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s~ER TERBİYESİ ıeuıun dünyadaki zirai tahrire biz de istira 
hıye meselesinın esaslı ıkı oaf-

ediyoruz 
~:~:~~:~:i, d:;:~~y=e :::ı~;;: --K=e· n"dı· kendimi.ze iM TroçkilGene 0 mesele! Milliyetin büyük anketi 
•nın nasıl bır gayeye matuf • • 

uğunoktaıarıdır.Terİı'.yehak k k• • • '} Mm. Manniğin zevci Gazininenbügükeseriiıedir? 
lıtrkesten evci devlete.aıt oldu- aç ışıyız ,... lngı·ııerede kabul muharririmize • 

n bütün medeni mılletlerce • • • 

tdilmig bit esaıtıı. Arada gö- edilecek mi ? ne diyor? Mehme't -Ftiat Be·yin cevabı 
Ufak tefek derece farklarının Sonnu.çus tahriri nasılolacak 
~ıniyeti yoktur. Bunla• niba· J 1 
Iİlelerin, ve bazı cemiyetlerin 

p haklarını bir müddet daha 
•tmek au:usundan doğmakta-

'yenin gayesi meacleıinde ise, 
fikir vahdetine tesadüf edile
bu sahada her milletin hususi
~Yatı, sıyasi ve i timai mefkii

, ayrı ayn hedefler takıbini za
hırnaktadrr. 
biye meselesinin bahsettiği· 

·•; safhasında da en cezri ted· 
alan faşist İtalya olmuştur. 

lini'nin bütün icraatı arasın

tiyade ehemmiyet verdiği nok 
~lik terbiyesidir. Gençliği ge· 

~ktepte ve gerek mektep hari
llıuayyen bir nizam ve inzibat 
faşizm mefkurelerine uygun 

. ide yetiştirmek istikbalin en 
temiMtından sayılmaktadır. 

lerde Latran itilafnamelcrinin 
l:tı.tclisinde müzakeresi esna-

M. jakarın gaze

temize izahatı 

1930 senesinde nu
fus tahriri ile bera
ber zirai tahrir de 
yapılacaktır. 20 
kamyon fiş imha 

edildi 
M. 

M. Jakarın yeni beyanatı 
Jakar 

Ankara 17 (Milliyet) - istatistik mildir! umumisi M. 
jakar son istatistik faaliyet! ve dlger mesall hakkında 

atideki izahatı vermiştir. 
istatistik dalreel son tahriri nUfu~ neticelerini artık bltlr

mlftlr. NUfusun hali medent, ya,, derece! tahsil, memuriyet ve 
meslek, mllllyet, din... ilah evsaf itibarile taıınlf ve takllmlne 
müteallik mesai hitam bulmuttur. BlltUn bu netaylcl lfar eden 
ile; bUJten tabedilmek Dzeredlr. Ba.nlardan birincisi yirmi bet 
vllayetl ihtiva eylemektedir. Temmaı: zarfında tab'ı hitam bulacak 
ve netrolunacaktır. Diğer vilayetleri ihtiva eden iki cilt to te9rlol 
evel nihayetine lıadar basılacaktır. 

t.l:ussolini'nin söylediği mü
'ııtuk faşizmin terbiye telakki
~' defa daha meydana koymuş· 
ı.ıyanın. beynehnilcl hayatta 
bir tekamül seyri takip edip 
b' 20 kamyon fiş yakıldı 
ı~evki almak istediğini de 

t izah eden bu nutkun mevzuu- Bu netaylcln tespiti haeebllt flfltrden bUtUn mlllOmat alınmıf ve 
aı· artılı: bunlara !Uzum kalmamıt olduğu için tam 20 bOyllk kam,,,_ akadar eden noktalarını tah· 

."'tk faydasrz deg"ildir. yonla nakledilebilen on ttç milyon altı yUz altmıt bin iki yUz yet· 
mlf be~ tlf Şehremaneti fırınlannda yaktınlınıttır. 

lini riyayı sevmez. Düşün- Diğer tarattan 929 senesine alt lhsayl yıllıtın ikinci sayısını 
ii açıkça söyler. Bunun için da ihzar ile mefgulUz. Mnhtıllf dairelerden peyderpey lstedltlmlı. 
Oa§tan derhal katiyetle haber mauımat gelmektedir. 

ki, vatandaşın terbiyesi hak-
'ııhasıran devlete aittir Papalı- 990 senesi tahrir nüfus /4gıhası 
hpııaıı itilaflar bu hakka hiç 930 ~eneslnde yapacağımız umumt tahriri nllfus için hazırladı-
' lle halci iras etmiyecektir. ğimız kanun layihası mecllatedlr. Meclisin OnUmUzdokl içtima dev· 
hye meselesine geçiyor, •şim re~lnde ikmalini Umlt ediyorum. Bu nUfus tahriri ile birlikte zirai 

~ diiny"nın vahşi kurtlar alemi t•brlr de vapacağız. 
ltnu>söyledikten sonra muharip Esaeen yapacağımız bu tahrirle dlter bir kombinezona da ya-
,'&i insanın verdiği a•kcr ter- glrmif bulunacağız. Cemiyeti Akvam iktisadi konferansında tasdik 
nin lüzumuna işaret> diyor. edilen Roma beynelmilel eostltUnUn bir karanna nazaran 930 

lini'yc göre, İtalya, Roma 1eneslnde bUtlln cihanda blrı.lra1 tahrir yapılacaktır. Bizde 930 
torluğunun muharebelerinden seneılnde yapacağımız. zirai tahrir ile bu kombinezona ctrecetlz. 

1 
l<lnı. ve şerefli bir harp olarak N/Jfus kuyudatı ıslah ediliyor 
1915.191s muharebesini yaşa- F'krlmce 930 tahriri nUfusunu müteakip ullfus idareleri bu yeni 

:ltaJyaya bu nevi muharebeler tahrir netlcelerlnl defterlerine yaz.arak eski defterleri artık 
1 için askeri faziletlerin inki- tamamen atmalıdırlar, Bu ıuretle lstatlsdk tahriri ile nüfus kuyu· 
ç datı arasındaki farklar zail olmuş bulnaacaktır. 

~· •lışmak İtalyan terbiyesinin Taınll maklnelerlml:ıln ve kalemlmlı.ln bulundutu Evkaf apar-
ınc; gayesi addolunmaktadır. tımanını tabliye ediyoruz. Tasnii kalemimiz.in lfl bitti. Makineleri 

~ lınin fikrine göre cihan§umul de Yenltehlrde yeni binamıza yerleftlrlyoruı., ÖnUmUzdekl Pazar· 
'biye sist.,mi ancak olgun ve tetıl ıunu nakletmlf bulunacatıı.. Makineler için gotlrdltlmlz ecaebl 
~ine vasıl olmuş milletler i- mutahaesııın ffl bltınif ve memleketlae avdıt etmlfdr. Bu muta
\i •uu bahsolabilir. İtalya he· lıaa1ı9 bir tQrkQ yetlttlrmlttlr. Halea bu mutabaaeıa makineler 

ili mevcudiyetini korumak ve lfhıl &örmektedir. • 
1 

•ttirmek zaruretini duymak- M. Jakar iki ay me:ıun 
· ııunun için her an cidale ha- Temmuz ayı baflanrıcında mezunen memleketime &ldecetfm. 
· tidalden muzaffer çıkacak bir Me:ıunlyet mllddedm lkt aydır.,, 
ite bu 1 unma lı dır. !I!!~!!!!!!!!"!!"!!"!!'!'!!'"!!!!!!!!!!!!~"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!"!!"!!"!!!! 

lini fikirlerini izah etmeie Antrepo buhranı •n •biz hayatın realitelerini 

~'."•• demiştir. Bir devlet a· • 
'n realiteleri olduğu gibi gör- Dün Ilyas Rifat B. in 
1 
•affakıyetın başlıca sırrıdır, •r h d h' · .. ayatın a ıssıyatın ve 

.:~nin tesiri inkar edile,,;emek
' er, bugünkü gayrı müsavi 

1

11
'•den doğan ihtiras ve reka

n husule getirdiği kinleri ve 
~r ~ •«ularını da nazarı dikka-
1 1 aı. kabil değildir. Hayatta 

ltf ç"k • 'd' A İ' ,1 o me alametı ır. rzu, 
e~. 

~ • ırıiııı olsun, enerijileri ha-
~tiren en büyük amildir. Bu
l~ uyanık tutmak ve milli he· 

\ la<elemek lbımdır. Anglo
~ ır.ı.i faaliyetini ileri sürer, 
fıı.,; hak' . . .. . 

ımıyetıne guvenır ... 
1 \ıı •• da Roma imparatorluğunun 

"~i 'd • l ~ ı dıa eder ... Bunlar baş-

'"• fakat hep bir kapıya çı-
· ı;t •t ıre tefevvuk arzularından 
·, ~ Suıh fikirleri yürüye dur-
•ı,1. altat yeni nesilleri de baya

•tcı . 
tıı· ••ıne gilrc yetlgtirmek 

ı~ en büyük gayeıidir. 
-........_ ZEKİ MESUT 

Maaş 
'"" ~ff il.idin maaşları 
~ •• ~il11 veriliyor 
-tıqllldln vo ıytamueramll 

ı ~t bın burUnden itibaren 
~lt11:tıanacak.hr, 19,22, 24, 

~. 27gttnıert kadınlara 20, 
tte lınzlran gllnlerl do 

!'J ~0~aa,ıerı verllecektir. 
'14 'dıı/nda muhtJJlbl mts'ul/Olr-

4 ' lnrı ahlftmizdtdit J 

riyasetinde içtima edildi 

Antrepo buhranını izale etmek 
ve tahmil ve tahllye işlerindeki 
teehhiirlerin önüne geçmek üzere 
dün Rfüumat umum müdürü 

Ihsan Rifat beyin riyasetinde bir 

komisyon toplanmışor. 

Liman ve Rıhtım şirketleri 

mümessilleri de bu içtimaa davet 
edilerek, kendilerinden izahat 

alınmış ve tüccar eşyasının an· 
barlara sür'atle çıkarJ!ması Jçln 
lazımgelen tedbirler tespit olun

muştur. 

Bllhas a nbtım ~lrketlnln, an
trepo hususundaki vaziyeti muh
tacı tetkik görlllmüştür. Rıhttm 

şirketi, yapılan şedit tebligat ıizc
rlne., lstanbulun antrepo ihtiyacını 
temin edeceğini iddia etmiştir. 

RU11umatta le/llllJI 
Rüsumat umum müdürü Ihsan 

Rıfat bey dün gümrük muhafaza 

teşkJIAonı teftiş etınlş ve görülen 

lüzum ilzerlne bazı tüccar beyan-

namelerini de tetkik etmiş ve bu 

hususta gümrük erkAnının muta
laalarını sormuştur. 

Gümrük işlerini tesri için, kır
tssi} enin asgari hadde indirilme-si 
tekarr. r dnıistir. 

Deriler geldi 

Hükumet tacirlerimi
zin şikavetlerini ehem-., 

miyetle karşıladı 

Hükumet, Rusyava yapılan ihra
cat hakkındaki şikayetleri ehemmi
yetle nazarı dikkate alarak lazım 

gelen teşebbüsatta bulunmuştur. Fa
kat, son teşebbüsatın neticesi hakkın 
da şehrimizde malumat yoktur. Rus
lar tarafından ihracına mümanaat e
dilen deriler dün limanımıza gelmiş 
tir. 

Alakadar tacirler, Odesada maruz 
kaldıkları müşkilat yüzünden ehem
miyetli zararlara uğramışlardır. 
Ruıyada ticaret ;,ıeri boıulan ta

cirlerin vaziyetleri de hükQmetçe 
ehemmiyetle na2arı dikkate alınnuş
tır. 

Fehmi Kayanın tev
kifi emri verildi 
Çakmakçılar yokutunda do

lı:ııma dcared yapan Tolacıoğlu 
Fehmi Kaya Et. hakkında vu
kubulan flkayetler Uzerlne tah
kikat yapılmıştı. 

Kendisinin bazı taclrlerliı 
imzalarını takllk ederek piya
sadan blnlerçe lira aldıtına ve 
lzmlre kaçtığına dair ihbarlar 
Polis mUdUrlyetlncc nazan dik· 
kate alınarak tevkif! lcln Jzmir 
zabıtasına emir verilmiştir. 

Tehdit ve baston dar
besi karşısında alınan 

bir resmi 

Londra, 17 \A. A.) - Dally, 
Maile gOre yeni dahtıiye nazın 
M. Clynes M. Trotzkynln lngll· 
tereye gelip yerleşmesine mll· 
saade edilmesi için bir müra
caat vuku bulmuştur. • Cly· 
nes bu hususta bir karar ittihaz 
etmeden evel M. Mac Donald 
ile görUfeCekdr. 

Resmi mahafll bu talebin red· 
dedlleceğl fikrindedir. 

Bu rc&im dllu Lonradaa teh· 
rlmlı.e gelen M. Troçklnln kati· 
binin olup fotoğraf muhabirimiz 
tarafınan alınmıştır. Yalnız ta· 
yanı teessUr bir nokta varkl 
o da bu zat kendisinin şehrimize 
geleceğini haber alan ve vazı. 
teıılnl rormek için istasyona 
giden muhabirimize karşı dil· 
rU9taoe harekette bulunmasıdır. 
Hem bununla kalmamı,, baıto· 
nunu kaldırmak ıuretlle tehtlt· 
kar bir tavurda almıştır. 

M. Troçkt uzun mllddetten 
beri memleketimizde her tUrlD 
teshllat ve mlsatlrpervellte maz
harolurken daha dOn memlclıetl
mıze gelen katibinin bu misafir
perverlikle tevil kabul etmeyen 
hareket cidden fayaaı teeaaQf. 
tUr. 

Mektepliler 
Milsabakası 

Haftanın 

haberi nedir? .• 
MDsabaka· 

en mlihı • 

sın da 7 inci 1111••••• 
haftanın birin· 
ciliğlnl kazanan 

talebelerin isim· 
ıerııı; ve neti· 
ceyl dUn neşr· 
etmiştik. 7 inci 
haftada Gala
tasaray lise· 
sinden 986 Fü
ruzan Bey en 

mühim haberi @lllıiiı•m•ii 
seçmek ve yaz• 
makta birinci- Filruzan Bey 

llği kazanmıştı. Fllruzan Bey 
dlln 10 lira olan birincilik ikra
miyesini gazetemizden almiştır. 
Bu glln de kendlılnln bir reaml
nl dercedlyoruz. Her hafta bl· 
rlnclden altıncıya kadar müka
fat kazanan beylerin resimlerini 
de dercedeceğlz. MUsabakada 
lklnclliğl kazanan DarUşşafaka 
llacsinden 586 Hallt Beyin ya
zısı da 4 Uncu sahlfemlzdedlr. 

8 inci hafta 
8 inci haftanın en mllhJm 

haberi nedir ? mllsabakası 

~ haziran bu gllnden iti 

baren başlamıştır. 

