlln ilıta edil· 
mlştlr. inşa edilecek karton fab· 
rlktı.sının masrafı yarım milyon 
lira olması muhtemeldir. 

Fabrika için kireçsiz ve taz 
suz bol su ve ayni zamanda 
aakilyat itibarile en müsait olan 
mevki tercih edilecek, lstanbul· 
da olmazaa Sapanca veya Gem· 
ilk civarında lııfa olunacaktır. 

Eldeki tlitiin mıkl11rı 
lstanbulda bulundurduğumuz tU· 

tOa miktarına vr cllmlzde mevcut 
depolara nazaran daha 2\ mil· 
yon lira masrafı icap ettirecek 
yeni depolara ihtiyacımız vardır. 

Bu parayı depolara sarfet
mekdense iter nevi fenııi vesa· 
iti muhtevi bir fabrika )·aptıra
rak şimdiki Cibali fabrikasını 
depo olarak kullar.malı: daha 
muv11fıktır. Bu suretle fabrika 
ve depolar masraflarından dört
te bir nispetinde tııaarruf ola
caktır. Türk cıgaralannın sar
fiyatını arttıtnıak için Avrupada 
6 kadar fabrika açılacak, fab. 
rlka olmıyan ecnebi memleket· 
!erde de bazı teşkllAtı yapıla 

caktır. Bunun için gönderilecek 
TOrkgençlerl hazırlanmaktadır. 

Aldığımız raporlara göre bu 
sene ttltün mahsulllımız umu
mlyotlc iyidir •• 

Behçet bey, bu sene, Şark 

vllilyetıerlnd• tutun lflerl hak
kında tetkikat yapacaktır. 

inhisar idaresi, tütün zUrrıunı 
hlnıııye için bu sene tütün flat
larını yüzde on beş arttırmıştır. 

Tiitün ekip blr;eııler 
inhisar ldadreslnce yapılan 

bir lstatlstige nazaran TUrkl· 
yede 102508 lı:lfi ıuıun ekmekte 
ve 24,9! 3,937 kilo tUtun alın

maktadır. 

Hlzmell det•lelle l.~llht11111 

G. Antebin Fransızlar tara
fından işgalinde J.>Olis memurlu 
ğuna tayin kılınmasından dolayı 
Hey'eti mahsusaca hidematı 
devlette istihdam olunmaması
na karar verinmiş olan muhase
bei hususiye sabık mukayyidi 
Mehmet Kamil efendi. Bursa
nm Yunan kıtaatı tarafından iş
galinden dolayı sivil olarak İs
tanbula gitmesi harekatı mil
liyeye iştirak etmeme küzre 
!ut'asından firar ma~Syetinde 
telekki edilerek. Hey'eti mahsusa 
ca nisbeti askeriyesi kat'edilmiş 
olan hesap memuru muavini G. 
Antepli Mustafa Remzi efendi. 

Sadrı esbak Damat Foridin 
yaverliğini kabul etmesinden 
dolayı Hey'eti mahsusaca nis
beti askeriyesinin kat'ına karar 
verilmiş olan sabık erkanı har
bi ye binbaşılarından Hakkı 
Muhlis bey. Ve Anadoluya aei
mesi için vaki olan davete ica.,bet 
etmemesinden dolayı askeri 
Hey'eti mahsusasınc~ nisbeti 
askeriyesinin kat'ına karar ve
rilmiş olan Tabip yüzbaşıların
dan Mustafa Naili efendi, hak
larında verilmili olan kararın 
ref'ineAli karar heyetince karar 
verilmistir. 

Diyarbekirde bir Beyoğlunun yea_nıbaşın.da bir kır mfi'!Zf!
sergi açılacak rası seyretmek ıstersenız Maçkaya gıdınız --------····--------

l\11111 istih,al:ltım11.111 hınııye>i ve 
~u suretle mcınlcketiıni1in iktisadi 
inkişafına hizmet vesile-ile Diyarbe· 
kirde ığu>ro, zafer l>a''ranıı günü 
bir yerli mamul:lt scrgi;i açılma, •ı .ı 

karar verilmi~tır llu ~er~inin bilh• ·• 
mıntakada açılma.;ınl ~erli mamuı;I 

ttn1ız111 8i.irümünun çoğalına .... ı I\'. "' 
mühim görülmektedır 

\filli iktisadi• tllınııın hkiıalm< . 
milli :'tihsalJtın çu~<llOlii \~ lli'löl~l 

sile irlıaltltımızır. az·:1larak ihr·u:atı~ 

ınızın :ırrnı;ı~ını~ en mUhin1 hir ('<;;:t,.; 

oldlı~u Y~ hu husu.;un kı~ırı tli bir un1· 

d~ l·Idu;ttı şlirhc-.iz ol<lu~Ltı?d;ııı Jhiclır. 

'fürk tacirleriı\in \:\zım ~elen chcmıni 

yeti \ermeleri beklenmektedır. 
Serl!i için l>irnrhekirde Türkocaıı;ı 

lıinı>ı tah;i< edilecektir. ~ınıdiden 

iscihz;ır.1t& bı~lınoıı~tır., 

== w 
Yerli 111alları kongresi 
l:lazı \iltyetlerdcn nıkuhulan mü· 

rıcıatlar üzerine . mcmleketimi7.ln 
her tarıfı:tc!aiı:i yerli malları korııma 
cemi) etleri arasında lrtllMt ıe'i'I için 
yakınd• bur.da uınumi hir konRr• 
t0plına"aktır. llittün 'il:I ~etlerin bu 
kongreve iıtirıkini teınin için hazır

lıkları lıa>lınınıjt<r. ---Korıyda idam 
l\on~a.dan \-11.ılıyor. Hlr t;trla me 

<elesiuden dolavı \k;elıiriıı l·'.~igiız 
kar esin<leıı \fohmet H :-Oülı•,mın 
J,in1lerin<l~ iki ki:-inin canına kıran 
Ahmet ı.~lu 1 l•ıjım hakl.ındı idamını 
mahkeme torafHıd:ın kır•r Yerilip 
tasdii- edilen kıcar (arşamlıa günü 
<abahı hükılme( ıııevd•nında infaz 
edilmiştir 

MIJteferrik H. 

Kibrit çakmak 
inhisar için talimat 

hazari an dl 

Ceçcnlcrdc Ankara)~ ~!den 
kibrit inhisar müdürü Tahir kc\'· 
hp Her J'Arlll :~hrimizc )!CicccJ..
tir. 

(,'akmak ı e kibrit iıılıbarları· 

nın lıirle~tirilım-si hakkında ki 
kamın sureti tatbiki hakkında 
bir caliınxtııanıe yapılnıı~tır. 

Ç'ııhrııak satı~ teıki!Atı tespit 
~dilnıi~tir. idarenin . )eni bütçesi 
(3) milyon lirayı mtitecııvlı olup 
çakmak 'aridRCı ( I000,000) lira 
kadardır. 

Slnopta yıkılan kihrit fabrıka· 
:;ının yerine, nakliyat H· orman 
itibarile mü•aic hlr mevkide fftb· 
rih in~ası ki•ı hutçeye (800,00) 
lirıı ı:ıılı<b·tc ' . dılmi~cır. 

Ya kup Kadri ı•e Rıı!Jetı beyler 
:\lardin ıneb'u<ıı Y•kup i{adri ı·e 

.\fronkarnhisar mah·u,u l(ıı,cu Eırof 

lleyler dün ,\nbra<lııı ~clmişlerdir. 

Ko11111 sefiri 
Roma sefirimiı Suı~ H. 

~üııiilJt•h·a, ı ~idccektır. 

perşemhc 

Karaya oturdu 
\lbanyı v•pıırıı Celih.ıiııda fener 

açııt;11ıda hsrava ı ıturmuştur 

Ankara Valiliği 
.\k:;amda nkundujtuna göre 

Konya meh\ı;u ,'\enat bey An· 
kara \'ali ve ~ehremlııliıtine tayin 
edilmiştir. 