Gelecek cevapları ~~ 
haziran Salı günll akşa
mına kadar kabul edece
tiz. 8 inci haftanın en 
mühim haberi için alınacak 

Zevcemden 6 senedir ayrı 
uaııyorum. Bu hadise zev

cemle münasebatımızda 
bir tebeddU( husule 

getirecektir .. 

" Milli hudutları içinde tabii inkişafını 
takip eden müstakil Türkiye I,, 

Şakir paşanın kerimesi ve 
Melih beyin baldızı Aliye hanımın 
'Osküdarda Tophaneli oğluda oturan 
Babıali sabık hukuk müşaviri Hc
rant B.in kızı M. Manniği tabanca 
ile yaraladıgını dünkü nüsbamızd'I 

yazmıştık. 

Hadise hakkında Üsküdaı mıiddei 
umumiliği tahkikatına devam etmek· 
tedir. Teşhiri silah ve cerh fiilleri
nin katil kasdı ile olduğu anlaşıla
cak olursa kefalete rabten tahliye 
edilen Aliye hanımın teçziyesi icap 
edecektir. 

M. Kigork ne diyor?• 

KtıprO/iizade Mehmet Fuat Bty 
Bana Gazinin en büyük eserini ao-

* • 

ruyorsunuz. 
Bu sualinize kısaca cevap vere~ 

yim: Milli hudutları içinde tabii m
ki§af ını takip eden müstakil Türkı
ye! Cihan harbinden sonra toprakla
rı düşman çizmeleri altında çig~e
nen, maddi ve manevi bütün hay ... t 
menbaları mahvedilerek zulüm ve c· 
saret altında çürütülmek istene bıı 

memleket, onun nefhasiyle canlan,Jı 
ve müstevlileri kovduktan sonra ma 
zinin milli inki~afa mani olan '-ar 

çok köhne müesseselerini de yıka

rak yeni bir hayata doğdu. Tarihi" 
mislini kaydetmediği bu hadiseden 
daha büyük bir eser tasavvur etmi
yorum. Bu vesile ile samimi hör.rct
lerimin kabulünü rica ederim efec
dim. 

• 
Köprülüıaclc 

MEHMET FUAT 

Bu hadise Madam Manniğin ~evci 
Kigork efendi ü2erindc çok fena bir 
tesir yapmıştır. Borsada kambiyo 
ajanı bulunan Kigork B. bir muhar
ririmize şunları söy !emiştir: 

- Hadiseden çok müteessirim. Abdülkerim Hadi beyin cevabı 
Zevcemden altı sencdenberi ayrı ya
lfllmaktaydım. Son zamanlardaki va
ziyetini bilmiyorum. Aliye hanım ve 
piyano hocası Bergeri de tanımam. 
Bu çirkin hadise vaziyette herhalde 
tebeddül husula getirecektir. 

Benim gibi bir köşeye çekilmit o-ı boğulması lazımgelenlcr, du mail r 
!anların Gazi için sorduğunuz iki su- boğuldu. Vatan da kokmu~ •} ak7< r 
ale dair sizden bir mektup almamak- altmda ezilmekten, çiynenmek•en 

Mm. Dava etmiyecek mi? 
Orta boylu esmer gfJreli olan M. 

Manmğin bu hadiseden müteveliit 

la fikirlerini, kanaatlerini söyleme

meleri iktiza etmez. Çünkü Gazi bir 

sınıfın, bir zümrenin değildir. Belki 

bütün Türklerindir. Bu itibarla her 
Türk Gazi hakkındaki samimi fikir 

hakkı davasını istimal etmeyeceği !erini, kanaatini doğrudan doğruya 
söylenmdte ise de takibata hukuku da söylemek hakkına maliktir. Ben 
umumiye namına devam edilmesi de halis bir Türk sıfatiyle bu hakka 
muhtemeldır. istinat ediyorum. Ve diyorum ki ben 

Aliye H.in vaziyeti cc Gazinin en büyük eseri vatanı düş 
Aliye hanım hadise etrafındaki a- manla11n içeıden, dı§srdan yakıp yık 

lakasızlığmı muhafaza etmektedir. tıkla11 bir s11ada Anadolu teşkilatı
Hadisenin bsir kazadan ibaret oldu- nı yapması ve yine dahili, harici bin 
ğu hakkındaki iddiasında israr et- bir müşkülit ve mehalilc içinde bu 
mektedir. Aliye hanımın anne•i ha- teşk.illtı ikmale muvaffak olmasıdır. 
discden müteessir olduğunu, bu bu- Tarihin bize bildirdiği en gayri mü
susta hiç bir şey söyleyemeyeceğini sait şerait içinde bu gibi neticcai 
anlatmıştır. meşlıQk fakat tehlike•i, vahameti ba· 

Tahkikat esnasında hadisede ismi riz te§kilata kıyam etmek azme, ira
geçen piyano bocau Bergerin de ma deye değil, bunlardan daha çok hÜ· 
IUınatına müracaat edilecektir. Ber- yük kuvvet ve kudretlere tevakkuf 
gerin bu hadisedeki rolü tahkik edi- eder. 
lecekt!r. Bu tesadüflerde manidar Hedef de evveli mübarek vatanı 
görülmektedir. Bütün kibar &lemi- kurtarmaktı. Ve o tetkilit sayesinde 
nin meıgul olduğu bu dedikodulu dir ki Anadolunun harim! i-tinde 

kurtuldu. 
Hilafet ve saltanatın ilgası gıbi, 

Cumhuriyetin ilanı gibi bilföirc vu
kua gelen hayulı ve halaskar inlu
liplar ancak o te§kilatın temin cttı
ği bu esaslı muvaffakıyetlerdtn vü
cude gelmiştir. 

Ben Gaziyi hususi bir muha bet
le severim. Ortaya koyduğu bir bJ. 
rinden muazzam e9erlerin kökle mt--

siJ' gtinün birinde uğraması me~h ız 

sadıneye mukavemet etmesi ıçın u
zun müddet yaşamasını da dılerım. 

Çok tabii olan bu dilekle sevgi na
musumu, ıertıfimi kurtaran bir in .. a· 
na karşı esasen benim borcumdur. 
Uldn ben bu borcumu eda için o \tg 

kilAtı izam etmiyorum. Bir hakikati 
hangi noktai nazardan muhakem( e
dilirııe edilsin münhasıran tarihi ~ır 
hakikat olarak arzediyorum. Bu hal
de Gazinin en büyük eseri Anadoiu 
tetkil!tıdır. Onun için ki iptida va
tan kurtulaun. 

Baki hilrmetler efendim. 
ABDULKERtM HADİ 

cerh vak'aaının sebebi yalımda daha * * * 
ziyade anlaşılacaktır. AGA OGLU TEZEl_l HANIMIN CEVABI 

Bursa valisi 
Fatin Bey diln gitti 

Bir lı:eç gtlnden beri febrl
mlzde mezunen bulunaa Bure1t 
valisi Fadn B. 
dUn mahalli 
memurlyed n e 
hareket etmlf· 
tir. 

Kıymeti! bir 
idare uzvu olan 
Fatin B. aı. bir 
zamanda Bur· 
sanın imar e· 

saslarıoı kur· 

muş ve Bursa
lıların takdirini 
celbet mit tir. Falın Bey 
Fatin B. in beyanahnı DçOncU 
sahifemlzdedlr. 

Suriye komiseri An
karaya geliyor 
Suriye fevkalade komiseri 

M.Hanrl Pooso maiyeti ile bir
likte yakında Ankaraya rele
cektlr. M. Hanrl Poaso Anka
karada bir mllddet kaldıktan 

sonra Fransaya azimet edecektir. 
M.Ponso Fransada iki ay kadar 
kalacaktır. • 

netice j19j haziran Çarfam 

ba gllnO llAn edllecektlr. 
Cevaplarınızı Milliyet mQ

sabaka memurlull'una gön
deriniz. 
Not: MUsabakamıza haftanın 

en mUhim haberinin ne 
olduğunu bildlrmek ve niçin 0 
haberin tercih edildlğlnl izah 
etmekle iştirak edllmelldlr. 

Her şeyden evci anketinlain ta!ı· I 
dılı ehemmiyetli auale cevap vırmek 
kabiliyetini kendimde aıırmedllimi 
arzedeyiın ı Su' al miıllıiz dahi bir 
şahsiyetin eserleri arHmda hangiıl· 
ni tercih ettiğimize aittir. Bu eser

leri biri birlerile mukayese etmek ve 

bir tercih ve intihap yapmak benim 
mahdut anlayıtımın sabaaı dahilinde 
değil. Ancak madem iri beni de bu 
ankete iştirak ettirmek ıerefini ve
riyorsunuz, aklımın erdiği gücümün 
yettiği kadar fikirlerimi yazayım: 

Bence. • Gazinin en büyük eseri 
mes'elesi iki cihetten mevzuu bahs 
olamaz. Evvela: bu aklın hududunu 
aşan ve zamanı taşan eserlerin hepsi 
birbirinden büyüktür. Saniyen: bu 
pelı yüksek eserler birleşince bir 

bütün tetkil ederler. 1ıte Gazinin e
seri bu bütündür, bu yeni Türkiye
dir ve yeni Türkiyeyi kurmak içio 

Gazinin, kudretli yaratıcı elife ya
pılan biltün inkıliplar bütün büyük 

Maden ocağında 
yangın çıktı 

Zonguldaj!ın Kozlu mevkiinde Fran
sız şirketine ait ve inci harmanı 
namlle maruf maden oca~nda bir 
hafta eve! ocağın muattal bulunan 
bir galerisinden grizo iştiali dolayı

slle yangın çıkmış, amele mil edlle
rek ocak kapatılmıştır. !'\ülusça zayiat 
yoktur. Dört yüze yakın amele iş>iz 

kalmıştır. Bu ocakıan günde dört yüz 
ton kömür çıkmakta idi. 

Muhafız giJcü 
Karaman, 17 (A.A) - Mu

hafız gllcU Karamana gelmiş 
ve samimi bir surette karşılanj 
mışhr. 

A{ja oğlu Tezer H. 
eserler birbirlerinin tamamlayıcııs ı

dırlar. 

Bir tek gaye için aynı dehadan 
fışkıran, bir tek eseri temamlam.ak 
için yapılan eserlerin hepsi bü} ük
tür, hepsi akılları durduracak, kalbe
re bitmeyen ulvi bir vecit ve heye
can verecek kadar büyüktür. 

Muallim 
Ağa OGLU TEZER 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

ı- Tarihi tefrikamız. TtptdclenJI , .. ~i 
Pa~a \ c Va~Jlllı.I 

2- ~OD hahcrltr 

3 üncü sahifemizde: 

J .. l<lanbl )Olları teftiş tdıliy ,,.r 

~- lkU~adi harel.ct1c 

4 Uncu sahifemizde: 
ı- \la.\·a raporu 
:.?- Ftltk, 

q Rom.w hlkAıe, mekıeplllermü>aba· 
kJ 
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HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER ... So11.fJllberler ffiJ 
Dahiliye vekilinin teftişi 

Ali paşa dervişin sözlerinden 
- pek ilrkmüştil / 

Kalıyor mu? 
Tamirat itilAfının 
imzası teehhilr mil 

ediyor? 

B.. .. İ ·ıı · k f d d Parls, 18 (A.A.) - Petl jur-Uttifl smaı erın a asını vur Ur U aaı gazetesine nazaran meb'u· 
lill~elll lelriknı : JI AYHAN ıan meclis! borçlar hıklandakl 

itllAfların tutlkfnl Young pla· 
Ali Paşaya: - İsmail adlı bi- çin Paşanın Fermanlı [•] ol- nıaın alAkadar devletlerce tes

ri senin ikbalinin sönmesine se- masına sebep olanlardan biri de tiki ne talik edecegl rivayet 
bep olacak!.. de o sarığı boynuna dolanasıca oluaııyor. 

Deyerek ortadan sır olmuştu, de-·1 miydi? Madrlt, 18(A. A.) - M. Stre· 
Ali Paşa Dervişin sözlerinden fşte, senelerce eve! Ali Paşo- ~emana Barselona, M. Adatcl 
pek ürkmüştü, Hani çok kuş- yı kuşkulandıran "Aptal De- Parlse gltmlşlerdlr. 
kulanmıştı. vriş" [*•] in dedikleri bir bir Rekoru kırmak için 

O giin bu gün: Maiyetinde ne çıkmıştı. Lebourje, 18 (A. A.) - Tay· 
kadar İsmail adlı adam varsa ki- Akibet İsmail Paşo bey vezir yarecl Favreau ile Marmler 
mini gizlice vurdurup öldürtmüş edilip Tepedelenlinin üzerine'. cihan sür'at rekorunu kırmağa 
kimine de kıyışamayıp Arnavut saldırtılmıştı. · teşebbüs etmek üzre bugün saat 
luktan uzaklaşmalarını emret- Ali Paşa bunu haber lınca kan 5,30 ta, 4000 litre benzini hamil 
mişti. ~aşına sıçramıştı, hemen İ':~i- oldukları halde bavalanmı~lar~ 

İsmail adını taşıyan kimsele- lızlere baş vurmuştu. İngılız- dır.Parls, 18 (A. A.) - Nazırlar 
ri oğullarının yanlarında da tut- !erden umduğunu bulamıyaca- mccllsl toplanarak borçlar mes
mamıştı. ğını a_nlay,?Jca da İstanbula u- eleslnl ve Younğ planını tetkik 

Yalnız büyük oğlu Veli Paşa- zun bı~ Name uçurmuştu: etmiştir. Meb'usaıı ve ayan en· 
nın sarayında bir tek İsmail kal- - Sız ne yapıyorsunuz. Rum- cümenlerl .., ıırın M. Polncare ile 
mıştı o da oğluna kethüdalık lann "Eterya" Cemiyeti isya- M. Brlandın ve M. Cberoaun 
ediy~rdu. Herifin asıl ismi İs- na hazırdır.Eğer ~im _üzerime verecekleri izahatı dlnllyecektlr. 

, .
1 

p . di asker sevkedersenız bır daha Paris, 18 (A. A.) - Nazırlar 
maı . aşa 1 

: İ Rumlarla başa çıkamazsınız. meclisi müteha~sıslar komitesi· 
-~~· dP:şa og~u~ ~aç_ ~efa .. s- Devletin başına büyük bir feta- aia rı:pcrı:nu müttefikan tasvip 

maı ı. ~ etınes'. a e~nı ~on- ket gelecektir. etmiştir. 
dennıştı: hepsıne aksı aksı ce- Bana ilişmeyiniz, Rumlar ben
vaplar almıştı. den korkularından knnıldıya-

ecl bir keza 

Nih::ıyet onu vurdurmıya ka- mıyorlar! 
rar vermişti. Dokuz sene evel Diye yazıp çizmişti. Hey gö
İsmail Paşayı öldürtmek için zürn: Kim okur kimler dinler! 
yedi Fedai seçti. Halet Efendi Rumların dört gö-

Bunları Yenişehir e gönder- zle beklediklerini yaptırmıştı. 
mişti, Veli Paşa o zaman Tır- Ali Paşanın ortadan kaldrnlma-
hala Mutasarrıfı idi. [*] sına karar almıştı. 

Fedailer bir akşam İsmail i bitme~: 
kursun yağmuruna tutmuşlardı, [*] İsyan etmesi demek, bir kısım 
İsmail Paşa ya bir keder erişti- okuyucular için izah etmek mecbu
rcmemişlerdi, aksine olarak İs
mail beyin adamlannm attıkları 
kurşunlar Fedailerin altısını ye
re sermişti, dördü yaşamamış 

ikisi yaralı olarak ele geçmişti. 

riyetindeyiz ! 

[*'] Buda bildiğimiz avanak. ah
mak manasına gelen aptal değildir 

Derviş istilahında: (Erenler) kar
şılığıdır! 

İçlerinden bir tanesi Yan ya 
ya sağa dönebildi, Ali Paşa o Tediyt: P-Ünleri 
giinden sonra İsmail Paşanın - Q. 
üstüne düştü. OevJet hazinesinden 

İ•mail (Eğri boz - Ağriboz) para ne zan1an alınır? 
a gitti, oradan Dıramaya kaçtr, Maliye Vekaleti merkez muhasıp-
tam üç sene saklana bildi. liğinden: 

Tepedclenli artık onun izini Merkez tediyatının Hazinece ne 

Fas, 18 (A.A.) Bir ı.skert 
kamyon devrilmiştir. Bir mU
IAzlm olmak Uzre iki kişi lllmüş 
yirmi kl~i yaralanmıştır. Yara
lılardan lkiF<lnla yarası ağırdır. 

Jl&aiya.d.a 
Yeni askerlik 

Roma, 18 (A.A.) - M. Mos
sollnl, aekerllkle mUkellcf eş· 

hasın yaş haddini 39 dan 55 e 
lblAğ eden projeyi meb'usan 
meclisine tevdi etmiştir. Bu yeni 
tedbirin neticesi olarak, önü· 
müzdekl ltalyan manevralarına 
iştirak edecek efradın miktarı 
100 bin yeni kur'a neferi ile te· 
zayüt eyllyecekir. 

Ecnebi gazelelerde 
Şoförlere karşı 
Türkiyedeki usul 
tatbik edilmelidir 

kaybettiğini sanıyordu. Akıbet suret ve şerait dairesinde icra edil· Şehrimizde bulunan M. Ker
İsmiiil Paşanun Dırama da ol- mekte olduğundan malumatı sariha- nick isminde bir İngiliz tarafm
cluğunu haber aldı, yakalatıp ya malik olmaları için hususatı atiye dan ahiren Times (Taymis) ga
öldürmek istedi: eshabı matlfıbun nazarı dikkatine ar zetesine bir mektup gönderilmiş 

Ismail yine kaçtr, yakasını zı muvafık görülmü~tür. tir. Otomobil kazaları miinase-
kurtarmıya muvaffak oldu. Hazinece tediye günleri her hafta betile yaztlmış olan bu mektup 

Onun bu defa savuştuğu yer Pazar, Salı ve Perşenbe günlerin<> şayanı dikkattir. M. Kernick ez 
İstanbul idi, lsmiiil İstanbulda münhasır olmak üzre haftada üç cümle diyor ki: 
Ali Paşanın düşmanları ile bir- gündiir. «Ahiren nesredilen istatistik
leşmişti. 1 - İki bin liraya kadar i•tihkakı !er İngiltered~ otomobil kazala-

Ali Paşa tabiı bunu haber al- olanların -iki bin lira dahil- lstih- rı yüzünden son bir senede 5000 
m~tı, İsmaili İstanbulda da ta- kakları işbu günlerin umumunda te kişinin öldüğünü gösteriyor. 
ki):ıett:rdi, tıpkı Yenişehire yol- diye edilir. Ancak memurların. har- Dahildeyken belki bu gibi şeyle 
ladıgı gibi Istanbula gizlice iki crahı ve maaş ve ücurat ve ye=iye re alışkınlık hasıl olursada !Tlem 
Silahşur gönderdi. teri gibi is~'.hka~ların~a, Pa~ar ve leket haricinde bulunan İngiliz-

Silahşur Fediıiler Tepedelen- Per.şenbe gunlerınde ıcr~ edılecr.k !er için bunu okumak ve buna 
linin en yürekli ve Yılmaz adam tedıyatta mıkdar şartı yo.<tur. 1 karşı ittihaz edilen tedbirin azlı-
lanndan idiler. Biri Hüdubani 2 - İki bin liradan fazla matlubu ğdğını hissetmek çok elimdir. 
denen dehşetli adamdı. Öteki olanlara tediyat m.ünhasıran Sah Burada, Türkiyede ise kaza
daha atıcı ve yırtıcı idi, adına g.ü~erinde icra edilir bu günün ha- !arın vukuu nadirdir. Istanbul
Süleyman derlerdi. :ıc_ınde her ~e se~eple ol~r"':" olsun da sokaklar otomobillere pek 

İki yırtıcı Vahşi Kartal tam ı~tısnaen tedıyat '..cra _edılmı;ecek- müsait olmadığı halele ve şoför
iki sene eve! İstanbul şehrine tır. Ancak Salı gu~le~ı Hazmeden ler lakayt göründükleri halde is
kondular. İsmail Paşonun bu- para alacak eshabı ıstıhkakın ıta e- tatistikler gösteriyor ki bunlar 
lunduğu yerleri tahkikettiler. mirlerini behemehal Pazar günleri nadiren yaralıyor, yahut adam 
İstediklerini kolayca öğrendi- akşamına ~~~~r Hazi~e ve Merkez çiğniyorlar. 
!er. muhasebecılıgıne tevdı eyleyerek te Bunu ne ile izah etmeli? Şo-

İsmiıil Paşo Aysofya tara- diye liste~ine kayt ettirm~led ~art- för olmak isteyen herkes ehli
fında küçük bir ev kiralamıştı. ~ır. Bu_ g~dn son~ tevdı ~dılecek yetname almadan eve! sıkı bir 
Orada oturuyordu. ıta emırlen muhtevıyatı bır hafta imtihana tabidir.Adam çiğneyen 

Günlerden 123 5 senesi Mart sonra tediye edilecektir. bir şoför ise 'Türk mahkemeleri 
ayının yirminci giinü: iki Fedai İ9~u mukarr~r~tın 1:f~zinece l5 tarafından şiddetle cezalandın
İsmiiil Paşayı kolladılar. İs- Hazıran 929 tarıhınden ıtıbaren ay- lıyor. Ben bile otomobil idare 
:niiil bey pencere öniinde otu- nen ve müstemirren tatbiki sureti etmeği bildiğimi ispat için üç 
rurken sokaktan ateş ettiler, yi- katiyede mukarrer olduğu ehemmi- gün oğraştnn. Hem de kullana-
1e onun bir kılına keder erişme- yetle beyan olunur. cağnn arabanın her şeyi yerli 
nıişti. İLAN yerinde olduğu ve kendimin de 

Ali Paşanın adamları tabii Iatanbul ikinci Ticaret mah- iyi görüp işittiğim, sinirlerim 
tutulmuşlardı, herşey anlaşılıp kemeainden: Muameıatı iflasi.>'· si sağlam oldm;u halde. 
meydana çıkarılmıştı. nin Ünyon suretiyle tedvi kararı İngilterede aynen böyle bir 

Tepedelenlinin düşmanları mahkeme iktizasından bulunan ka- usul kabulü ameli olmıyabilir 
fena halde korkmuşlardı, büsbü- ğatçı İbrahim Halili Kehnumuı efen sede her giin vukubulan kazalar 
tün Aleyhine yürüdüler. dinin masasına linyon sendiği olarak bu hususta ~azı tedbirler alın

Bunlarrn içlerinde asıl azılısı Avukat Atıf beyin tayin kılındığı masını zarurı kılmıştır.» 
Hiilet cfend" d t ilin olunur. Mektubu yazan İngiliz mem-

ı a ını aşıyan a- leketimizde he.Ikın hayatını şo-
damdı, vaktıle Rum. voyvudala- Sultan Ahmet Betinci Sulh förlerin elinden korumak ı"çı"n a-

lık Hukuk mahkemesinden: Revani 
~~a yazıcı etmiş onla~la dü- celebi mahalleainde revani celebi ca- iman tedabir hususunda bir çok 
')Up kalkmı tı ahlaksız hır mev- Avrupa memleketlerinden ileri • • 1 ~ · d" mii sokağında (l) numaralı hanede 
evı tas agı 1 ı . . iken 818/928 tarihinde vefat eden olduğunu ilave ederek yazısına 
Zamanın Hukumdarı ikinci nihayet veriyor. Abdullah kızı Arıfe hanımın tanzim 

M:ı.hmudun r:ozune ginnisti İLAN 
ettiği vasiyetname mahkemece açı-

hatta devletin siyasetini eline 1 ğ • l'kad . aca ınaan a d aranının ve mev~ 
nlmanm }Ol.ır.u bıle bulmustu · k • . . . • f d" · · cut ıse anunı mırascılarının 1929 

Ah o Halet E rn ı denen a·'ı · h · · .. 
ı T d 1 ı· A ı· P senesı azıranının 31 ıncı günü saat am . ene en ı ,., ı a adan r • "b" h l 14 de Sultan Ahmet beşinci hukuk 

ıstet ıgı gı 1 araç a amadıgı i- mahkemesine müracaatleri ilan olu-
r*] 1228 · 1813 senesi. nur. 

PARISTE :\ll'SE ! IOTELf 
Colenkur caddesi (!{liş mevkii) 

93 bötün esbabı istirahat a<ansör, tu· 
valeı kabinesi ve banyolu 70 oda, 
Telefon. 30 llA tıO frank. Telgraf ad
resi. 

Parla. 2.1 MUSOTEL 

Aiman.;yad.a 

Milli nıü~alaa 
Alınan ınü~alaa ~ül~esl 

ınünaka~a e~iliJor 
8erlln, 17 (A.A) - Rayhlf· 

tat mecllsl, mim müdafaa büt· 
çeslala mUzakereslae devam et
miştir. Muhtelif fırka mümesll
lerl, bütçenin tekine mutalea 
beyan etmişlerdir. 

Çelik mlğf eriller 
Berlla, 17 (A.A) - Potsdam 

civarında sabahleyin şiddetli 
bir lştlal vuku bulmuştur. Yapı· 
lan tahkikat netıcesıade •çellk 
mlğferlller" teşkllltına alt glzll 
bir mühimmat deposu ortaya 
çıkarılmıştır. 

Marklar mes'elesl 
Bruulles, 17 ( A.A ) - M. 

Rltter Berllne gitmiştir. Belçika 
markJan hakkındaki mllkAleme
lere nıezkQr tehlrde hafla so
nunda devanı olunacaktır. 

Kadınlar kongresi 
Berlin, 18 (A,A.) -· Kadın· 

lara intihap hakkı verilnıeslal 
temin için çalışan beynelmilel 
kadın!ar birliği kongresinde 43 
memlektln kadın murahhasları 
hazır bulunmuştur: Azanın en 
yaşlısı 77 yaşında olan Fele
menkll madam Takobes tir. ja-1 
pon murahhası madam 8eoja· 
mine Ritamora ise yirmi yaşın· 
dadır. Reis madam Corbette 
müzakere esnasında "ö~·ıe ise 
Fransız ayanı bir zelzelede 
matıv olsunlar,, dediği nakledll· 
mektedlr. 8 encümenin mesalsl 
bu ayın 23 ne kadar devam 
edecektir. Fransız murahhası 
Mm. J\\alterro bir karar sureti 
kabul ettirmiştir. Bu karar su· 
retlnde ezcümle kadınlann F<I· 
yası bayata girmelerini "Ulb 
davasının llerllemesl için elzem 
olduğu ve sulhun Cemiyeti ak· 
vama istinat etmesi IAzım gel· 

dlğl beyan olunmaktadır. 

:lng!l.&e:red.e 

Zelzelenin dehşeti 
• .. )ı,;C--..:_ __ _ 

Yeni Zelanttaki zel
zele nasıl oldu? 
Londra, 17 (A. A.) - Son 

gelen haberlere göre Pazartesi 
gUaU Yeni Zelantta vukua ge
len zelzele bütün adayı sars
mış, bUyUk hasarata ve henüz 
miktarı maıom olmıyan bir çok 
klmselerln ölümüne sebebiyet 
vermiştir. Bir çok yerlerde mü
aakalAt tamamen munkatı ol
muş, ve halk arasında zuhur 
eden panik dolayısiyle bütlln 
işler durmu,tur. 

Bu hatllse , sir Humphry 
Dawyın hususi rasathanesinin 
mlldllrü olan ve 18 Haziranda 
müthiş bir zelzele vukua gele
ceğini haber vermiş bulunan 
profesör Belardın bisaplannın 

doğruluğunu ispat etmektedir. 
Zelzelealn 17 Haziranda vukua 
gelmesi tul derecesi farkından 

neş'et etmektedir. Binaenaleyh, 
oranın 17 haziranı bizim taraf
ların 18 Haziranına tekabül 
eder. 

Başvakil geliyor 
Londra, 18 (A. A.) M.. Mac

doaald, Cuma sabahı akdedile
cek olan nazırlar meclisine 
vaktinde yetişebilmek için ls
koçyadan Londraya hava tarl· 
klle avdet edecektir. 

Tahdidi tesllhat 
Londra, 18 ( A.A.) - Daily 

Herald yazıyor: Bahri tesllba· 
tın tahdidi hakkında cereyan 
edecek müzakeratta hiç bir şey 
tesadüfe bırakılmayacak kaar 
ve hava kuvvetlerlnln tahdidine 
alt müzakerat, şimdi başlamak 
üzre bulunan müzakerelerden 
tamamen müstakll olarak yapı· 
lacaktır. 

Hayat pahalılığı 
. Londra, 18 (A. A.) - lngilte· 

rede bir Haziranda hayat paha· 
lılığı harpten evelkl zamana na· 
zaraa 0

/ 00.50 idi. Blnaenaloyh 
1929 Mayısına nazaran °/0 1 ve 
1928 Haziranına nlıbetea "f.6 
tenezzül vardır. Bir seneye ka
dar tlmdlkl hayat ile harpten 
evelkl hayat ara&ındakl farkın 

hemen hemen hiçe ineceği tah
min edllmektedlr. 