:\evzet hey bugün Ankaraye 

ıı;tdeccktlr. 
-'--~~~-~-

Ada yangını 
Az kaldı çamlarkami

len kül olacaktı ----Oün <aat birde hir yaııRın llu• 
yükda çsmlarını tehtit ctm i..: 'c 
yangının iınilne giiçluklc ıı;•çilebil 

miştir. Ötedenheri çımlann altında 
ate~ yıkmak roPmnu nldu~u halde 
hu karar bir ıurhi tatbik edil miııır. 

Düoı yene ad:t'3 ~ezmql;e Releıı 

bir :ıilınin ç:tmların dih1ndt! \Cınck 

pilirml!k ish~me~i } i.ızunden çamlar 
tutııjmuştur \dı eıfaıye•i ı·angının 

-~ya Ynr~i cihetine doAru ilerlediğini 

görmüş v• i•tınhul ctlaıyosiııdcn yar· 
dı01 iJtemi~~cdr ~onr11 ranp;ın itfa 
edll<ligfoden 'aı~eçilmı~tlr. Yangın 

güçlük!• \e bcı kadar çam kül ol· 
t!uktan sonr~ s ndlirillchilmlıtir 

Yangın h•kkında uhkik•t devam 
ctmekttdir. 

Maçkanın Kazanovası · Bütün mehareti her 
rasgeldiği kadına şiirlerinden birini 

okuvup fikrini öğrenmek 

Beyoğlunun hemen yanı ba- Bu esnada muhterem şair ( !) 1 dimiı:e baıka ejtlence ara7alnn. 
şında dünyanın belki en latif büyük bir çitlembik ağaçının yu Tekrar ağaçlar arasında dola. 
vadisini, temata etmek isterse- karı dallarına bakarak bir tey- tma~a batladık. 
niz, hiç durmadan Maçkaya ko- ler mırıldanıyordu. Sordum: - A ..• bu da ne? 
şun. Burada, kendinizi, mi.mu- - Acaba ne bekliyor? - Ne olacak, bir sarnot mec 
relerden uzak, fehirleirtibatı - Mutlaka randevusu var- il · 
kesilmit bir yerde sanırsınız. dır. 
Sağınızda, bakarsınız emsalsiz - Ağacın üstünde mi? 
bir kır manzarası uzanmıt, so- - Dur bakalım, acele etme, 
lunuzda ve karıınıada lacivert timdi anlarız. Vakıa çok geçme
bir deni•, rüzgar, iki mail sat- den §&İrin tavrı değişti. Saçları 
hın ortasından oğultulu bir ne- diken diken oluverdi. Gözleri 
hir gibi çağlayarak geçer. Yer- parıl p.rıl yanmağa ba,ladı. 

sı ... 
Üç kadın, bir o kadar erkek,. 

ceplerinde birer yasaı fite, dol
durup doldurup ı<Şerefe!>1 diye 
parlatıyorlar. Erkeklerden biri 
karşısındaki bej renıi mantolu 
esmer bir kadını itaret ediyor: 

- Y annndaki yanımda, kar· 
şımdaki canımda. Otelci büıbü-
tün cıvımış, mırıl mırıl söyleni
yor: 

- Asmalarda üzüm. . . U-

ler, taraf taraf kır menekteleri, Meğer, ruhunun mülhimeıi ge
yaban gülleri ve binbir renkte liyormuş. Beyazlar gıyınmiş, 
vahti çiçeklerle bezenmittir. A- kızıl saçlı, civelek bir kıı:. Şair
şağıda Beşiktaş muhteşem sara- de göğüı kabardı, gözler büsbü 
yı ve fakir evlerile güneş altında tün döndü: Kızcağzın ellerine 
uyuklar gibidir. Karşıda Beyler sarılır gibi, üstüne düşer gibi züm. · · Aman amman yoıma
beyi, ilerde Kuzguncuk, yeşil hareketler yapmağa başladı: larda. · · Ah anam yosmal•rda 
koruların arasından size gülüm - Ayol dedim, bu şair değil, gö. · · züm ! y osmalarda bir kı· 

d rıtma, bir kırıtma ki hiç sorma-
ser gibidirler. Maçka iste böyle a eta zıpır. . . F 
bir yerdir. Kolumu çekti: yın. akat it bununla k~lmadı, 

Tramvaydan indiğim zaman - Aman sus, bülbülü ürküt- el pefrevleri başladı. El pc~rev-
lerinden sonra dudaklar hueke 

vakit öğleye yaklaşıyordu. Elle meyelim. Kız karşıdan itıkının 
rinde mini mini yemek sepetle- haline katılacak gibi gülüyordu. te geldi. Osırada İnce saz, a~ ır 
rile kim bilir lstanbulun nerele- Şair başladı: bir şa.rkıya başlamıştı. Arkada
rinden kalkıp gelen aileler, ra- Siz bir zehirli ok, ben kücük bir kuş ~ı:; bılmem ne münasebetle sor 
hatça nevalelerini açıp döke sa- A~kınızla oldum vallahi medhus .• , 1 · 
ça göğdeye atacakları bir yer - Bu nasıl şiir böyle? . - Acaba hangi fasıldan bu? 
arıyorlar. Sonra daha arkada - Basbayağı şiir. . . . D~dak dudağa gelenleri ı:<i•-
M k 1. h j · · ş·· · d k d" 'b' terdım · aç anın yer ı anım arı, ıtına- - nrı e en ı gı ı acıklı · 
lı tuvaletler içinde toz penbesi desene ... Bir ağaç arkasını si'. - Tahir puselik! olacak. 
yüzlerinden sihhat fışkıran bes- per alarak onları seyrediyorduk. Küçük çiftlik parkında bir sa 
lemelerile küçük çiflik parkına Fakat bu gülünç sahne çok de- atlik geı:İp dol atmanın ~ndekl 
giden patikaya sapıyorlar. Za- vam etmedi. intibaları bunlar oldu. Lamba-
ten ben de oraya gitmiyormu- Kız, gülerek uzaklaştı. Şair lar yanıp ta ağyar ıödorinin 
yum? de hayran heyran arkasından kapandığı demlerde buralarda 
Kapıda mutad duhuliye res- baka kaldı. Benim gibi itin ala- neler olup neler bittitlni kola· 

mini verdikten sonra Parkın en yında olan arkadatım dedi ki: yca tahmin edebillrainb: . 

yüksek mevkiinde kurulan köş- 1 ;-... -:-aıi. ıiBiiuiifiiaiiıiiıliibiiuillriiiaiidliaiibliiiittiiiiİii, iıikiıle;.n~-~----lliiıı•&..iM •• ~S·--· 
kün içinden geçerek ağaçlarını · -
arasına dağılan çiftlere biz de 
kanştık. Çiftlere diyorum. Çün 
kü, burada benden batkı «tek» 
yok gibi idi: 

- Eh, dedim, ne yapalım, biz 
de gölgemizle beraber gezeriz! 

Fakat aşağı yukarı dolatır-
keı> baktım gölgemde sarsıntı 
alametleri var. İkimiz de yorul
muştuk. Havuzun başıııda kır
mızı şemşiyelerden birinin al
tına iltica ettik. Karşımda, ya
nımda, sağımda, solumda gü
zellik müsabakalarına girmek 
lüzumunu hiu'!tmiyecek kadar 
güzel mahluklar var. Havuzun 
fıskıya halinde savrulan suları
na bakarak dütünürken koluma 
biri dokundu. Kendim pek zevk 
ehli değilim ama, erbabı zevkten 
çok tanıdıklarım vardır: 

A .. ? D -- ... senmııın. emege 
kalmadan teklifsizce yanıma 
qöktij: 

-Demek bu Cuma lstanbul.. 
- Evet; dedim, burada eğle-

• 1 
nıyor ... 