Loylt Corçla alay 
LondJa, 18 ( A.A.) - Dahi· 

tiye nazın M. Ceynes , Irat 
etmiş olduğu bir nutukta, M. 
Uoyd Georgeua avam kamara· 
aanın bakımı haline ıı:elmlt ol-

Rusyada 

Nllmayişler 
Konsoloshane çürük 
yumurtaya tutuldu 

Moakova, 18 (A.A.) - Var· 
şovadalı:I beyaz gürcü mülteci· 
lerln yaptıktan nllmaylşlere 
Leh hükQmet memurlan mOmes
sillerlnin de iştirakine karşı 
protestoda buluıınak üzre bin· 
lerce kimse tıırafından Tlfllste 
yapılan nümay'şler hakkında 

Tas Ajansı bir tebliğ netret· 
ınlftlr. ilk nümayişten sonra 12 
Haziranda daha mühim bir nü· 
mayiş yapılmış, bu esnada 
müfrit hareketler ve tecavüzler 
de vuku bulmuştur. Bazı nüma
ylşcller Leh konsolosaaeslae 
çllrllk yumurta atmışlardır. 

Bu hadiselere nümayiş eRna
sında soğuk kanlılığım muha· 
faza edememiş olan bazı kon· 
solosane memurlan sebep ol· 
muştur. 

Hiç bir vechlle tecviz edlle
mlyecek olan bu müfrit hare
ketlerden dolayı Karahan Leh 
sefiri M. Patek e teesıüllerlnl 
beyan etmiştir, M.Patek kara
banın ziyaretini iade eylemlftir. 

Ame:a<>:lka.d.a 

MADALYA KİME VERİLDİ 
New York, 17 (A.A.) - 1929 

senesine ait Roosvelt madalya
sı, müteahassıslar komitesi rei
si M. Owen Young a verilmiş
tir. 

ÇİFTÇİLERE YARDIM 
Washington, 17 (A. A.) -

Mümessiller meclisi, çiftcilere 
yardnn hakkmdaki kanun ile sar 
frna mezuniyet verilen yanm 
milyar dolara ma:ısuben 151 mi
lyon 500 bin dolarlık tahsi~at 
itasına müteallik kanun layıha
smı, M. Hooverin tavsiyesi üze
rine, kabul etmiştir. 

Sarıoglu nahiyesinin 11on yagmur/81' 
yıkılan (80) kadar evi yeniden yapıla 

Sivas, 17 ( A,A ) - Dahiliye Hl!lllahmcrla ınuav.,-
veklll şllkrll kaya bey Kyserldea mla edllml~tlr. idare! h118 

gel!rgea refakatlerinde Kayseri ala yardımlle evler Y 
meb'usu doktor Halit, veli Fuat, 1 t ,_ aı"I' s asyaaa ya.ıa ve p ı beyler ve mllfettlşlerle Bünyan 11~ kazasını tefti~ ettikten sonra, masun bir yerde yapı al 
son yağmurda seylaba uğrayn Valf Fuat beyle, bünY 1 
ve 80 kadar evi yıkılan Sarıoğlu makamı tertibat için n .. 
nahiyesine gltmlftlr. kalmıflardlr. 

Anadoluda herek 
ızmir ve Mugla hava/isinde mahsul gı 

seneye nispeten yiJzde elli /aztad~ 
Mugla, 17 (,4..A.) - Be sene lzmlr, 18 ( A. A. ) -

VllAyetlmlzde Bugday , Arpa , Çeşme , Karaburun vo . 
Çavdar ve Yulaf olmak üzere dahllladelı:I diğer kazatatl 
358 350 dönüm arazi ekilmiştir, tün mahsulü bu sene batf'I 
Feyiz ve bereket geçen seneye 110 
nlspet:ıa yüzde elll fazladır. ve gayet bereketlidir. adi 

Son yağmurlar gerek mahsu- susta vllAyet ziraat ııı 
lat gerekae tütünler üzerinde tine malOmat gelmlştır. 
fevkalade nafi olmuştur. Tlltün Mahsulün 350 bin idi; 
son derece iyidir. desinde olacağı tahmlO 

-<>•. ô 

Tedı've nıuvazenesı' BARİ KONSOLOSLl1 ll J Ankara, 18 (Milliyet) - . 
avin konsolosluğuna Haric• 

7 f Asl-ın aklı'( ve nası·ıı· le ti üçüncü daire birinci ş I' meyyizi Baha bey tayin olU 

ne tadar 1 BİTLİS SIHHİYE MtJVO'ıt: 
Ankara, 18 (Milliyet)--: 

Ankara, 18 (Milliyet) - Aıı ikti
sat meclisi komisyonunca ihzar ve 
hey'eti umumiyece kabul edilen te· 
diye muvazenesi raporundaki yedi 
fasıllık şemaya nazaran vaziyet şu· 
dur: 

Emtia aktif 208,'83,000 ve pasif 
259,700,000 lira, ticari hizmetler ak-
tif 9,820,000 ve pasif 5,261,000 lira, 
faizler ve kazanç aktif 700,000 ve pa
sif 8,336,000 lira, r '-atler ve mu
haceretler, aktif 4 .4 )00 ve pasif 

Sıhhiye ve muaveneti ictinı'' 
dürü İsmail Hakkı bey talebi 
le tekaüde sevkedilroiştir. 

JANDARMADA 'f.ı\\'fl 
Ankara, 18 (Milliyet) _. 

ına zabit mektebi muallıtı'1 1 
Kaymakam İbrahim Eth•ıtl 
mum jandarma kıımandanlıl•~ 
müdürlüğüne tayin edi).ıllİft 

lzmlrde bir ıııtsP 

isyan bastırıldı .• 7,232,000 lira, hükilınet muamelatı ak 
tif 5,270,000 ve pasif 3,050,000 lira 
sermaye harakatı aktif 9,350,000 ve 
pasif sıfır lira altın nukut ve evra
kı nakliye aktif ve pasif sıfır lira 
olarak ifade edilmiştir. 

Washington, 18 (A. A.) 
Venezüella bUkOmetlnln bir teb· 
lljtl, Clıro isyanının bastınlmış 

ve isyan reisi jeneral "Urblne., 
ala dağlara iltica eylemiş olduğu 
bildirilmektedir. Cuaçao aamıo
dakf Felemenk adasına karşı 

vukub~lan taarruz ve tecavllzll 
tertip ve ldııre eden bu jeoeral· 
dır. 

lzmlr, 18 ( A.A ) _. ıııı 
odası, lzmlr ve iktisadi 
dablllnde bulunan maki: 
ile müteharrik fabrika ,ı 
yeler hakkında esaslı 111-' 
ihtiva eden Türkçe, fr "'1 

bir kitap ne~rlne karar dl 
tir. Kitapta un ve ıııe"' 
tldalye, yağ ve sabııll~ 1 
mlltoalllk mevat, mevad ,ı 
biye, dlbagat, maden lf1e 

:---~~~~~~~--v - .. a ım l s &a. n da 
YUNAN-BULGAR HUDU

DUNDA BİR MÜSADEME 
OLAN 

Atina, 18 (A. A.) · Üçüncü 
kolordu bir tebliğ neşretmiştir. 
Bu tebliğe nazaran, komiteciler 
den mürekkep bir çete Yunan
Bulgar hududunu tecavüz ede
rek Proja istikametinde ilerle
miştir. Çete, orada Yunan kara
kolları tarafından durdurulmuş, 
komitecilerden biri telef olmıi'ş 
diğerleri kaçmıştır. 

BİR İSTİAL 
. ~tina, 18 (A.A.) - Sıcağın te 

sınyle Kavalada bir ist:aı vuk.ı 
bulmuş, içinde iştial e

0

dici mad
deler bulunan birkaç diikkfuı ha 
rap olmuş, 10 işci yaralanmış
tır. 

DEHŞETLİ BİR KASIRGA 
. Patras, 18 (A.A.) - Patrasta 

bır frrtına zuhur etmiş, pekçok 
hasara sebep olmuştur. 

<:'REV UMUMİLEŞTİ 
Atına, 18 (A.A.) - Harici hat 

l~rda sefer yapan gemilerin gre
vı umumileşmiştir. 

BİR TİYATRO Y\ANDI 
Bethune, 17 (A.A.) -Auchel

de çıkan bir yangında bir tiyat
ro salonu tamamen ve bir müsa
mere salonu kısmen harap ol
muştur. 

Bir kişi ölmüş, ikisi ağır ol
mak üzre be5 kişi de yaralanmış 
tır. 

duğu suretindeki iddiası ile 
istihza etmiştir. mumaileyh, hll· 
kQmetln mesken, münakalat ve 
ticaretin inkişafı meselelerlnl 
~osyalist akldesln6 muvafk bir 
surette balletmeğe çalışacağını 
llAve eyleml~tlr. 

Londra, 18 (A. A.) - Yeııt 
Zelandada vuku bulan zelzele 
bir çok şeblrlerde hasarata ve 
nüfusça zayiata sebep olmuştur. 

İzah edilemeyen açık yani ademi 
mutabakat 3,217,000 liradır. Bu ye
kun çıkan servetten hasıl olduğu gi
bi fasıllar erkamının tahminlerinde 
ki ademi mutabakattan husule gel-
mesi muhtemeldir. · 

Meclis her sene muntazaman bir 
tediye muvazanesi yapmayı vazifei 
esasiye edinmiştir. 

Türkiyenin iktisadi proğramı ra
poru tanzim etmek üzre meclisçe 
intihap olunduğunu yazdığımız yedi 
kişilik hey"etin Haaranın yirmi al
tısında lstanbulda toplanması tek
rar rür etmiştir. 

Komisyon itbaıat ile ihracatımıı; a~ 
rasrndaki farkın izalesi için az re
vaç bulan ihracat emtiasının daha 
ziyade rağbet kazanması ve lüzum
suz olan ithalatın tahdidi için esaslı 
tetkikat yapacaktır. Komisyonun, 
alınacak tedbirler hakkında hvrupa
da da tetkikatta bulunması muhte-
meldir. 

ııo 
rak lflerl, yiyecek içecek 
tabii mevadda dair ~,ı 
bulunacaktır. Kitap bll~ei' 
ka amele hayatı ve a 
zancı hakkında tetldk11;~. 
tenlt malOmatı ihtiva e 

Foçanın ıoıafl 
fO' 

Foça, 18 ( A.A ) ·-
1111

, 
imarına gayretle çalıŞltırfl 
Elektrik teslaatı bl f' 
Otel ve sinemanın 111 

ikmali yakındır. 

Bina yıkılıU~,,.r 
lzmlr, 18 (A.A) - bO 

kadan olan Kar~burun cıı 
konağı geçen seneki ı 11 ~ 
harap olmuştu. Bln•;:ıı ! 
lmkAaı görUlmedlğld 11111ııı 
masına ve enkazının 
sına karar verilınlştlr~ 

Moda Erkek ve Kadın 
banyo ve plajları~~ 

Koşmaktadırlar. Çünkl, sun'! plAiı temizliği intizamı ve şim01 

rından mahfuziyetl ve ucuzluğu ile meşhurdur. 

. • . . ~et' 
Şark değırmenlerı Türk , \.nonıın şır0 ~~' 

d k •J Hisse sene atının 7 numaralı kuponuna verilece · cesl 
15 Agustus 929 tarihinden itibaren ve Cumartesi, P8~a~,3;1j 
r!nden maada her gün şirket veznelerinden tediyc<ınc 

llAn olunur. 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYYARE Pif ANG~~~ 
6 inci keşide 11 Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
2()(),()()() liradır ,s.~ 

Ayrıca 50,000 40,000 30,000 20,oOO pıtJJtH · 
0,000 liralık ikramiyeler ve ıoo,000 L. ()00 
Bu keşidede cem'an: 33, 

numara kazanacaktır 

ÜÇ YOLCU BOGULDUI 
Londra, 17 (A.A.) - (İmpe

rial air service) e mensup bir 
tayyare, makinesine ariz olan 
bir sakatlık dolayisiyle, Manş 
denizinde mecburi surette suya 
inmiştir. Cilmlesi kadın olan 6 
yolcusundan üçü kurtıırılmış, 

diğer üçü botulmu~ıtu=r _ ___ _:=::::;;;;;;;;;;;;~------



\111.LIYl~T '.,\il /\ıJ8\ 

''MILLIYET,,IN ŞEHIRVE MEMLEKET HABERLERi 

\l•.vallı yavru 
d &s1111n koynunda 
il 
,. can verdi 

ltı 1 Jızır \"ol\ u~ ııı:ıhalk,· 
tıtıır:ın Yudunın kar1'1 

~,.,1 d.,n ı ı,re y11r~ıın arv;ın 
n,ı 'crilm , hir lıu ı;!ık ya~m-

1.,tcr ııaııı••ııl:ı ı kızım da 

Jn:ı ;ıl ını-, fal..:ıt uyku arn 

~·, kvm ı ı-tıınc ;thanarak 
n.._ ,ı:lJ ... b, ~ t'r Ycrıni-;-tir. 

'1'~etreslni vurdu 

Vilayetlerde 

Millet okuyor 
Vali Fatin B. in 

beyanatı 
Bursada nıillet n1ektep· 
!erinde 110,uoo kişi oku
vor. \'aziveti un1un1ive 
• • J 

çok iyidir 
$chrinıizc mczunen g~lıni~ olan 

Rur~a \ raıi .. i fıtin Be). dtin Hur~aya 
~ltmi~tir. Kir muharririmız dün Fatin 
Bey ile Hur.<a \ illyetıne ait muhit· 
lif i~ler hakkında ıı;önışmü~tiır. 

Zirai vaziyet iyi 

J-"atin hey ı.li\ ur ki 

Adllged~ 

iflas mı? 
Bir ·---

avukatın 

istendi 
iflası 

Bir tacir Ticaret mallkeme
slne müracaatle Baroya mukay
yet avukatlardan birinin lfllsını 
talep etmiştir. 

Buna sebep avukatın bir ti
carethaneden vade Ilı bazı eşya 
alma•ı mukablllnde verdltl ti
cari senetlerin bedelin! muay
yen olan zamanda ödeyeme
mesldlr. 

Mahkeme, kanuna nazaran 
bu iflas talebinin muteber olup 
olmıyacağını, avukatların tuccar 
addedilip edilınlyecetlni tedkik 
etmektedir. 

Emanette 

Terkos borusu 
Patlaınış an1a süratle 

tamir edilıniş 
Tcrkos şirketinin Ktğıtane ile 

Terl<ch gölii ırasındaki hüvük boru · 
larından biri p:ıtladıgı için 'diin sabı 
htın itihırcıı btitün lstınhul SU\illZ 

kalmı;tır, ~irket hemen kaıa mahal · 
line icap ettiti kadar amele ~nder
mi; ve bu boru n~ledon ;cınra ta · 
mir edilerek mahallita >U vermijtlr 

Çoc11k bahreııi 
ı;uıhanr par,ında ı•pılmaktıı olan 

çocuk h•hçdcri bıı •y ,omınd• 

hiteı..:t:k \C Çl•Cuklır~ ıçılıcaklır. 

/Jlaçka-Beşlktalj 

VDAyeite 

Yeni yollar 
Vilayet encümeni 

bugün tetkikat 
yapacak 

Yeni yol kanunu dun \'tliyete 
tehli,t edllmiştır. Hu R"lln , ili yet da 
imi encümeni \'ıH , okili \luhiddln 
beyin zıyarctinde toplanoC>k \'e kı 

nunun tatbilatını ait hiııçedc llTım 

gelen tadil•tı yapacaktı r. 

\'~:IW .ı-:\· .\1 \A::;l.AR 
1 hhiliye memurlarından h•j'4 

diğer d•irdrnn kadroları ~elmiı ve 
mıa;:;lırı dil \erilrni;;tir 

iskllnda 
!;tıınrn! tc unırnn \ti 

~~ •t•c>i 1 l:ılıihc}i !-av,:a ncti

-4J" '.! ',·rinduı lııçakla yaralı 
·1i k:ıı;nıı :ur. 

' - Kıı '<.:ok iyi ;:<çti. 111.lııhar 

yağmurl.rı da melı7.ulen yağmı~ ol 
duğundan un1umiyet itihari ile m•>z 
rua.tımız mtnınun ıy etl mu1..·ip bir hıl · 

dedir. t la tta ) 1 7. mı1hsultimlizün de 
~-ok ' i ı.lat.:<1.ı.ı, ;,n .ı , ımüıJtn hü)'tik 
Umitlı: r mevcutnır. 

Loııdra oteli cinayeti davası 

'.Vl.ıçka - tse,ikıa; tram, av hattının 
yıpıJma;;ı için müzıL.:erat · cercYın 
etmelncdir. liu banın in~•ıtına ·on 
haharda bı~laıımuı muhtemeldir. 

1-Un umumi müdüriı 1 l•cı leh 
met lley dun \ il~yetc .~elmiş >O \'a· 
1i :\luıvini l"azlı Hey i!c i"l:\o t~lcri 
hıkk11ıda. 1 ,onu~rnu~lırdtr 

lııge11e karıları 
1' \ c llud u namımla iki 

~tnc karhı motLıda TAr
:., t:\ ine f• irt·rck iitchı:ri 

~ 

jd rk~n \ itl..:t\ı t'Jc \l'rn1i~lcr~ .ti ' 

~lllcir kurbanı 
tJl ~,ııııriıkt,· kant;ırcı Osman 

Bursada tramvay 

, nin :- ya~ındal..ı oıtlu ya~ar 
J -~~cına tırınaımkeıı dü<crck ' . 

( ;uzerglh ~on zımarılırdı tıma

m,.le te-pit edi niı ve btımlıil.i IA7.ım 
gele~ mebani tuv ıııı ederek kıymet 
leri akdir edılqıckı'e ulup hu p;ujeler 
Nafi• \ 'ekiletincc ı.;dil. edilip lıde 
edildikten sonra meınleket için pel. 
haprlı olıcak ol•n bu iıin de lkma 
linc çalılılacıktır. 

Su lfl nasıl? ,ô ,., 

• ,,. çocuk lildü 
ıA J_iyc ku~ ıindc inekçi lbrıı 
rJ llıın :; ~ a:ıııdaki o~lu .o\. 
f • kura diı~crel.. i;lmiiıtür. 

llerbere dayak 
•ltı dcmirl'olu memurla " . . an lkhıı;. d. 1 laydarprt 

'ttlıcr ı ı, ırcni l'eıııı halde 

'"ı:. kolunu da Kırmı~tır. 
1 
1
• 

11llh hırsızları 
'~t l 

1~\. ..on 1.arnanlarda Kftdı-
~ '•.ıııd,· turcyc~ lıir tanık 
ij 1 ı;..:h'-i nı. yakalamı~tır. 
!j 1·da l lı.reıı ılc .\rtin Ye 

sd ı~111 •d:ı uç arkadaştan 
t tıı ı.laıı lııı \c'te Ku~di-
1 ll>:lıa~ı ,\lulmldiıı n. in 

~ ~~ı ip tuz:ıı);ıle yahlarken 
11hınn1u .. tur 

J ,,.. • - . 

, "·!<'ili ıı e/. öldü 
;:iın ~·:ılıj lıir lıuhrıın 

'esinde kcndi,ini ekmek 

~arnındftn } «nı'ıyan ga

' il~rırdcn 1 lıı-eyin ef. 
it ~tın:~tlr. 

IJo,.u J11r.~ızları 
~1110 l'crlvc 'arayı arsa-

Sliııkalı - takrnıı•ı°dan en-

' 111ctresi l labihe horu 
d '~k,ıa ıı ıııı~tır 

1 

1flıtı başlangıcı 
<l:ı lldıcrdarhk memur

laıı llır:ıhiın beyin c\·in-

Amı~ ı,cde ş1induriil-

'>ı 
~,.kez/erini lttlwlye 

11-ıılliriı· cıi 1-t:ırlıul, Rey-
~ -
Ldar 11,rupluını IAgv-

111' nıcrkczkrinin kad
lk 
~Ye l'ln1i':'rır. 
~(' P11ta hakkrrıda 

11tlıhlhat 
'lıı1.d:ı çalı~an "'Stpin
ı . k • ı ·a ı , - aptını kıım-

~ta,ınııı tcsdl muaruc
:~dı:);ı ıo;ın takibatı tc 

~1'lı-.tı. Ahiren bu J..unı· 
~.. . b' \ ~ !!°{'\en yeııı ır • -

" 1ııpanya tc;dl i~ini-
11 dun ~irkctler komi~cr 
'~atla '·~ipinhort" kum 

;_ "ine kaim oldu~ınu 
'~ .. __ 
~IJa operettııde 
t _Pcrct henti .:velkl 
•ılıs . 

'abalıcıtir b~yin 

op~rewıı 

il; eli Rulmanlan 

(Cti lzmlrde tt s 

' şu' ' lçın genç 

uhr lı bir mu 

rd t ın 

\, 1 

r \'eke helcdi ıcce ihıır edtlmi~ 
olın projeler kısmen te. .i cJılerck 
münakısaya \47.<dtlmi~ ve hır hu\·ıık 
..;eneJe ikmal cdifmck Uzn: ~:l0,000 

liraya hir l'ran,ız jırlı.etlnc ihale • · 
dilmi;tir. lnJUta dı baılanmı~tır ve 
devam cdlyor. 

Millet okuyur 

!Itır>• \il:i~eti dıhilınde tesi; edi 
len millet mekteplerine devam eden 
ferin adcdı bJııı 'c crkd 110,000 
kiıi ldı. iki i01tihan dcvre,ınde ı ıo,noo 
ki,iJcn 50,000 l.ı,ı şeh•deıname •I 
mıgı ınu\affı" 0Jn1u~tur. 

l\liıtebaki'i de <r!ll tedri, dcH< 
şine nakledılmı;tir liu dc\'l'ede miıt< 

baki kı;mın da muvaffak olacıkları 

şüphc.;izdir. 

1 hlk, cehlin vehımetınl 'e ilmin 
faiJeleri nl tamamen idrak ettiği 

cihetle mekteplere de\'amsızlık l(ilıi 

bir \Uıveıe te,adüf cdılın mijtir. 
Aaayif, iskan, aıhhat 

Hur;a dahılinde 4<ıı· i, lyldır. 

Ufak bir hıdi•eyc- bile tesadiıf olun 
mınukıadır. f,k:lnı :idi Stır<ti ile is 
kin edilmemıı muhacir yoktur l\l(ı 

hadillerin c•rakı dı huiran nlhıve· 
tine ~ular hitam bulacaktır. , 

\'il~1ttin •ıhlıi \ll.i)ttl de iyıdir, 

Bazı yerlerdeki ,ııma için R"IYct 
munlal:lm >ıtm• milcadele hey'tıİe-
rimi7. \:lrdJr. 

Sıhhıgede 

münhal tababet/er 
Birçok kazaluda hükumet tabip

likleri münhal bulunm•ktadır.Bu me 
yanda Edirnede İpsala kaz11ınm, 
Artvinde Şav~et, Burçka, Yuıufeli 

kazalarının, Erı:incanda Kigi, Plo
mer. Nazımıye , Refahiye, Kemah ka
zaların1n, Erzrumda, Hınıs kazasının 
hmirde Torbalı. Foça kazalarının • 
İspartada Eğirdir, Uluborlu kaz~la-
rmın. E•kişehirdc Seyyitgazi. Mıha 
Jiç Adanada Karaisali. Aksarayada 
Merkez ve Arapson, Elazizde Pato, 
Çapakçur, Ova'1k. Baskel. Darahini 
Çemi~gezeh. Geban. Mazgirt, Per
tek. Erganimaden, Antalyc vilayetin 
de Manavgat, Kaş, Ankarada Çıbık, 
Haymana, Merkez. Urfada Harran. 
Viranschir, Helvan, İçel, Anamor, 
Bayazıt vilayetinde Eleşkert. Tutak 
Merkez, Tuzluca. Diyadin, Bitliate 
Hizan. Ahlst Mutki, Varto, Bula
nık. Malazkert, Bursada Gemlik. 
Yozgatta Sorgu!, Boğazlıyan, Ak
dağmadan, Bolud• Merkez ve Gere
de, Tokatta Mft'kez ve Artıkova. 
Cebelibereket~ İslahiye, B•hçe, 
Merkez, Çanakkalede Bozcaada, Lap 
seki, Çoru1J1da Hiiseyinabat. Haka
ride Beytilşebap, Gevar. Merkez ve 
Şimdinan kazaları Hüktimet tabip
likleri münhaldir. 

V ek.ilet münahallere 
doktor göndermektedir. 

peyderpey 

itlualllmler kongreıl 
Muhterem azanın 20 haziran 

Pertembe tUnU saat 14 te fev
kallde içtima& tefrlflerl rica 
olunur. 

Ü.~küdar /lllla/1/111/er 
bir/ig/nden 

Londra oteli müstcclrlerin 
den birini öldüren diğerini ya
ralıyan otelin sabık müsteciri 
I(ofakos aleyhindeki davaya 
bur;ün Atırce:ı:ada devam olu
nacaktır. Mahkeme bu (llnkü 
celsesinde Kofakosun Ceza mah
kcmeelnde rüyet edllen dava
sına alt evrakı tetkik edecektir. 

Katil Nazlfln nı11hahe111esi 
Bundan bafka Vlktorya Hanı

mı dört yerinden yaralıyan, an
ne.ini de 61dllren katil Nazlfln 
muhakemesine de butün bakı

lacaktır. 

Nazif iki klflnln k&tlll oldu
t• nda.ı ..c Tıbbı adlldekl müta
hedeslnde de salim ve cezai 
ehliyeti haiz zuhur ettltlnden, 
lı.endislnln bu cürmü idam ce
zasını mUıtelzemdlr. 

Jl\aznun yaşının kilçükllltü 
ile idamdan kurtulabllecektlr. 

Mahkemenin bugünkü celsc
ıinde bir tablble nllfuı memuru 
yaş tesbit edecek olduğundan, 
bu celse ehemmiyeti haiz ola
caktır, 

AL•11kallar111 lrııezziihü 

Baronun senelik tenezzühU
nün profraiiıı hazırlanmıt!tr. 
Avukatl11T önümüzdeki Cünıa 

güııU Tarabyaya kadar bir de
niz gezintisi yııpacaklar orada 
taamdan aonr'lı vapurla Adalara 
doğru bir mehtap llemlne çıka
caklardır. 

Bir esrarkeıtn nıahkrlnılgetl 
Üzerinde earar zuhur eden 

Ziya iamlnde bir maznun Birin
clcezada muhakeme edltmlf ve 
iki ay hapee ıaahkOnı olmuftur. 

Esrar, Ziyanın ceketine dikili 
lı.Uçük bir torba içinde bulun
muttur. 

Maznun müdafaaııında de
ıalttlr ki. 

" - Bu ceket ftlllal<lka sır
tımda idi. Fakat torba baaa alt 
değildir, ceketime bir baflı:ası 
taralıadan dlkllmlftlr.,, 

Uyaaın birçok sabıkaları 

old41ğundan cezuının tecllfne 
imlan görülaıt•lttir. 

lranllerln matemi 
Dun 10 ,\luharreme ınıısadi[ 

olduıtu _ c:Jhetlc ~ehrimizdcki lra 
niler l sküdarda Seyyie ,\hnıeı 

deresine giderek matem avini 

icra etıni~lerdir. Ru mllııı1'ehetle 
şehrimi7.deki hiıılırı lranlı ı,:ayt:ı 
\'C tlltünt:iıler dıin dukkı\ııl.ırını 

açm:ımı~lardır. 

Fuat bey gitti 
l limayci Etfal u·ııurııi reı<I 

Fuat bey dun tedavi için' \'lyll

naya harakeı ctml~tir. 
Fuat hey \' ivaııadaıı Radenc 

ı;idet:ek ve dokuz .\gu>t<hta l lım
burgtll toplanat:ak olan beynel 
milel çot:uk terhiyc,i kon!(resine 

i~tirak edet:ektir. --Veba vak'aları 
Evdki ıı;iiıı Ralnna g;örlllen 

dört veba \ak 'asındMn ikbinin 

hastalıkları tahakkuk etmemi~ · 

sede Ahmet vt· ,\iıçonun vt:balı 

oldukları tahakkuk etıni~tlr. 

Digcr lkı mu,alıııı vaziyeti de 
emrazı sariye h;1>tanchlnde tetkik 
olunmaktadır. 

Taksim meydanı 
Emanet 'fak,im 

te\>İİ için hdediyt 

!i8,0()(I lira t:ıh>isıt ---
nındanınııı 

nıcdisimleıı 

i~temi~tir . 

Bit, pire guva." 
~:manct Ay;ı;cıfyıı medresesinde 

tı~acaj!;ı çocuk yurdunu ora>nıın 

hit 'e pin: ı· U\tN olma~ından 

dolayı hcııu1. açaıııamı~tır. 

Emanet hu ha~ertyi tcbhirhı
ne aktlcıik iildürdllkten sıınra 
yurdıı a~acaktır. 

Dutlar açık satılnııgacak 
Emanet .<ıhhiyc mtıdiriyeti 

Süat beye anıellgat 
1 lırici)c \·ck!letl şiire mi.tJurli 

Süat Bcy:\'iyırı.ıy.ı gitnıi':'.İr. 
, tiat be\e \'lyanada humunJ•n 

ufak hir amciiy•t )·ıpılmı:tır. Ame 
Iİ)ltın ınuıalÜkl\etle y•pıldıgı ha
lchc eklletino<le bildirilmiştir. 

Hapisane binası 
musait değil 

dutların tıhblarda açık t•larak 

satılnııı<ını rııcn 'etnıi~tir. lfadema 

hıtlıklarda kuk 'c sepetkrle dq!;il 

kapalı çink" kApl:ır i\inde nakle
dilecektir. 

.\liilkiyc nıufdti~ı \lüHı beı• 
uzun müddetten beri hapisaııc 

ve tefkifanc hakkında ıahkil..at 
ve tetkikat yapmaktaydı. llapi

Sftne!erin Dahiliye vekalt:tinılen 

Adli) c Yek;\letine de\ ri üzerine 

l\lt\fit bey de tetkikat e\ rakını 

Adliye müfetti~lij!;iııc dcvrı:dilmi~

tir. çok mufa>sal olan tetkikat 

cvrakınıı göre Tstanhul hapisane

sinin islah cdllme~ı IAzımdır. Bll

h4'.sıı binanın hapisane ittiha1.ına 

gttyrl müsait olduıı;u ztkrcdilmel..

tedlr. .\dliyc heyeti telti~iyeı;i hu 

rapııru ikmal edince Adlı ye \ e

kli etine göndcrilcctktir. 

l 

Tranwag halları 
T"pkapı crann a yınm çift hatta 

taln ili takarriır ecmi~tlr. 