- Oyleyse hadi dolaşalım. 
- Nereye? ..• 
- Dolaşalım. 
Yorgunluğu filim ileri sür

düm• ama ititmemezliktengeldi 
Yürüdük. Parkın köşesini bu
caiını dolaşıyorduk. Bir aralık • 
elile, karışık ve uzun saçlı birini 
gösterdi: 

- Maçkanın Kazanovası .•• 
-Ya?!. .• 
- Evet •.. yalnız, zavallının 

bütün mehareti her rasgeldiği 
kadına şiirlerinden birini oku
yup fikrini öğrenmekten ibaret· 
tir. 

O halde Kazanovalıiı? 
- Hiç canım. • . Biçare ile 

alay eder dururlar. Fakat o, he
zimetten bıkup usanmaz. Kadın 
!arın istihzasına uğramaktan a
d<tta zevk alır. 

MiZIT M~TIRtiRI 
Kııllaııı~ı 'uhhult!tli, ma,ralı ni•pec kabul 

derct:cdc az, uzun 'enclt!r tamiri ihtiyacından Yarestt!, gerek 
deniz v~ gerek kara mot >rlarının en mükemmeli hlı; şüphesiz 

«Nöyf eld Könke» moto..ıarıdır. 
Tek ve ı;Ht silindirll her talep cdile~ek l..t.\ vccr" 

==- ce:lim olunabilir. il \'~kjlil'.muml: Türkiye Otoınohil IA.•tik ve 

ilJlllll Reyoglu istiklal caddesi f fıll 
lstanbul Elektrik Şirketinden 

Istanbul Gaz, Elektrik ve Teıebbü
satı Sinaiyc Türk Anonim Şirketi 

(Satgazel) Mödiriyet ve İdarehane
si 15 Hazirandan itibaren Beyoglun 

da Tünel Meydanında Metro hanı-

nın 6 inai katına naklolunmu1tur. 
Müdirıyete ait bütün ıcbliğat ve 

iş'arat ile halkın şikayetleri badema 
bu adrese vaki olmalıdır. 

Müşterilere ait muamclita gelin· 
ce. Kadıköy Gaz ve Elektrik işleri 

için Kadıköytinde Milhilrdar cadde 
sinde 73 numaraya Istonbul Gaz i~-

leri için de Bcyaııtta Istanbul Lise· 
ıi karşısın~akl mahal ile Ankara cad 
desinde 40 numaraya müracaat edil-

Adapazannın Bıçgıderc or
manından gayri mamul metro 
mik'ep hesabile iki bin yüz ka
yın, yüz kırk dört lhlmur ve h~ş 
yüzelliiki köknar e'şçarının dört 
senede kat ve ihracı beher met
ro mik'ap gayri nıaınul kayın 
iki lira yirmi beş kuruş ıhlamur 
dört lira yetmis bir kuru ve 
köknar ü~ lira otuz kurut beJ Ii 
mukarren ile ilan Y(! ·artname
sindeki mevat dairesindıı kapa
lı zarf usu)Jle 1-6-929 tarihin
den 1-7-929 t:ırihintı k'ldar mü 
/ayedeye vazedilmıstir. Talip
lerin Kocaeli orman mildilriye
tinde komisyon~ muracaalları 
ilan olıınur. 
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-Ç-~PKIN KIZ 
Yazan : AK 4 GÜNDÜZ 

MlU.JYıT 

EGLENCELER1 

Bursa YilaJefin~en: 

UUMARlt.Sl 1' HAZlRA •929 

lttihadıMillt 
Türk sigorta şirketi 

arik ve hayat üzerine sigorta muamelesiH 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 

Acncesl ulıuınmayan tehirlerde ll<'Cnle ıtrımınnktnıtır 
.... Telefon: Beyoğlu - 2003 

ORTA. MUALLİM MEKTEBİ 
KABUL ŞERAİTİ 

- Üıt& muallim mtktebi alelumum o"a mekıep muallimlen 
ile ilk muallim mekteplerinin ( Terbiye, Ru1'fyaı, l ',ulil ıed i• ) mu
allimltrin~ ilk tedrisat mületıişlerini • tatbikat mektebi müdürlerini ,.e 
bi!Ahare açılactl ikmal mektepleri mUdür '" muallimlerini yeıi;tir 
mek üzere tesis •dilmiştir, 

2 ~ Orta muallim mtkttbinin ( Pedagoji , lisan ee edebiyat , 
ıarlh coğraHya, fizik, lılmya, ri)aziyat ıabf,iyat) şulıeleri verdır. 

Bu t"belerden pedagoji şube•ine girecekler evtlemfrdc (pedagoji 
ihzari) ı t dığer şubelere girecekler (umumi ihzari) şınıflarına imtihanla 
kabul olunacak ve bu ~ınıfları ikmal edenler meslek şubelerine 
gcçecekltrdır. 

3 Lmuml ihzariye münhaı.ırın erkek muallım mekıeplerinden bu 
;,ne mezun olacaklar ile 4-.5 •ene zarfında (eniyi) derecede mezun 
olup ılnlerl 18·25 ara.ınd• bulunan ıalipler imtihanla kabOI olunur.(•) 

4- Pedagoji ihzariye kabul olunacak talipler, ilk muallim mektep
le 'inden eniyi derecede mezun ve afnlerl 18-25 arısında bulunan 
ve iki sene ilk mekıep ııfuallimllginde m unffakiyeıle \•lışmış muallim 
!er ara•ından imtihanlı tefrik edilir. 

5 Yukanda ) azılı enal ve şartları haiı olanlardan bn sene mu· 
allim mekt 1>lerinden mezun olacaklar. lıulundukları muallim mektepleri 
müdürlüklerine müracaat ile i;imlerini ka>dcuirmcleri IAzımdır. Bu kısmın 
mü;ahaka imtihanları, bulundukları mekıeplerde •en mezuniyet lmti 
hanlarının hitamını miit<a' · ıp 20 temmuz 19<29 cumartesi mektep idare 
\'C talim he\''etlerinin huzurııııda icra tdilecekıir. 

6 .\foalllm mekteplerinden + - 5 •ene zATlında mezun oluptı 
slnlen 18-25 arısında bulunan diğ<r muallim talipler, hangi kısma talip 
i5tler aıa~da ,ikredllen evrak ve n;ikalaıı ile birlikte m~sup olduk
ları Maarif idarelerine temmuzun 10 uncu çarıımba akşamına kadar 
milracaaı etmelidir, 

1) l\lüsabaka imtihanına kabul için i>ıida 
U) Sıhhatinin tabii " mfüaiı, aza ve lıa\'l;ının tım cİ<ml ı·e rııbl 

anormal ahuli bulunmadiğna dair resmi tahlp raponı 

J11) Mtzun olduA-u mektep şehadetnamesi ile hüviyet cüzdanı as 
kerlik ve aşı vesikaları 

iV) Bulundukları muallimliklerdekl müddeti hizmet ve hUsnü hiz
met ceılvellerl 

V) Pedagoji lhıari~e gireceklerin muvallıkiyetle çalışuk.lanna dair 
\faarif idareleri tasdiknam°'I müfettiş raporlarının sureılerile birlikte 

VI) lkl adet kanonsuz fotoğraf. 

7 -J :\füsabaka imtihanları her vllAyene Maarif Eıninlerlnin ten•ip 
edecek ini mahallerde 20 temmuz 1929 cum•rtesi günü ıabah •••t 
9 da hR}lı\'aCakıır. Bu mUddtt ıchir ı e takdim edilmez. 

8 _, lmıihınlarda kazan an efendi lerin hfü·i etleı1 1 havi ced·, eller 
maarif eminliklerine, :\laarif \t muallim mektepleri mildıirlüklerine 
bildirilecek ve mekıebin açılma zamanı da ışbu re•mi dairelerle "" 
gazetelerle ayrıca iltn olunacaltır. 

JO - O"a muallim mektebi leyl!dir. Talebenin ibate ve laşe.•i 
ve kitapları meccanen temin olunur. Masarifi '3ire talebeye aittir. 

ı J Kabul edilen talebeden şehit çocu~ \'t kim<e•lz olınlar 
bu baptaki evrakı mü5pitclcrini birlikte getirmelidirler. 

{'] Dertct kaydı manhosıron evvelki mezun/ora aittir. 