\ "efa-Zeyrek- L ııkııpaııı cram 

vay h~m~ııı dıt vakııı,h in~a,ma 

ha~lıınacaktır. 

İkamet mukaı•el~.çf 
l liiktinıetiınizlc Fclt:menk hü

k!\meti ara'lnda hlr ikamet mu

ka,·ebi iııır.ıı edilıııi~tir. 

Gayri mübadillere tevziat 
Yunımbtanda cnılA1' sahihı 

gayri mülıadillere Cc\· ziıta tekrar 

ba,ıannuk uıeredir. J..oırıisyon bir 

kaı,: gunden heri iit:iınciı hlr lbte 

hazırlamakla me~g-uldur. 

ftllll( nıen.Y11cat ıtrkellntn 
ta.f/lgeıl 

Ta,flyeye tabi tutulan ;\lili! 
meıısucHt ~irketi heyeti umumi 

ycsl dün toplanmıştır. 

Kıı içtimada tas[i Vl' memurla 

nıun zimmetlcri ibra t!dilmi~tir. 

\'«! senelik he•ahacı tasılik rılun 

mu~tur. 

~irketlıı Haklrkiiydcki ar,;a'ı 

henllz satılmadı)tı \ ' e hukılmetle 

olan mahsup muaınele•i bicme

dijti için U<fiye muanıelatının 

nctİl'Clcıımedi~i nuarı dikkate 

alınarak taslirı:~ mıiddetinin bir 

sene müddetle temdidi tekarriır 

etmi;tir. Dll(er kara Kemal ~ir 

ketllrinin tasfiye i~leri lıitlrilmck 

iit:erc olup yakında matlup \'e 
borçlar anta~ılıH:aktır. 

Jtalgan 11111hrib/ bu 
gilıı gidiyor 

Llmanımı/.dıı huluııaıı ltalvan 

muhribinin buıı;iİn ltaly.tya ınü

tcvet:t:ihen hareketi muhtemeldir. 

Kaçak şarpalar 
Tadla ':ıpunmdan ~ehrlmize 

knçak olarak ı;ıkanl~asıııtı te;dı 

bus edilen J 90 şarpa musadere 

olunmu~ ve hununla alı\kadar 

ola~ hir fransu. gemiçl hakkında 

tahkikata ba~lanmı~ur, 

Tapular için enılr geldi 
Kırnıetsiz taro ile malt ala

t:•I. nıübadllkrin t;ılep edece!.. 

!eri bap;lıınn tap11Jaki kıymetleri 

'.!O liradan fazla oldugu takdirde 
hu ıı;ihi bağların \'erilmemesl, 
Dahiliye ,-ek~lctlndcn VilAyetc 

bildirilmi~ 'c keyliyct derhal 

i..~Uıı miıdurluıı;üne tehlijt olun

nıu~cur. 

1Jleı11lekelln kıınıaş lhtl1111-
cını if'nıiıı irin /çtlnıa 

Yerli fabrika miıme.-sillerinden 

mürekkep olan . anayi komi~yo

nu dün toplanmı~tır. 

Hu içtlmadn yiin kııma~lar ha

kkımla ticaret rıdaııı tarafından 

hatırlanan rapor tetkik edilmi~tir, 

Komi<yuıı ıııenılekcıin biltiin 

ihtiyacını temin edet:ek surette 

kuma~ imalatının tezyidi ve 
reHcının temini için !Azim gelen 

tedbirleri re<pit ctml~ıir. 

Ru hususta alakadar [abril..Klar 

sahiplerinin miital:laları alındıl..taıı 

sonra e<a'lı tc~ehbllsatta bulunu 
!araktır. 

:;anaı·i korııbyonu di)tcr >a:ıa\'i 

~ulıelerinln vazivetlerinl tetkik 
edecel,,tir 

Seyyahlara teshi/At 
Turingkuliıp seyyahlarına va 

pur 'cy11 trenden çıkarken ve 

şehri ıı;ezerkcn aııml te,hilıltın 

ır;ö,tertlme.ı için te~ehhtısaıta 

hulun ınaktıtdır. 

Kulüp hilha>st ~:manete mıı

racaatla krt:llıııan• ve rehhcrlcrın 
seyyahları nakil '•'ıcalarındaıı 

dejt il otellerden alına,ının tem! 

ninl temnni Nnıi~tir. 

Amerikan kollr.fl miidürll 
\rnanııkör Amerikan kıı 

kolleji ııılıdunl J\lis \damls dun 

ekspresle Ye 1 lamburg tarikilc 
.\merikHvıı gicml~tlr. 

Selim .Sırrı bey 
t\laarif mufetti~i umumilerin

den Selim :-;ırrı hey yarın .\nkara 

vapunle ~ark vllayeııerine mllce

vet:dlıen hareket edet:ehir 

Türkocağıbaolsu 

Ornıan mektebi 
rekllirü vefat etti 

Apandisit amellyesi yapıldı
ğını yazdığımız Orman mektebi 
rektörü Nefet Beyin dün ak
şam tadavi edilmekte olduğu 

saglık yurdurdunda vefat ettl
glni ttes•ürle haher aldık. 

J 

Ekonomi 
Cihan üzüm ticaretinde 

Tllrkigenin f aikiyeti 
Yunan ll:ı:Um lhracah: 

1924 de 106 bin toa 
1925 " 95 .. .. 
1926 " 94 " " 1927 .. 94 " 

" Amerika KalUfornlya ihracatı: 
1924 tle 41 bin ton 
1925 " 57 " .. 
1926 " 63 " .. 
1927 .. 8() .. " 

Tlrklye U:ı:üm ihracatı: 
19211 de 23 bin toa 
1926 .. 30 " ,, 
1927 " 41 " .. 

Yunan DzUmzı ihracı azalıyor, Türkiye ve Amerika ihracı 
artıyor. 

Olter taraftan Yunan llatları çıktıkça çıkıyor. Yunan koreııtt 
1927 de 42 şilindi r tonu ) , rn2s de 51 ~Ulndlr. Türk ve Amerika 

fiatleri indikçe iniyor, 1927 de l:ımlr çekirdeksiz 48 kuraş, 1928do 
42 kuruftur. 1927 de kalffornlya 54 şlllnc tonu, 1928 de 38 şiline 
tonudur. 

Netice: 
Vaziyet detltmezse, Yuuaa Uı:ünıü dünya piyasasına gUçlllktc 

çıkacak, Türk ll:ıümleri rakiplerinden birini kıracaktır. 

ikinci rakip olan Amerlkaya gelince; renk ve nefasette kötl 

ve kekremsi olaıı Amerika ü:ıUmlt:rl, renk ve nefasette güzel 'e 
tallı türk Uzümlerloe rekabet edemez. 

Kaldı ki, idrak umanı tUrk üzUmünden çok sonra r;elen Aıııe
rlka üzümü piyasaya geç celdlğlnden de kaybediyor. 

Elimizdedir, dünya uzamcUIOğünde baş mevkii zapt için aomına 
kadar falkiyetlmlzden istifade etmelı! 

Dr. Nlzttmetlin 

"' • * 
GÜNÜN İKTtSA l)f HAREKE1'LERt 
• lncillz lirası 1006 kuruş 

Dun lmrsıdı 1.ıgiliz lirası 1012 ku
ru~ 20 pıraJan ıçılmı> w !OUo ku
nıştı kıpanmı,tır. 1-ıerlinin , ıkındı 
ehenımiyeth surette dti~n1e, .. l muhtc 
mel giırülmekteJir. 

l>iin fstikrall dahil! 9.1 ren altın 
8~6 ıl•n ve l'nifve 174 ttn muamele 
~örnıü-:-tür. · 

• Bir şirket hakkında şika
yet - Zahıtçı 7..ade 1 bkkı Ke v 
bminde bir tacir dün Sirkttlcr kn
mlserligint miırocaatla bir şırket 

hıkkındıt ~ikiyette hulunrnu~tur • 
l lıkl:c l\ey, bu şirkrtın, \erli m•lı 
he;ap defrerlerini .\vrupa malı n•mı 
altındı ~ıstererek ihtiUr ı apu~ını 
iı~ leıni,tir . Ku me,ele mahkemc ı e 

inılkll etmek üzrrdir. 
• Mısıra ihracatımız 'l'ur-

lı:iyc tarııfındın 19~7 de !\lıma )IJ>ı 
lan ihrocat mikdın 1.01b.91 :l mısır 
liralık nııl ihraç edilmi; \'e buna 

muhlılldc ,\1ı<ırdan Türki~tyc 
171 ,<ı.)! ml'ır liralık mal ithıl 
edilınıştir. 

lhra~attmızın •n ia1.fı kı ... ınını 

1 
yapra:.. türün. :-i~.:tr;ı \'e l..ı rl tn t 

tlitUrı t~~l...il c~!n~ktt•<lı r. 

•Liman tarlfe komisyoıtu 
l .1m;tn tırtfe konli:;rnnu hu " ·Y .. . , . 

nundı topl:t.nıtnıl ,a:pur fiıt tarirı.: ı r. 
ni t<tklk edecektir 

f\omi~.\ t>nun ıı.:tkık;u ncıi..:c: .~ r nt.I<• 
f laliç ~irketı '~ ~ir~ctı ht\Tİ\c hıi~t 
ücretlerinin hir ıni\.t;ır tenı il · çJHetJı· 
letc~i z•notunmakJ,1d•r 

•Fındık ve kavunların kan-
tarlyesl kanhul Ticaret !d ı-ı 
hev'eti i<J•n.~ .. i dı.in tnpf.ınn1ı~ur. 

llu lçtimaJı. mıhakımdcn >ıı~u· 

htıl.1n İ!OiCil.tmhırn. CC'\ahcn, rındı '1 11 l 

v~ >ltımıntla l..antarh c rc.::.rni to: 111n 

ma.,,ra.fının ınu~terı ~e ai olc.lu~u. L:a u~ 

ın karpıızla•dsn ıünlt .l nı ııletıııL 

kah1.ıınal lh.:reli alınm<t .. 1 ll 7 ım,;e!dı~t 
tc,pit edilmi,tlr. l le,v'cti idare, m•lı 
keme işleri için iki ehli hlhrc u~k ı 
l:'lmı::-tir. 

• Tek ekmek meaelul 
flti:..at vtkilttı. "l'cjrini..;ıt'lide l\i··:· 
li~ı: tevdi cdiltı.:cK tel tkm~k Laııun ı 

h1!.l.ıııdal.i talim• tnune, ı h•mb nı1tı 

* * "' 
Kamblo BorsasılS/81929 
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İspirto ve İspirtolu içkiler in
hisarı Umumi müdürlüğünden 

~:,·safı ~arcnaıne>iııdc yazılı hlri .100,000 dijl;eri -L10.IHIO h• ı 

olmıık Uzcre 750,000 kilo iki ne\ 1 l~pirto pazarlık sureti\le a: ı 

caktır. Talipler mühavaa ~arınamesini öp;renmek llzrc \luhap:ı ı.. ı 

misyonu kicahetlne muracut edecektir. Teklifler 1 Tcmııı~z P;t l.;ır· 
ıe;i l(iınli 'aat 12 iye kadar J..abul olunacaktır 

lstan~ul ınıntatası ınea~in ınü~enoislilinoen: 
Ordu vilayeti dahilinde Rolaman nıhiye<inde Ke~·ili kızıl ot 

Vt Çarma~s Ye Sarı \'alup karlyelcrlndc val..i olup mel..~ufen 

hukümete ait hulun an simli kur~tınlu ınahlt\c ha kır \ c çinko 
madeni. 

ı - Rir sene :ı:arfmda (200,UUO) lira sermaye lk tc-kil 

edilecek Turk anonim ~lrketlnc hukuku de' redilmel.. ve ~irl..,: i~ 
te~ckkulünden itll:>orcıı lıir sene zarfında c>ki imalı\t ycrlc1:' 

açılmak ve ocaklar cn·arının 1 -~000 mikyasında topojtrafik lı:• 
ricasilc hiittııı saha hududunun lhalc haritaları tslimatnarııl·,fnc 
tevfikan h:ırirası \C m,ımkiın oidugu kadar jeolo1ik nzıvctl 
l(Ö>terilmck Ye sathı arzın 'c e•ki imal~tın tetkikinden l:lde 

edilecek netayiç fenıı bir rapor ile vekAlete hlldirılmek ve b 
nccayice ı;örc imalA: proıelcri tayin edilmek . 

2 l çunui 'ene nlhayetil)dt: me7.k~r madenden Fat':t \'e 

R~adtye \ e ya Bolamana kadar nakliye yolu ve yahut havai 

hat in~a cd; mek \C dördl cii seneden itibaren ııs~ar! (1500) 
tıın cc\ · ı cr ihraç edilmek H hı. teahh•'datı teminen milli ban

kaiutlan hirının (5000) liralık teminat mekcuhu ita kılınmak ,ar-
' tile talibine ihale cdilcC<·jtiııdc :' t:ılıp l cr\n 2Q hazlr.1n •l:ı!9 tarihine 

Senelik kongra 20 Haziran 
Perşembe gUnü saat 14 de 
Cumhuriyet halk fırkası blnuı 

salonunda ııkdedilccektlr. 8110-

lll 

~dim ~ım heyin ~ark vilıl 
yctlerlndeki htıdeıı terlıiye,ine 

alt ıeftiıan lıir Ky k·ular devanı 

Temmu:ı içinde Tarabyada 
Tokatilyan otellnde verilecek 
Türk ocagı yazlık balosunu 
Büyük M. M. reis! !(Azım paşa 
Hz. himayelerine almışlardır. 

mükemmellyctlnl temin için bu 
gUn saat 17,30 da ocak salo 
nunda içtima edeoclı ilk komite 
lçtimaını Klzım paşa Hz. bizzat 

'e ferdir. 

ı'\erhumun cenazesi bul!'Un 
9aat on ikide mezkOr hastane
den merasimle kaldırılacak ve 
Şehler kııbrıstanına dcfnedlle. 

mı ttt!if ı:uıııarıe~ı ı,:unıı ·dar on he~te kırpalı .una ve teminat 

ıı ,·\tul>i.e .-\ııkaNt,la ın ıaJın i~lcri ıımurn mildllrlujl;une m•1racııat 

~~le 11. eri 
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BllGl Kt HAYA 
Oiln 'ıararet ç k en 2:'i en 

az ı ~ k· Bıı~lııı h3\. a~ık 
olacalı. ruıgAJ pc )r&Z esccektlr 

FELEK 
Kuru latanbull 

Istanbulda yine sular kesil
di. . . Esasen yüzde doksan tak
littir; Biz de Amerikayı taklit 
için kuru olduk, içki yasağila 
değil susuzlukla! Eski bir şarki 
hatırlamn: 

•Kış geldi firalı:açmadadır ıineye 
yar.,ı. der, sular kesilir kesilmez 
bu şarkının makamını sfiznake 
çevirip güftesini de: cYaz geldi 
aıcalı: açmadadır ıineye yare. şekli-
ne soktuktan sonra Terkos şir
keti müdürünün kapıamm önün
de okuyabilirz, ama beriki kös 
dinlemiştir aldırmaz. 