Dişleri muhafaza etmek hayatı kurtarmaktu 
~- Ornz senedenberı tarzı _lhzann 

..,..., .. " daki nela<eı ve kudreu fcnni-
yes nden naşi her kesin mem

nuniyetle l<timıl ettiği 

PER1'.EY DIŞ MA
CUNUv•ya PERTEV 

Diş ·rozu 
bu maksadı temine kafidıt. 

FOTOGRAF MAKİNENİZ 
En mükemmel teferruatla mücehhez olsa bile şa· 

yanı hayret fllmlerlnl istimal etmediıtlnlz taktirde 
arzu ettlğ'lnlz neticeyi elde edemezsiniz. 
Muvaffak olmak için ta kildi gayrı kııbll e' safı hıt!Z 

KODAK 
FILIMLERINI İSTiM~ 

EDiNiZ. 
Kodak makinesi - Kodak filmi 

Velox kağıtları 
AIAmlnllt fototraflar için 

MİNOTEROS kartpostalları 
kullanınız. Her yerde satılır. 

\ 'ilAJet daimi encümeninden: .Ad 

Bedeli ke~fi on dört bin yedi ytiz on ti lira yetmiş kıırııt;J 
ibaret lstanbul on birinci mekt~p tamiratı kapalı zarf usulile ~if 
929 pazar günU saat on bire kadar münakasaya konulmuştur ~ 
!erin vakti mııayyenlne kadar teminat ve tekili mektuplannı 
mene tevdi etmeleri 

• • • 
Cibalide Muhiddin kocevi mahallesinde kAln dört odadan ~ 

ret Muhiddin kocevl mektebi binası icarı verilmek üzert 9;. 
929 Pa?.ar gllmi saat on bire kadar müzayedeye konulmuşnır. 

!iplerin encumene müracaatlarL 

AL TiNCi BÜYÜK 

TA ll ARE Pil ANG~S~ 
6 inci keşide l l Temmuzdadır 

Büyük ik:ramiyeı 
200,000 liradır 

Ayrıca 50,000 40,000 80,000 20,000 16, 
0,000 liralık lkranılgeler ve 100,000 L. nıukil/• 

Bu keşldede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Devlet de rniryolları ve limatl
1 

ııa~d~~ dal~k~~Tm.! oıa~~A~~~S!~~e~~ t 
mahalde E aıılması için evclce ,-apılan müı>yedede verilen flaılar Mdcfl ~ 
kıc ı bulmadığından r ıo.kilr muşun 25-6-929 salı gllnfl ,erılti s•lıık• ıtfi" 
sinde ye kapalı zarna tekrar müzayedesi icra olunacaktır. Arr.u edt~ 1(1-
t•rlhi mezkiırde ~ut J 5 .. 'IO kadar teminat mekcuplarile tekltfnamelerl~ 
avrı zarflarla işletme mlidilrlii~ne tevdi eylemeleri ilin olunur. 

Manisa Vilayetinden: 
lltdtli lt~H münakasanın müddeti münaka.d ARSLAN KUVVET ŞARABI K l.!ra nev'i afi~ 

k 78 2575 :~ı.~ehlr mektehi alenı· 6 temmuz cuoı 
Avmpadan gelen umum fantazl uvvet i!Açlarının en laidclisı ve ı!Aveı ın~uıı H•t ıo da ....ı 

lnegölde ktin ld~rd hs:ısiyeye en ucuz Türk mlistahzeridir. Vücude olan tesiri hakkında sıitunlarca 36 2tı.530 Manlsada na t<· 6 temmuz cumıl"~ 
ait (,'iılı maden suyunun işletme hakla methli sena kAfi değil yalnız bir iki şişe içmek bütün iddialarmızm marn mektebin bir kapalı zarf saat (11) de 
müzayedesi 1 7i9:l9 Pazartesi guııü şa~ididir. Başlıca makbul ha~sası kana, sinirlere kuvvet ren!(e pen- kısım inşaatı ~ 
~••t 16 

ya kadar temdit edil!l' i•tir. belik naııırel gu·'zellik, ve yücude şişmanlık vermesidir. Her eczanede Bedeli keşti, sureci münaka>a, ve müddeıi münaka'81arı balAda ııı ~ıf 
Taliplerin Ş rtnamed gı m · 'e · H B k' k '" K k ı~,.ı. ':..liııl bulunur Depo· Bahçekapı Şekercı e ır ar ası m. Azım ecza iki mektep inşaatı mimakasaya onulmuştur. Bu huıu•t• ta[sil:lt a •• ,. 

sair izahocı almak üze·e ihale g.ı~ıi c d . . · Cıı
0

f 'f . S d . lert'n maarı·ı mu· d"rlu· &üne ve ihale ıriinu" • •akıl muavyenlndc ,.ı'IAı. eıi~ deıı evvel llursa ~:ncümenl 1 !Ayet eposu. An karada Mtrkez eczanesı er ayyar ve amsun a ecza u " c- • , 

kalemine müracaatları il~n o!ıın tııdrl Ra: it Cm Be !erde buJt,nur. encümenine mürac•atları ilAn olunur. 

rinci sınıf atlet - olursun, kah~ - Ben- görmiyeli, saçların met Şevki? yazmağ~ sağlamca~ogreneme
kah kah kah! (Not: Yani bura- çok ağamıış Aka. - Vallahi, (Milliyet) le ara dim gitti, ikide bir, sözün geli-
da, sen kar§rmda imişsin gibi - Fakat gönlüm sim siyah. larında bu roman için uzun u- şini beceremedim mi, hemen 
zencirleme bir kahkaha attnn. - Yoo .•. edebiyatça laf ya- zadıya, maceraya benzer şeyler başlıyorum: Dedim, dedi, de-
Güzel ayşcııiakilcr gibi) 3ak. Şurada ağız tadile, ziyafe- geçtiğini biliyorum ama, sizmi- dim, dedi ...• 

döndüm: - - - - ·ıe! 
- Bana yardım etse111 r 
- Peki fakat neye? -~e' , ·r ~ 
- Pot kırdım, t::ırıtl ,;,Jf-

ğim de. . , ")'Jt"':je 
Sana bir şey söyliyeyim mi? tini haklayalnn. siniz, değilmisiniz? kuvvetle şe Şu Türkçeyi iyi yazan birisi-

dikleri günden beri evlerinin içi Ali çirkini l İşin dog ı.:su bu: Muziksiz kar- - Edebiyat ağız tadı değil hadet edemem. ni bulsamda öğreniversem. 
kavgadan gürültüden geçilmez Kızacağın, darılacağın güne piç, tavansız salona, yahut şe- mi? - E ... yl yazarsan yaz, ne Esneme cicim Ali! Bitiriyo-

Ben bunu samırtı• sOtıııJI~ ~ 
sofradakilerin hepsi ka~~ gii' 
gülmeğe başladıiar. O ' 

olmuştu. Onun mahsulüne fır- kadar hep çirkinliğini güzel gü- kersiz limonataya beruiyor. A- - Etrafa bakarsak, diş ağrı- olur? Ben bu günün !azı deği- rum işte! Mektubu, lafı sen u
tınadan başka adını yaraşır? zel ve güzelliğini çirkin çirkin damcağızın çıplak kafası içinde sı gibi bir şey. limki. Yarma kadarda sen ölür zaUyorsun. Benim her şeyimi 

Benim bir çocuğum olsa adı- yüzüne vuracağım. Yanl bu, se çok incelik var ama, burada mu - Sen bana çatmak istiyor- gidersin. öğrenmek İstediğini ben bilmez 
nı nekoyanm bilir misin? Ama, nin veya benim öleceğin\iz gü- zike yer veremiyor. sun galiba? Bu akşam (Aka) beni, eniş- miyim sanki? Seni üzmemek, 
dur! Namzet bulacağnn, tanışa ne kadar sürecek. - Kemannnı getirtelim de - Birazda öyle. temi, eniştemin kansını, san kı buradaki hayatım hakkında ca-
cağun, karar vereceğim, nişan Görüyorsun ya, keyfim yine kendi kendimizi eğlendirelim, - Sebebini söylermisin? zı, san kızın ağabeyisinin ağa bil kalmayasın diye gevezelik 
olacağım, nişanlılık yapmacık- tam numara yerinde. Desene: dedim. Hikmet Şevki: - Çapraz delikanlı ile ayni beyisini, Hayret beyi (Karpi- ediyorum. 
lan yapacağım, evleneceğim, .. - 'J?e vakıt kaçık keyifli gör - Bende kontrbas olurum. hayatın hıncını çıkarmak isti- çe) davet etti. Sahi, yazmaktan pannakla-
aylar geçecek falanda.·· - Ool dum ki? Dedi. işi azıttık. Handise ge- yorumda. -Hikmet Şevki olmazsa ben rnn acımış ta h-:berim yok. 
Çok uzun ve çok uzak! Geç bu- Sebebi var bunun: Aklrm ka- tirtiyorduk. Hayret bey masum - Ben onlarla banşalı çok gelmem, dedim, (Akkız) ı görürsen söyle, ni-
rtu da geç cicim Ali. çık olduğu için keyfim insaf e- masum gözlerimin içine baktı. oldu. - O matbaadan geç çıkar de şanlrlrğı fazla uzatmasın. uza-

Klasik mektuplara benzeme- dip yerinde duruyor. İkiside ol- Bu kaprisimize -!:eni kırmamak - Şimdi ne yazıyorsun? di. yan nişanlılığın sonunda mutla 
snesi için hıc birinize selam ke- masa ben ne yapanın sonra? için- olmaz, demedi ama, olmaz - Seni yazıyorum. - Bizde bekleriz, dedim. kabir skandal çıkıyor. 
lam yazmadım. Canın isterse Keyf, neş'e, kahkaha, hare- dan daha kuvetli, daha itaat et- - Beı:ıi mi? ne diye? - Ohalde peki, dedi. Sahimi? (Enfes) ile (Salih) 
soranlara sen yalandan söyleyi ket, mücadele .• Bunlar hayat- tiren şu ince itirazı etti: - Çapkın kız, adında bir ro- - Hikmet Şevki, acıyı tat- in bir erkek çocukları olmuş. 
ver. Şa, şa, şa! ta iyi şeyler yahu cicim Ali! - Çok iyi olur ama, tek ke- man yazıyorum. mış gönüllerin ışığnlır, gelirse Henüz ad bulamadılarsa (fırtı-

** * Ah, azıcık sende kımıldasan, man eksia solo olur, yanma hiç - Sahi benmiyim o? bizi biraz aydınlatır, dedim. na) koysunlar, malfıınyl evlen-
UÇUNCU MEKTUP hiç olmazsa tramvay henüz kal olmazsa bir piyano ister. - İstersen birde yemin ede- - Biz onunla iç içe iztırabız, Acrca söylediğimi anladım. 

Çaplun kızdan c-.cım Alı ye · karken binip inmeği idman et- Hem yemek yiyoruz, hem ka rim. dedi. Bir pardon la geçiremiyeceğimi 
Çirkın güze'.ım' Güz~! cicım sen, vallahi kendi janrında bi- inatı vız geçiyoru.ı. - Söylediği doğrumu, Hik- Oofl Bende! &u Tiirlı:çe yuı de anladmı, hemen Ha v• 

Neyse geçiştirdik. irci· ,. 
Hikmet bizi kırdı g eJıı il• e 
Vaktiyle Tepe başıt1 -ti"' J 

fa (Laöv juvayöz) o.~~· t'~ ;,;f 
rederken, yanımı bı~ ı,ıı-JI 1 

etmiş. Sonra aralarıtl a rafl' ~ 
macera geçmiş. Ba.:t 18 rs~ 
da kederlendik, bazr ~~rıl' 
da kahkahalarımız ~ 

şıngırdattı. rıı çol' 'it' 
Hayret bey bu ak a fırs'..,.. 
Hissediyorum, her ~Y", 

gizli gizli profilimi se t1ı ııı' 
Bu zarif ihtiyarın ta 

rarengizliği var. .. Je ııııl 
Öyle yemı • z, oy ırııııf· 

ki saat on bir buç~k ~ıı 
di nereye gidecegız? 
sual hepimizi ayaklaıl 
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WOODSTOCK YAZI MAKİNELERİ 
Bir yazı makinesi almak ihtiyacında iseniz ucuz bir makine alıp daima tamir ihtiyacı karşısında 
kalmaktan ise yirmi otuz sene bila arıza hizmet edebilecek sağlam ve çelikten mamul bir makine 
almalısınız. 
WOODSTOCK yazı makineleri kamilen çelikten mamuldur. Hem Türkçe hem ecnebi lisanlarını 
yazmak için beynelmilel klavyeli makinelerin fiatı 220 liradır. izahatlı Türkçe kataloğlarımızı 
talebediniz. 

Veklll umumi: Tllrklge Otomobil Laıtlk oe 'l'rlrlttlJr Şirketi, Begollu Iıtlktıı caddeli 168 

NAKLİYE İHTIY ACINIZ 
NE OLURSA OLSUN 

f:SUNU TATMiN EDECEK BiR 

OÇ KAMYONU 
MUTLAKA VARDIR 

DOÇ kanıyonları 
memleketinıizin 
her tarafında 
kuvvet ve sağ-

Türkiye için umumi veklll: 

lanıhklariyle 
tanınmıştır. 

KEMAL HALİL, MEHMET RİFAT ve ŞÜREKASI 
İdarehane ve satış yeri: Garaj ~e tamir yeri: 
~eyoğlu lstlklAI caddesi No 168 Ayazpaşa Jandarma karakolu başında 
'telefon Beyoğlu 2124-Telı-raf: Tatko Telefon Beyoğlu 1755 

TAŞHA ACENTALIKLARI: 
~Q~era; Zabıtçı zade ve şilreklsı Diyarbekir ; Plrlnççizada Sıtkı Nedim ve 
~ ltıir; Mahmut Celal ettin Bey Edip Beyler 
'~serf; Muhaddlszade Alim Bey Bursa Nesuhl E6at Bey 

1 ~~ Samsun Esat efeadi zade Seyit Bilal Bey 
~ ana; Muharrem Hilmi Bey Gire on; lsmail zade Vahit ve şürek ası 
t'llıiayıntap; GUzel beyzade Hasan bey Isparta intibah şirketi 
tQbzon; Hacı \bbas ve ınahtumları Malatya: Badılı zade Tabir Bey -

~lak ve e~aoı bankası lslaobul ,ubesin~eo : 
Pazarlıkla satılık köşkler 

1' ~~ 
1 'lıarası Mev kil 
, "8 Bi:ıyükadada Nizamda Seferoğlu köşkleri namllc maruf dört bap kö~k ve bağ ve bahçe 

~uharrer köşkler ı,>azarlıkla satılacağından taliplerin şubeı11ize müracaatları. 

j 3ometro yerli kumaş mübayaası: 
~titün inhisarı umum müdürlüğünden: 

~ lahdcnıine F.lbise ) apılmak üzere pazarlık suretile 330 metro yerli düz kumaş alınacakar. 1u 
~()!anların numuneleri ve0/,7,5 teminan muvakkatelcrile 18.6.929 tarihinde Galatada mübayaa 

ıl ~a hulunmalan 

1 

FARlNALI 
Dilnyanın en sıhhi ve en 
nefü çocuk gıduıdır. 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

IZllir sü~ al patası 
~ ve lsmetpaşa np 

16 p günü saat 
Haziran azar tam 15 te 

G l t rıhtımın- İz • a a a dın doğru mır 
hareket ede<:ektir. 