İtiraf etmeliyiz ki Terkos 
şu şirketi lstanbul sehrinin kan
seridir, kesmeden tedavi edil

cıp B.iendiye: 

Mektubunuzu aldım. hakkımdaki 

lllsleriı;ıize te ekkılr ederim, yazdığı
nız mes"eleyi takibe başladım. 

FELEK 

Kadın g6zilyle 

\111.ı.I \ t:T 

kadı~ gızcrec!leri ı , kll ediyordu. 
Or ınn namına da, bir ~azetecl iıur 

siye çıkarak m•tbuatla kadın hare 
ketlerinin bır hirini tamamlayan sıkı 

•c camimi mUna~ehetlerinden bah.e 
td ve hi.Jllsa olarak nuıkur.J ~u eli 
mle ile blnrdi '. Kadın ~azetecilerlni 

B 1 mt\dana çıkaran ,.e tınlara me"ltk 
eynelmilel kadın ar hauıını o~reto süurlu kadın hare 
cemiyeti kongresi ketleri olmuştur: simdi de büyük 

Berlln-ıa hulu.o 19:19 ve milhlm hir lruvreı olan kadın 
Beynelmilel kadınlar e<mıyttınln gazetecileri kendilerini doğuran bu 

ilk müsamtre!i Hulin matbuat cemi- kadın cemiyetltrine minneıtarlıklannı 
Jetine tahsis edllmişti. Dün akşam gö•terecekler re marbu•ı nrnasilc 
saat af-kize do~ru • Kayzerbof. un onlara her zaman yardım edecekler 
methali <inund ~özlere• otomobil ı·e her fır<aııa naŞirl efklrı olacak 
birikmiş, her bırlnden dunya mem- lorJır. 
lekeılerinin muhtelif dns kadınlan .\uıuklar bitmişti. El\ln r<nktt 
birblrlle •elAmlışarak çıkıyor, biriken guruplar, kalbin •·•zbetıigi tarzda 
ahali arısından geçmeğe çalışıyorlar· t< plaşl)or, şarklılula garplılar. ı;imal 
dı. lçlorlnde milli kosrümlerile gelen illerle cenuplular birbirine km,ıvor-
ler de vardı. Bunlar tabi! dlğerlerin- du. Durmadan foto .. raf makineleri 
den ziyade nazın dikkati celbedl- lşJiy,,r, krokiler çiziliyor, lnteniyular 
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I&o .. •a.ma. - . 

Bir ay." 

yorlardı. Kenarları 'ırmal~ yeşil kır- yapılıyor, muhtelif lifanlann lehçeleri Uzun boylu, geniş omuzlu, den istediğim, Samimi, yakın 
mızı önıiler. sanlml~ llintliler, çe- kubbeli salonun içinde. kular;ı alı,ık ince belli, esmer, tam bir erkek bir dostluktan başka bir şey de-
~ir çeşit renklerle iflenmıs kıyafetler olmadığı ahenkler bırakııordu. güzeliydi. Kadının da boyu kısa ğildir. 
içinde Romenliler.. herkesin hayrc· Flkir ve hı~ı sı tehzil eden hiitün değildi. Kalbe akan bakrslan, - Böyle devam etmenizi is-
tini ve merakını mucıp oluyordu. bu muhtelif ihtisasattan başlıca iki cana yakın gülüşleri vardı. terim. Sakın bir daha belimden 

"Kıyzerhof. un içtima salonunun tanul kalbimde derin izler bırakmııtı T d""f "ki · · Ad d esa u ı sıru a a tanış- tutmayın. 
kapı ında coml•et r<i,.si ·:vır~ AR- !liri, tadı Fransız şivesile, ceyldn gibi İki • d k . , urdı. sı e, te başına, yaz .- Pekt. 
hby tarh <\imli ıelıe"ilmile mlsa bir kadın, boynuma sarılarak kulaıtıma . . 

gecelerinın senn riizgarına gö- * * * firleri kar-,d•)Or, onlan bi•"hlrlerint doğru eyilml~ ve gülerek <lzi çok k • . 
g" üş verere , "şıklar yolundan 30 gün böyle geçtı. tanıtı)ordu. Zaten bir kere kapıdan lıtôkaniı urum, çünkü bizleri pek ıı;c· 

d b k d · ı f). dile do~ru yürüyorlardı. . . Kadın, bir öyle üstü Samime içeri girdikten sonra, takdime filin ri e ıra tınız, eme<ı o muşııı- ı - * * * 
hacet lı.almı~ordu. Tabi bir !Aübali- geri renkli ijltmeler ıçindc, <nlmli dedi ki: 

Pifman olmut! Jikle her keıı ~ozilne ke;tirdlki in.a- çehreli bir Romen hdın~ ~özlerini İki gece so'!!a, Aşıklar yolun- - Bu akşam gidiyorum Sa-
Dört yaşinda adam olan Trab ıanın yanını yaklaşıyor , .• ıemsil yalnıı: oırklıların bile.eği bir tarıda da tek başlarına gezmediler. İ- mim 

mez! 

1 M etti"' memleketin i<mıni verdikten •iu:tıe~: ıh' Türl.iye H Tiırkler diır ki gece soura yan yana dolaştı- - Gidiyor musunuz?. . Ni-
2on u ehmedin gazetelerde "' · ' mora.. •enelerdenberi ahbapmıs gibi içim ıltreyor! demişı!. lar. çın. 
resmini, mülakatlanm göımü- ı ı h k · .. d" G" l' s · konu~up ><iıleoiıorlardc er arr etınizi ıa.ıp e mır ,.e •• * * - ıtmem azım amım. 
şünüzdür. Bu turfanda erkeg"i ı · · · • lbld ı il O ·· A 1 A ık d d ··ı k d" d Yer yü7ündoki hüıiln kadınlınn ı zın ıçın .a ua anmı JO aynrum. çüncu gece, şıklar yo u, rt sen en egı , en ım en 
yakından tanıyan birisinin ifa- < • ı " · d bl b" d ı · k k ufak mikyuta blr nUmune!inl aızeden .ece o mu.ru; nuya ı o ır kolkola o aşan ıki aşık gördü. or uyorum ... 
desine nazaran Mehmet çocuk- bu <alondL birdenbire hareket dur· çehre içinde, ceylan ıtihi hir kadının * * * * * * 
luktan çıktığına çok nadimdir muf, >özler ktsilmişrı. Kürsüı e çıkan kulıpma e~ldit;ini ıı;oruyor, isle - Dört gece sonra, erkek, kadı- Bir müddet sessiz durdular. 
ve tekrar çocuk olmak istediği- reis, matbuat e 'kanına, birer birer meli esrnhile hir dip;erinin kalbi du- nın belinden, koluyla kuşak al- Kadın hazırlanmak üzere oda
ni ağlıyarak ebeveynine söyle- azalannı taktim Hmeıe başlam14rı. ılannı iıidirnrdum: •onra onları bir· dr ... kadın irkildi, gerildi, erke- sına çıktı. Arkasından Samim 
miştir, lakin bir kere adam ol- Bu azalar içinde kendinin intihap birine karışıırarık, günesin zha<ı ve ğin kollarından kurtuldu: de odaya girdi .. -
duktan sonra artık ne kadar ço- eniği bir kaç kişiye ,öz söylemek bilmem nereden gelen 1:üllerin kes- - Ne yapsan beyhudedir Sa- Hava sxcaktr ... Hava durgun 
cukluk etse adamlık haslatmı hakkını >ermişti. Onlar içinde ben de kin kokusilc uyanıyordum. H 1. d" 

Ef:zagl" Suat mim; muhabbetimiz bundan du. .. ava ateş ıy ı ... 
kaybedemiyeceği kendisine bil- dahildlm. Ru lnrihapran memnun v 1 * * ·• 

kalmıştım. Çünkü h<m delege ıfatile fazla ileri ge emez, benden baş- ·· 
dirilmiştir. Mehmet çocukluğu- hem de gazetocili~e munasoberim lektenliler mfiS3b3ka31 ka bir şey bekleme. Samim yalvaran bir sesle: 
na dovamadan erkek oldug·una r s · ··1·· d" Artık gı"tmen ı"rı"n sebep ' dolıyı•ile, Türk itibarını yiik-elımek amım gu wnse ı: - ~ 
çok müteessif, hele evlenme söz fırsaıını arıyordum. Yunanlılarla müzakere -Size hiç bir hönnetsizlik kalmadı, korktuğun başına gel-
lerine çok i.;erlemektedir. Eğer Sôz alan di!fe cer.ehi delegelere Mektepliler müsabakasında ikinci ettim mi? di, gitme ... dedi. 
rvlenirse allah yardımcısı olsun. iki noktadan ıefewuk ediyordum. liği kazanan Darüşşafaka lisesi ta- - Hayir. Fakat sizinle daha Kadın hiddetle doğruldu: 

Üsküdar Vak'aaı ! Biri kadınlık tlemindA • hiç hekle le besinden 850 numaralı Halit Efen açık konuşmak lazım. Dört gün- - Bilakis, artık mutlaka gi-
Sakin, tozlu, rüzgarlı ve me- nilmeyen şarkıın büiük bir hareke di kazanmıştır. Halit efendinin yazı diir basbasa vaşıyoruz. . Beni, deceğim. 

lankolik Üsküdaı. ın asudeliğini, tin müjdosi; bizden pek ileri ~tmlş 81 şudur. kolav elde edilir bir kadın far- - Neden? 

Bugtlnkü yeni 
Soldan sağa: 

bilmecem iz 

J - Son cerh hadi~e"inin ~abra~ 
mını (5) uman (2) 

2 Zehir (3) lle)ıt. (';!) 
.) - ) •!mur (tı) -'ima (2) 
~ ) •)dan çıkan ,:ı> Bahriah 

merde kiırfcz (4) 
.'i ll&ı ada uçan (S) 
lı Ta,~an J.:u\lta,ın kiipek(4) 

\lefhum (4) 
:" - ('içe~e ıuııılmımak için \I 

pılan ~l .ı ,\y (:'i 
8 - :\ota (2) 
Q - \ akup Kadri beı ın ""' in 

tişar eden t-.cri (9 J 

EGLENCELERİ 

Dimkü b lınecemızın 
halledllmlş şekli 

1 Son vıkıdı cerhedllen ııı•· 
damın aile i;mi (4) llayahn ak>i ı+, 

(l1 
2- Çanakkalede bır uktlt • 
.l Büyük dlşler (4) 

('' 4 Ekli (6) Koyunlann nida" -
5- Törpıl (3) Garez (:l) 
6 Hicap (6) 
~ Derin (4) 
8 l>"igan (4) l•tilhım (j) 

9- Terazi (6) ef' 
ı 'TANBUL dLAY~:Ti 

DEFTERDARLIK iLANATl, 
Tebliğ memuru müsabakası ı mesi ve askerlik vesikası ile 4 '1 , 

lstanbul Defterdarlığma merbut badında bir kıt'a forograflarıJll: 
Maliye ~ubelerinde münhal on lira yet ıs Hazniran 929 tarihine i , 

maaşli tebliğ memurluğu namzetlik Defterdarlığa müracaatla ibf• f· 
lcri talipleri arasında bir müsabaka isimlerini kayt ettirecekJetdJI· 
imtihanı icra cdileccktır. Müracaat rihi mezkiırdan sonra müracaat 
edeceklerin sinni yirmi iki ile kırk zarı itibara alınmıyacaktır. 11c 
arasında olacak ve laakal orta imtihan Haziranm yirmi dokııflle 
mektep mezunu bulunacaktır. Pazartesi günü saa+ onda ictB 1 

imtihan neticesi namzet/iğe alma /ecekıir. lmtihımda muvaffak 
0

1J' 
caklar Defterdarlıkça ı.nsip edile- larm ihtiyaçtan fazla oldu!." ''l · 
cek mahallerde çalıştırrlacaktır. Ka- de fazlası ati için kayt ediftC', " ,, . 
bul oluna bilmek için imtihanda mu- dit. Mukaddema memuriyet 
vafiak olmak ve yapılacak tahkikat den/er balada muharrer ev5,afı;rr 
matluba muvafık bulunmak şarttır. olduklarına dafr evrakı rzııı$P.1 1 

imtihana iştirak etmek İsteyen/er Saİteyi ibraz Vt! İmtihana Ja/II 

nüfus teskeresi, mektep şahadetna- cak/arı lazmıdır. 
~.,.,.,....,.. ___ ~~~...;.~~~~~~~~~~--~- 1 
~ 1 larik, hayat. kaıa ve otomobil si~oı1alarınızt "41!! 

Oal&tada Cnyon hauında kilin Ünyon sigorta kumpsnyflL'ıııl' 
pyatırınn. 