Ta!silat için Sirkecide yelken· 

ci hanında kAin acentasına mu· 
racaat Tel. lstanbul 1515 
ve Galatada Merkez rıhtım 

hanında Celipidi ve Sta!ilopati 
acantalığına müracaat telefon 
Beyol(lu 854 

l'\AlM \'APURLARl 

lzmir postası 
Seri, lll.ks ve muntazam olan 

ADNAN ıb·~~~ın 
11 üncü PAZARTESİ 
;;ünn 16 d• Galata nhtımınJıo hare
ketle ( lr.mire) ve Çarşamba günü 
lzmirden l;tanbula hareket eder. 

Galata Gümrük kar~ısında Site 
Fransez hanında 12 numarada Umu 
mi acantalığına müracaat. Telefon 
Beyoğlu: 1041 

SAIJIK 7ıt\UE BlHAllEH
LEH VAPlJHLAHI 

KAHA IJ E i\IZ 
MU!\T AZA~l VE LÜS)l 

POSTASI 

Sakak ya 
vapuru zar 

16 Haziran pa 
günü akşamı Sirkeci rıhtı -
mından hareketli} ( Zongul
dak. İnebolu, Sinop,Saınsurı, 
Ordu, Kireson, Trabzon, 
Surmeııe ve Hiza iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

TafsilM için Sirkecide Me~. 
atlet hanı a : ıında acent.alı

~ına nrnra•aat. Telefon: 1 
lsıarırnhul 2134 

~eyrı S P. f~IR 
l•l!!l!Z~m:ıaıısıuıllll!!!!l!iil~ ... 

:\lerkez Accnta•ı; Galatı kiiprü 
hışında . Beyo~lu 2.162 Şube 

acentesı: Mahmudiye 1 lnnı altıtd• 
Imnbul 2<4-0 

TB1BZH BIHlUI PDSTASI 
( A~ 'KARA ) vapuru 17 

llaziran Pazartesi 12 de Galata 
rıhtıml'ıdan hareketle lncbolu, 
Samsun, Gircson, Trabzon, Rize 

Hopaya gidecek ve dönüşte, 

Pazar iskelesiyle Rize, ::iürnıcnc 

Trabzon , Görele , Girc,;on , 

Ordu, Ünye, Sam>un, lnebolu, 

Zonguldağa uğrayarak gelecek
tir. J larektt günü yük kabul 

olunmaz. 
~~--~~~~~~ 

Antalya posıası 
(Konya) vapuru r 6 1 faziran 

Pazar l O dıı Galata rıhttmından 
hareketle lzmir Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antıılyaya 

gidecek ve d_önüşte mezkur 

iskelelerle birlikte Andifi!i, Kal

kan, Sakız, Çanakkale, Geli -
bolu ya uğrayarak !\elccekar. 

ıznıir - Mersin sür'at poslası 
( CUMHURlYF.T ) vapuru 

18 J faziran Salı 12 de Calata 

rıhamından kalkarak çar~anba 
sabahı 1zınire varacak ve o 

günün akşamı lzrrtirden kalkarak 

Antalya, Altıiye, '.\lersine gidece 

Taşucu, Anamor, Alaiye, Antal

ya, lzmire u~ayarak gelecektir. 

Bozcada poslası 
(Gelibolu) vapuru 1!5 Haziran 

Cumartesi 1 7 de idare rıha
mından hareketle Gelibolu 

Lapseki Çanakkale lmroz Bol· 
cada ya gidecek ve Çanakkale 

eki Gelibolu a u ra •arak 

«İşlerimde vasi mikyasta bir inkişaf 
imkanını hissetmekteyim,; 

YEVMi IŞLERiNiziN 
BİR KISMININ MECCA· 
NEN İFA EDİLMESiNİ 

KABUL ED)Ni.ı 

Tnccarmısınıı? Şevrole 
aceota.sı tealimatınızı-mec-

. canen ıraya teşebbüs ede· 
ccktlr 1 Kamyonla nakliyhl 
ifleri gl!ren bir müessese 
aııbiblmisiniz? Şevrole acen· 
ıaS. sizin için - meccani 
nakliyat teşebbOsünde bu· 

....__./.~="" lunacaktır. YOkO ve yolu 
biuat kendiniz lotihap C'dl
nlz ve bu meccant tecrü· 
benin yevmi işlerinizin bir 
kısmının ifası suretiyle .,ya· 
pılmaaını kabul ediniz. işte 
o zaman bir Şevrole kam· 
yonunun sizin içio ne mQ. • 
hlm bir strma~e olduğunu 
takdir edeceksıniı. 

Kamyon nakliyatı müteahhidi bu yeni 
AL Ti-SİLİNDİRLi Şevrole kamyonu ile {~ 

-.'J' 
karlarının artacağına kanidir ~ 

•Ancak· bir haftadaııberi malik bulunduğum yeni a/lı-ıllindir/i Ş•v- j . 
role kamyonumun kiymeli billecrıibe ıabil o/muıtur. Eıki Seoroltmln .-! 
ancak iiç seferde yapabildiği lıiznıeli yt11I Ştııro/tnı yalnız iki ıeftrdt ~ . · / 
yapmıı ve otekileri11e 11a:artıı daha ıtri icra edllınlıtir. O gagd idareli M ,.. h r b·r· •

1
. . 

iki dl ld - ·b· ı h / ı d k k ı ı '·/ ı B "" 1
•"" m • ı ır •ıv•nın ''" ıheaı ve ısa o ugu gı ı nzan! '!mu ty e pe o ay I• a aıımııtır. u ve 1tri naltliuaıı ı Ş•vroloııln ıııruk~IMı 

suretle muslakbel ışltrım irin yeni ıalıalar açı/ıııııtır, Bilspansiyoııu ıayliinde hamulenıı ııol· 
· ların urıınht.rından t.ıiJıayt ue r11fi· 

mahnı• hiç bir g1lncı ıarara maı.ru, uı. 

Bu şehadet, yeni Şevrole sa· 
hiplerfnin arabaları hakkın· 

da serdettikleri takdirkar mü· 
tal4atı ifade eder. 

Yeni kamyonlar bütün mem
leket dahilinde ekserisi esasen 
eskı Şevroleyt kullanmış, fş. 
terinin büyük bir nispette in
kişafı bu kuvvetli kamyonun 
sür'atlne, az masrafla idare 
edilebilmesine ve zarafetine 
medyun olduklarını anlamış 
olan sabırsız müşterileri tara
fından satın alınmaktadır. Bu 
yeni modelin daha büyük 

<nıdoR ifa ıdihttif olur, 
sür'atlerr ve altı slllndlrlf mo-
törteri sayesinde daha fazla 
yük almak kablliyetıerl ltiba· ti artar, otobüs sahfplerlnfa 
riyle işlerine daha vasi mlk· yolcuları zlyadeleılr, nakliyat 
yasta bir inkişaf temin ede- müesseseleri, nakliyatı daha 
ceğlne kanidirler. sür'atle yaparlar, bütün bun• 

Eskfs(ndt:n daha ıarif far hep yeni Şevrole kamyonu 
Tüccarlar, attı slllndlrll Şev· sayesinde temin edllfr. Ciene

role gibi zarif bir kamyona ral Motorsun mali prensipleri 
mallkiyetin, müş_terilerl nez· mucibince, bedelini tediye et· 
dindeki nufuz ve· itibarları tiğiniz müddetçe ne suretle 
üzerinde icrayı tesirden bati kamyondan istifade edebile
kalmıy~~ğını takdir ~derler. ceğiniz hakktriclaacentanızdan 

Artık tuccarların slparlşle7 tafsilat isteyiniz. 

ŞEVROLE KA.l\1YONLARJ General ~1otor-s l\1amulatı 1 

NAiM BEY VAPURLARI 

AD ANA ~i \1;~~i~~ PerJeınbe 
günü saat 17de {Çarıakkale, /ımir, 
Kili/ilk. Bodrum, Rados, Fethij't, 
Antalya, Alôiye ve .Mersirıj e hare· 
ket edecektir. 

Fazla tafsil:\t için C:alatad• Site 
Fransez hanında. birinci katta 12 
numerO\"a müracaat. Tel. Bern. 1041 

Şark Malt hülasası 

lştiha., kuHet ve sihhat için 

en müessir devadır. Bilumum 
eczanelerde bulunur. Umumi 
depoları Bomonti fobrıkası. Telef 
on:Beyol(lu 583, ve 's·ıhuldaa -
Ekrem , 'ecip ecza dt po u. Tele
fon: lsıanbul 78. 

htanbul Mal>kemei asliye 
birinci ticaret dairesınden: 
İSPİRTO ve İSPİRTOLU İÇKİ
LER UMUM MÜDÜRLÜCÜ emri
ne DEVELÜ ZİRAAT BANKASI
NIN IST ANBUL şubesi üzerine ke 
şide ettiği YÜZELLİ liralık 16/1/29 
tarih ve 7088 numerolu çekin zayi 
olduğundan bahisle iptaline karar 
itası talebile Avukat İSMET beyin 

f{Olİ~OS dişl~rinizi, diş. etlerinizi ve 
ağzınızı temızler. Kolınosu vücuda 

getiren terkibat ağızdaki tehlikeli mi
kropları imha eder. Diş agrılarına di' 
etler!nin şişmek gibi rahatsızlıklarina 
manı olur. Kolinosu kuru bir fırça üze
rine koyarak dişlerinizde tecrübe ediniz 
a~zınızın nasıl temizlenip ferahlandıgını 
hıssedeceksiniz. 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

TOrkiye için depozıteri: MAURICE FARAGGI 
Beyoğlu.· Venedik ~katı. lbrabim Pışı 1pırlımın1 

uUzM·N 'YARALAR 
l'I \\~\~\.Jl.tİNTl\NI! Ç İ BANU!Ro.q 

'< Si t<ATRiN ır 
merhemi pek tesirlidir. Bilumum eczanelerde 

vukubulan müracaatr üzerine mez· 

:::: ;::·~!~f::i;:a~~:~:y~scib~:r.~ Devlet ~eınirJolları ve Limanları nınunıi i~aresin~en : 
ve ibraz edilmediği taktirde iptaline Rebi Cumhur llazrctlcrl tarafından halkın tencz7.i.ıhüne açık 
karar verileceği lüzumunun evrakı- bulundurulmasına musaade buyurulmu~ olan Gazi çiftliltinden aha
havadislc ilılnına Mahkemece karar linin istifadesi için 14 Haziran 1929 tarıhinden itibaren yalnız yaz 
verilmişolduğundan bermucibikararı mevsiminde Cuma ve tatil gönleri Ankaradan Gazi Ye Ahimes·uc 
mahkeme keyfiyet kanunu ticaretin istasiyonlarına gidip gelecek yokulnr için (', 50) yiizdç elli nisbetindo . . 



CUMARTESİ 
ıs HAZ1RAN 1929 

Afgan taleb11I bu eeae lmtthanlannı ır.uaffaldyetlo vermlşl~rdlr 

Talebe tOrk eyi Ojtrenml lerdlr, Resimde Afıtaıılı talebeden bir ırrup 

SİPRMİ2ADE 

IASll IİSli 
~lirso'lJo.}°'t ~ 

Ameli hayat mektepleri son sınıf talebesi 
tarafından tertip olunan dllnkll 

veda müsameresi 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Geçen haziran maçta ölen Adli beyin maçkadakl 
mezarı dlln arkadaşları tarafından ziyaret edlldll

Dlln ltalyan tayyareleri karadenlz seyahatından 

mlştlr. Resmimiz bu zl arett~g-O~s!iite~r~l)~o~r~~~~~~~!'!!! avdet ettiler i~iii~!;1~iifıj 

Sipahi Zade Hasan Hüsnü Yerli malı magazaları 
• 

B U R SA 
lstanbulda : Bahçe Kapıda Sultan Hanıam caddesi No 24, Tel : lst. fi· 

Çarşıda: Mahmutpaşa başında Aynacılar kapısında No 7-8, Tel: lst. ::ıuı7 
Beyoğlunda: istiklal caddesi No 367, Tel: B. O 7 

PAZAR 1 
Sandal bedesteninde : Milli Sanayi meşheri içinde 
Yerli ipek kun1aşlar fabrikası : Bursada İrgandide "Lale,, 
Havlu tezgahları: Bursada Kayahanda 

İPEKLİ KUMAŞLARI VE HAMAM HAVLULARI PARİS VE BİLHASSA BELÇİKA SERGİ· 
LERlNDE TAKDİR OLU MUŞ VE MADAL YELER ALMIŞTIR. 

Halis Burı:;a İpt'ğinden maınul krep döşinler - Krep birn1anlar - Krep jorjet - Mantoluk krep marokenlerr 
Emprime J.;aşkuJarve buna n1ümasil yerli malı ipeklilerle havlu ve hamaın takınıları ve bilumum çanıaş,~ 
takımları ve Sarka ait bir çok eşyayi tezyinıye .. 

·ı çı· 
Aalan ve Eskihiaar müt~e ;,rı 

mento ve ıu kireci fabrı1'' 
Anoninı Şirketi 

1 
ç1 

ıgoKuruş Kıyme~inde ov i 
Fabrikasının 4 ve 6 silindirli 

Aslıln ve Eskihisar mütteh' ,.~ır 
mento ve su kiı:eci fabrikaJat~Jetf' 
nim Şirketinin •ureti fevk•. ~pı~· 
içtima eden hissedaran heyet• ~# 
miyesince yeniden 38,500 aıle1 ,~ı~ 
ıenedi ihracı suretiyle serrı>"Y0 
tezyidi ve işbu yeni hisse se•'' ıJ 

.. VALET'' 
:Tıraş ve Bilemc;ı Makinesi 

ancak bir tüp 
.. VALET .. 
Tıraş Saburıu 
almak şar~ile. 

Büyük Tüb.,,ü ......... __ __..,,, 
ı\lağ"aza camakanJarında teşhir edilmekte olan bu şekılde.lı t«ı. !a

rına dikkat ediniz. Bu V ALET fabrika. ının şinıdiye kadar sizin için 
yapınış olduğu en faideli bir satıştır.Ilu fırsattan heınen istifrıde ediniz 
çünkü yarın belki geç kalmış olursunuz . 

l'muml acenı. ı: ı.~:OPOLU CRL. 'llF.PC lstanbul posta kutusu :'iOI, lnhtn kale Cedit han 'o .J4 

içın dtu! suların ıekmil havas 
__..._~ ve ana$1nnı camıdir 

r !, mad n. •ofrs 'c e,im •ul .. nnın yalnız (VITTKL) de 
fcv 'dı umı"" e•i tasnic edilmiştir. 

J-t 1 ... ı !it ı tan Kar c re tesır ı olan 

GRANDf~SOURCE SOURCE ·HEPAR 
do ı ,.alığı ~arı .ıg-rtn Jhı < an cısı 

Accnt• ve Jer ı.rler. A IYORFA. 1. lsıanbul 'amlı han numero Hl 
__ ........ - ..... -··---- _... ...4>-••" ...... 

Daru\Hinnn e~e~iyal lakültesi reisli~in~en: 

:ıtutbak ve sofra için 

Margarin yağı 
M ı\J{GAHl..ı'\J tereye~ yerini 

ıman sıhhi ve 

hcsleıid MARGARİN 
hır h~dadıı, 
ıh•l\c \ek Jetiyle Şchremancıince 

' J ,lıl olı1narak ncfa eti anlaşılmış 

\ c ma1iı.c mlisnadc edilmiştir. 

J\1AHGAHİN·ofra '~ mutbak 
ı agı s zı moıtşıı, 

yeni modeli 

SUPERIOR WHIPPET 
Otomobilleri bir kaç ğünekadar 

piyasaya çıkıyop 

faM modellere nispetle ka 
roserinln uzunluğu, radptö· 1 

rünün yılkseklijl;i ve şekli itiba
ri- L yeni modeller ajl;ır başlı 

bir >lij\lliıı \ c 11\nt zamanda 
cevval lıir ccyl:\n manzarası 

arz uıncktctlir. Pahalı ınar- 8 
katarın hıitun nıuha--cnatını 

cami olr.Hk itit Jri>le. 
U\ ERLANIJ "llPERIOR 

WHIPP~:I" cm-ali ara>ındn 1 

. .. --· rakabet kabul etmez bir ıe-

f evvuk lhraz etmiştir. Bu yen 
modellerin konforu ve sür'at 
ve tarzı inşasındaki basitliğe 
rağmen emniyet hareketi 
mahiyetinde bulunması ve 
hele benzin sarfiyatındaki 
tasarrufu emsalsizdir. Bütün 
hu muhas~enatına rağmen 

emsalilc kıya~ kabul ttmlye
cck derecede ucuzdur. Bir 

teneke bcnzınlc 1;\:ık:ıl 1 tıO kilnnıctrc mesafe k.ıt c'l,cn bu :ıralıaların sarfiyatında ve liatındakl ehve

ni yet dolııyısıyle 
OV~:RLA, 'J) .'L'l'l~RIOR WJ llPPl·:t ) eni tak~; tarifckrıyll' en kArh i~ görebilecek mahiyettedir. Bu 

arnha!drda f!:örcn•jl;ıni;r, yenil klcrden birisi de eı ımııim ınanavra hareketkrının drck yon volanı or
ta>ındaki ,](1 ıncsidir Diıı meyi J\eriyc ~ekmek ııı<otonı hali lıarchcc getirme~e, ileri tazyik kornayı 
çalınaj!a yardım eder. \ynı tlıiyn·cnin saj!a doğm hafifçe çcdrılıncsi tevekkuf e•na<ında küçlik ldm
baların yanmasına, yarım ÇC\ irınc ~ehir ıçi JfünJıaJarlnJI) \'C tamam ÇCVİrme hüy(ık JamhaJarının 
yanm.ı•ına ~l~'Cp olur. ~:n ufağından en biiyı.ıtüne kad.ır hilunıum yedek pııçalan depomuzda mevcuttur. 

·rürkiye Acentesi: Galatada BOZ l{URT HanınJa 

SÜHA F AZLi orak Ticaret ve Sanayi evi 
Tel: Beyoğlu 2421 

Garaj ve tan1irhanesi : Taksim kışlasında Şoför mektebi ittisalinde 
Meşheri : Taksim kışlasının önünde tramvay caddesinde hail lnşadadır. 

• 

. ·ıı 
nın, şirket mukavelenaıne••"1 ;)il 
.. u dd . 'b' t•'' unc nıa esı mucı ınce, •g.Sf 

eski hissedaran ile müessis i>' ıı1"' . o 
nedatı ashabına itası karargır 1~t 
ve bunların tarihi ihraclatı il• t>IY 
!arının ve tabir1 umumisile bU ~ı 
taki ihraç şaraitinin tespiti iç•~,. 
liıi idareye sallhiyet verilıt1 1t1.,pi9 

·ye~ 
HiBSedaran heyeti uınuJJll Jf-' 

. bu '-- · · hi•S' pi ıt .... rarına bmaen yen• vs' 
datının beherinin, ı ga11uıt iı ,., 
1929 tarihinden itibaren teırıett, 

·ıt. 

zine iıtihkak kespetmck "ô',ıı 
Türk lirası flatla mevkii ıe ~~r 
ihraç edilece~i ve eaki 10 hiııtle Jıı41 

dinin ibrazı ve hervechiati t< dİ ~ 
mukabilinde yeni 4 hisse se~< iıır' 
cık! 20 müeaais hisse senedi

11111 b,ıi"· 
zı ve bervechiati tediyaı ıııuk'ı<"!' 
de • h' d' ver• ,ı yenı 25 ıaııe sene ı d,ı• . 
girketi mezkOrenin hisse sen• ffl''' 
babı ile müeoıiı hisse seııedat• 
!erine il~n olunur. ,vefl'' 

Eolri hisse senedatı ile ~ ~,,ıt 
h. . . d•"' pi ısselenn asbabi yetlerııı ,ne 
ler nispetinde yeni hisse . 

5 
b\1 , .. 

almak istedikleri takdirde ıt ·n• ır 
h . ı · ·-•el•'' "" ısse erıyle müessis hı~ .,,de " 
stanbulda Voyvada cadd•51 ;t· 

·ıı< 
yçe Oryentbankm gişeJetl 
etmelidirler. 

1
,,1 ıı< 

Mumaileyhim talip o~~uk 0/ıt•~ 
her yeni hisse senedi ıçıJ1 ,,11 

d< 
yirmi Türk lirası tediye e dil 

·1 J<t" 
dir. Bu tediyata ınııkabı fıP" 

tara 
ne Doyçe Oryentbank ıııJ 

·ıe t< 
bilahara senedatı asliye 1 .~ 
dilmek üzre, muvakkat bir 

5 

.ıaı• 
rilecek ve eski hisse sen• 

. . ' .. . b"'~ 
cssıs hısselerı uzerıne. s . c 
razı mukabilinde ye ıi ,u ,·JJfl' 

. l .... 
almak hakkının istıın• at 

ga ~ 
duğu hakkında bir taffl 

"~ caktır. ıı'v 
jJC !i' 

Eski hisse senedatı ıo• 
hakla' 1 ı 

hisseleri ashabına bu i Je a 
. . . . • birıP' 1 

mal ıçın ı•hu ılanııı 19• 
• · an 

rihi neşri olan 15 Hazır ş ~ 
i ili" 

hinden itibaren yevm 
1 18v 1 

mak üzre 30 gün ınüdde 
muştur. 

işbu mücld t zarfında 
- . enedat 1 

mcyen eskı hısse • y<1 

rakt. t~mı d( munhal bulunan Turk li anı tarihi nıudcrris mua
ıinl'ği içın n• ahaka imtıhanı açılmışur. imtihan cylul zarfında 
iarılncnl<ıır Bu husustaki şartlan o~renmek ve daha la;r,la malö
mat n! ık iiz~c lstanbulda bulunan tRlipler pazartc i ve pcrşcmlıc 
~imleri sabaı. ac ıu dan 12 ye kadar bizMt ve dı arda buhınım

ar bir mektupla Iakültc başkıltipliğine murncaat eylemelcrı il· n 
lunur. 

1"Alard.ııı kurtarır. llır tccrilbe 
kdfidir. flcr >erde \R LAN mar
kasına dikkat cdinı7. 

TÜRK MARGARiN lstanbul (t)inci hukuk mahke 
yağlan Limiıeı ~irketi mesindeıı: Milli oto şirketi vekili 

aleyhine ikame olunan alacak dava· mucibince ğıyap kararı ittihaz olun- . .. • . shabıf1111 11 . ıle muessıs hıssc: 8 k"IJl 
sından dolayı müddei 8 aleyhe ila· muş ve devamı tahkıkat 1/7 /29 tarih 'b zı ırııı ~ 

lstanbul, Tok sim \ yazpaşa Cemil bey tarafından Mehmet Ka-
l :;,--·~f-el•cl,.o~n;!o-l•le;;oy~nıı;gı,;;u.,;2~2;;;;2~:) __ : lmil bey ile Galat da Mumhane cad

~evkl llev Temsilleri desinde Nomiko Han:nda 8. 7, 6 nu
Pıngaltı slncına 'c tiyatrosunda 

bu akı•m Kadın.mı? Şcyıanmı ~ ko matah '>dada mukım tahmıl v ta1ıli-

p · deki hisseler " ı tJ 
nen ıebliğ•t ifa edilmiş olmasına azartesı saat 13,5 talık kılınmış ol- k ııııklaf 1 

- . ,.. . hisse senedi atma 
binaen yevmü tahkikat olan 11/6/29 dugundan yevmı me2kurda bılasale . 1 u olaeaktır ·'a' 

• b'l k"I . b .. d .•. yle zayı om ş 1141 '" Salı günu saaı on dörtte mahkrmtde ve ı ve a e ıs atı vucut etme ıgı M c 

i patı vüc >t etmediğinden hakkında takd.rde gıyaben tahkikata devam 