Tiirkiyede bilafasıla irıayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
bir silahşor hanım ihliil etti. Ga kadınları, hir kaç crıe ı\iııde fersah Haftalardan beri devam etmekte zetrıiişsinizdir .. Siz ho ·uma git- Kadın sert bir sesle iliive etti: 
zetelere göre bir kıskançlık, ba- fer·•h geçerek, belediıe intihabatın· olan bu mesel~ bu. hafta. zarfında a- .tiniz. Gayri ihtiyari size yaklaş- - Gideceğim ve bundan son- Kuınpamasına bir kere ujl:raınadan 8lgort.a yaptırmayımı. # 
na göre şüiirsuzluk eseri olma- da reyıcrmck hakkımızın iUnı. Di dcta balledilmış ~ır vazıyet al'.'.'ıştı. tnn .. Ama arnk vetişir. Otelde ra bir daha da, yüzüne bile bak- Telefon: Beyoğlu - 2002 C5 _ -
sı muhtemel olan vak'ayi hika- ri ise, orada hazır bulunanların e Fakat anlagtldı kı bu vazıyet şuphe- herkes, beni sizın metresiniz rruyacağmı. • • ıt • • • • e e • • • 9 • • • • • • • • • • 

h , ş· lid b" bilha sa Alman ~aıeıtc !erinin hiç k · · · · b. b" e yeye acet var mı. ış en ır siz Yunan hü umetının} rnı ır ta ı zannediyor. .. Samin afallamıştı: 
Ü beklemedikleri hir ŞtJ. Tuık olmıık • E L genç hanm1 sküdarda bir ma- yesi. artık alıştığımız süründürücü _Kabahat benim mi? -Sebebi?... :: 

•ılaıllc t"ran,ızca konuşmama mun-
damı tabanca ile yaralamış. . . tamken, kendl lisanlarile ıap hareketin yeni bir tezahünidür. Çün _ Hayir, değil ama... - Bana burada beyhude,zev-
Sorgu süal ! Silahsor hannn ta- etmem. gururu milliltrinl okşamış ._ ki bu meselenin bir çok zamanlar- _ Ne yapayim. . Benim siz- ksiz, bir ay geçirttin, 30 günü-
bancanın kazara ateş aldığını daha ilk cümlede alkışlarla beraber danberi halline çalışdıktan ve adeta mü ziyan ettin ... Seni dünyada 
iddia ediyor, Bunu işidince Nas sandali.·clerini küts.iı·c do..,.u )ak itilafnamenin yalnız parafe edilme- lede ispat etmi~tir.Türkiyenin sulh affetmem. T b ki f& d 

· ~· · · ·h · · rh • ıraf ıça arın en it ası ır. • rettm Hocanın şu fıkrasını hatır l•ştırarak . Almanca konu~an Türk ai kalmış gibi bır vazıyet ı das edıl siyaseti. tahdıdi tes ı at yapmaya Nakleden • • • • • • • • Her yerde arayınız • • • • e 
!adım: lcadınının Cilmbariyet Türkiyesin! dikten sonra tekrar eski vaziyete gel kalkıp ta bu fikre tezat teşkil ede- SELAMİ İZZET , dD 

Hoca bir gün bir bostandan nu~ ıasvir eıtiğini büyük bir dik· meai ancak bu fikri tevlit eder. Yu- cek gemiler ve ealaha yapan milet- Devlet deını'r yolları ve lı'oıanları uınnın~ı ı'darosıou• 
karpuz koparırken bostancı bas katla dinlemeleri olmuştur. nan hükümetinin, bu hususta, sefiri !erin aiyaseti değildir. Binaenaleyh Jrtiha//er U U il ofll~ 
tınnış, aralarında şöyle bir mu- O andc hls<etrigim şe ·in şah ım· nin aldığı talimattan harice çıktığı· sulh ve selameti temin ettikten <on- idaremize lüzumu olan "100,000~ yüz bin ton maden ~~~f 
h~vere gecmiş. Bahcevan sor- la zerre kadar münasebeti yokm, nı ve onda olmayan salahiyeti isti- ra halli icabeden birikime.ele üze- Müessif ve hazin bir irtihal' rıinün munakasa~ı 7 temmuz 1929 pazar günü saat 16 da .,lir'~ 
muş: çünkü iiyle olmuş ol<a idi, büı iık mal ettiğini söyliyerek kendini hak rinde durmaklığımızı ve bunu hallet Tüccarı muıebereden ı·eccmiyeti rada umumi idare binasında icra edilecektir. Münakasaya ı~ı~or 

_ Burda ne geziyorsun? bir samiin kitle~i arasında konu mı· 1ı göstermek isteyişi dahi ayni tabi- mekliğimiz lazımdır. işte Türkiye belcdlye ,.e Ticaret od15ı 12alannd:ın edeceklerin teklif mektuplarını ve teminatı muvakkaderını ~ıl$Pll' 
_ Gezmıyorum, fırtına ile ğa alışık olmaıan ben, zanneıti)tim yenin devamından başka bir şey de- şimdi bu bir iki meselenin halline tülbentci 1 açı Muhiddln Zade Hay· tarihte saat ( 1 !'i,30) a kadar umumt idare yazı l~lcrl mu~ılr ~~(ıR 

düştüm. gibi sıkılır ve söle~ece~imi şaşınıdım. ğildir. çalışıyor bu da Tilrk-Yunan, Türk- dar :\luhiddin Bey nfıt etmi4tir . vermeleri l:lzımdır. Talipler münakasa şartnamelerin! (2~0{ııf' 
_Karpuzları kim kopard<? llalbuki nereden ~cldiğinı bıl· işte bu auretle uzayarak iki hükil- Fransız itilaflarıdır. Temenni ede- Bu~ün sabah saat dokuz buçukta mukabilinde An karada malzeme <laire~inden, llaydargaşada 

R • d k , medl~im hir ku\ttle., tıpkı i•tikUI . 1 d . y k da b h . - . Sirkeci iskele<inden Şirketi Hayri 'e- psa ma"'azasından tedarik ellebilirler. - üzgar an ODt'.ıt meli tamamiyle ışga e en bu mese lim kı u ar mevzuu a settıgı- . " 
haıNnde her Türkün kalbinde tu~an nin 60 numaralı vapuru mıhsu~ile d p 

- Ya heybeye kim koydu! . lenin dolayisiyle haftanın en mü- miz Türk-Yunan itilafila beraber M if .. d.. ı ·. . . e 
derin iıir vatan aşkil:ı, hüvük (;azinin llüyükadaıa re oradan ccnaz••i alı- aar mu ur uğun e9~ - 1 te deminden beri ben de 11 him haberi olduğu terahür eder. Türkiye ve surye meselesi de pek narak )'edı.kule '·'azlı (,'e•me !•k•le· go,terdılti yo ı un <•nki manyaıizma " • " , 

onu düşünuyonım ya! , olmuş gibi vüruvordum. ( .aziyl Tlir- Türkiye, Türkiye cumhuriyeti ol- yakın zamanda temamile halledil- sine çıkarılarak ve Siinbııl elendi af11 
Bir hanım çantasında, pudra- kivevi Türkleri kadın lıirlığini anlatı· duktan sonra daima sulhperver bir sin ve Türk mileti büyük Gazinin camii ~erilinde namazı badeledı Galata Terzilik san'at mektebi seddedilmi~ ve rufoııcıı· 

lik, allık, koku, mendil buluna- ·or ve tanınvnrdum. siyaset takip etmiş ve bunu bütün sayesinde iatihsal ettiği istiklalinin Silini lüpıda klin ailesi kabri,tanına hukmü kalmamış olduj\u il:\n olunur. 
bilir lakin, tabancanın işi nef Alman matbuu cemiıetinin miı· hükümetlerle yaptığı ve yapmakta mesut neticelerinden birini daha id defnedilecektir. Arzu huyuranlann KARON Alman kltaphanesl ->9 
Bandınnada mühendia Lütfi Ne- samoıe~c ~elen O!nlmnı~ ekseri ıni oldugu muhtelif misak ve muah de- rak etmiş olsun. va ura teşrifleri rica olunur. Be ·o(':)tı Tiinel me danında ~~-·-.';Of 

illi g' eıı l lrih r.13- ---- - ğil; bizedeğil~ hatta salonun !gcnÇ miİazimleSepetÇioğlunuoy-..:::.. Acayip! Sebehl? diyi pişman etmek istemem e- Anladım, birbirlerine d•> -ç A p K 1 N K 1 z boş bir köşesine değil, fakat bil ı1. nadık. Kemanla Karakuşu çal- Hannnefendi sesinde biraz in fendim. dı ki: delil< 
mediğimiz yerlere takılup kah·. dım, köy çocuğu kalktı. cinrnişlik vardı. Köy çocuğu es Hiç kimsede dudak kıpırda- - Ne duygusuz 1<iYo r 
yordu. Acaba köy ı,ocuğunun Uda ve uümteğe aşık Halime ki gülümseyişiyle beni göstere- tacak mecal kalmamıı;ıu. Kulak- Çapkın kızı peşkeş .5<le d' 
bu geceki uzağında bir §e)' !er haıııırıefend·, elmaslı parmakla- rek cevap verdi: !arım uğulduyordu. Halime ha- da nazediyor. Köylldıııl ~I 

Yazan: AK 4 GÜNDÜZ mi vardı? Anadolu çocuğunun rını bir kaç defa havaya kaldı- - Hannnefendi ile elele tu- nımefendi ile Hayret bey sapsa- Istanbulun içinde bı.ıll 
da en çok tanıdığı Hayret bey-, sile yapardınız. içten gelme sesini duymayan, rarak bizi alkışladı. Fakat ne ka tu~mak için birbirimize çok ya- n kesilmişlerdi. Halime hannne- kalısını mı bulacak? diİ~ 
le ben ıdim. Bilhassa Hayret be Dikkat et cicim Alil Mini mi kendi içindeki sesi duyamaz ci- dar genç ve güzel görünse, ge- kın olmalıyız. fendi srrf bir söz söylemiş ol- Fakat ben hiç böyle 1 ~ 
ye minnetdardı, Çünki köy ço- ni bir darbe savurdu. Neden bil cim Ali! ne vakit vakit içindeki ihtiyar- - Yakın değil misiniz? mak için kekeledi: dim. Böyle darbalara :egit 
cugunu o davet etmişti ve kula mem hiç ses çıkaramadnn. Her Bende bu sesi duyduktan son lık dudaklarından taşıyor. Lop - Hiç bir vakit hannnefendi. - Fakat buda ne var? ğnn halde hissettiğirTlııı6ıı i~~o 
&nna itiraf etti: kesle beraber bende güldüm. ra içimin gizli bır sesini işidir beyaz gerdanını iki tarafa oyna- lstanbulun sayfiyesinden uza- Gene gözlerini yere indirdi bet oldu. Bir şehir do . , tel' ol" 

- Koyden şehre ikinci defa Bol içiyorlardı. Köy çocuğu- gibi oldum. Neydi bu ses ve ba tarak haykırdı: nacak el, Yozgat köyünden uza- ve parmaklarım birbirine geçir- etrafımda dolaşırken ~~,ı~_.,,, 
geldim ve cemiyete ilk defa gi- nun gözleri gittikçe yıldız lanı- na ne diyordu? - Çocuklar! Çapkın kızla nacak ele nasıl ve nerede kavu- dı" .· çocuğu - ne bahalle,. p-· 
. ,. k • b . aÇI"' nyonnn . ..,,o sıkılıyorum, ya- yor ve dilı gittikçe çözülüyor- Hiç .• hiç .. hiç mi? Yalan söy köy çocuğunu evlendirelim. şabilir. sa olsun - enı . ı 
nımdan ayrılmayınız. du. !edim. Bu ses bana dedi ki: - Hanımefendiciğim! dedim. Sonra gözlerini yere indirerek - Bunda şu var. . . bunda. . ve erkekçe reddetti. ıetillı 

O ~adar yanından ayrılma- Reca ettiler, saz çaldı. Boz- - Hayat bir yolsa ve bu yol _ S 1 d d" Ort b" f"k" affediniz beni.· bunda benim Bu acı darban:ın leZ 
Ö 1 k ld Ö 1 k .. . K • . us. e ı. aya ır ı ır tane tane söylemeğe başladı. K"" .. k kalın • . ııı!t 

dım, Y e so u um, Y e o- lak soyledı. ( ızıl ınnagx o çal bir köyden geçecekse mutlaka att _ B k"" r· .. H gururum var. . uçu aga humda hissettını. efe 
nustum ki Hayret bey, hanım, dı ben söyledim. Sonra kendili- bu çocuğun gö... nn. . . . en. ?Y uyum.·. annne- tahammül edemeyen köylü gu- Acaba Halime halld~e ~t 
lar, beyler aka etıneğe başla- ğinden nefis bir makam tuttur- Ooof! Sende cicı·m Alil Bana Bu. o~ya atılan fıkir,_b:ma, fendi şehirlı. · · Ben nihayet ka rurum.. " ı 

du "k . . çok bıberlı kuru fasulya gıbı acı za mektebinde okudwn Ha- bu cevabı vennese, 1 
dılar. . gevezen ettınyorsun. fak 1 . b" d b d . . · · Sonr:ı yutkunarak bana da kabul etmiş olsaY~ı, ~.,eı 

Bende samimi bir teessürle Var git ellerin kızı! H b - d .. 1 . at ezzetli ır ar a vur u. nımefendı bır çok mektepte. . . pay çıkardı: rTI P 
demiş bulundum: .a~ret ey sagrm a, ~?zen Dağlardaki çam kovuklarına Ben nihayet bir nahiye zengini- _ Yalnız benim değil ayni ben ne söyliyeceJttı·ai ı 

Var git ellerin kızıl profılımden ayrılmıyor. Koy ço- yaban anlan bal petegı"" i"lerler. yim.. Hannnefendi bankalar d b kad ""l ' k Hayır mı? Mesele 1 · t11 
- Bir koy kızı olmadığnna İçimde var çok sızı - 1 d .. 1 . Y zanıan a ana ar egı ece o- e"'' "'' 

B • cdugu so um a, goz en curasın- Çok lezzetlidir, fakat zarar ve- zenginidir. . Benim hayatmun lan Paşa hanmın gururu var. yorum ki evet diyec ,...,. ı müteC'ssirim. u hasretimi yen- Var git gönül hITSizı ! b d nlm ıctw· 
mek için köy çocuğunun yanın- V . 1 . k ı an.ve mızra ın an_ ay ıyor. r:r. Tıpkı onun gibi bir darba kenarı nihayet bu salonun şu Kim arzu ederse onunla dos- kadar hayır diyece ]cti111· 
dan aynlmıy<>rum. ar gıt e le~n ızı · ~~!1m.e .~ı~nıı~ef~nd~ ~arşımda yedim. koltuğuna kadar gelmiştir .. Ha tum hanımefendi. Müsaade e- ikisini de söylerniyectl J 

Ellerime b~k;:rak gülümsedi: u~umuzu .. e en~ enn sey.re- Daha hiç kiro.se bir şey söy- nımefendi dünya salonlarının derseniz temiz dostlarımla öle- İşi şakaya vunllıılcet ııe>' 
- O ,;aman ç'ft ~'.irnd;niz. Göroülrle tiıneyen kuş dıyo;·. Elını ;ardıgkımt ghenç sulva leıneden, kö.J çocuğu gülümse- bir tanesidir. Nihayet hannne- siye dost kalıynn. dig"ini hisseden Jla• 
- Spor vapa dım demek. Gönülde ttineyen kuş n mı azımı a aya a, ~ım a- yerek kaşlarım kaldırdı: fendi san' atın ve hilkatin güzeli Cicim Ali! Mağrur adam baş- ki. 
_ Yyı'· r1 !Terci; ıız. Gomilde durmaz olmuş ra son ı:nuh3:rebelerden hır par- - İşte olamıyacak bir şey dir. . Ben dağ havasiyle yetiş- kadır, gururlu insan başka. . · Ö 

1 
Çap1':ıll 

__ Dokr r'i"" Sevda ;-du pek ye.kus ça tasvtr edıyor. Poker masası hanımefendi. miş köy delikanlısıyım .. Had- Birinde manasızlxk ve kabalık, - Y yse · t 
-- D '<l ~.; re' "rz. Var git ll~rin ;.ızı! susmuş, durmuş, sazı dinliyor- Halime hanımefendi herkesin dini bilmek hakir olmak demek ikincisinde ruh asaleti, necabet köylü elbisesı giyd•I:,.,, 

..,.., Söyle cıcı111 Ali! Bıı, acaba ı h · de ı · ı ,. . ar. ayretıne tercüman oldu: de.ğildir. Geçen akşam beni dos vardır. Dü~ün, tahlil et, bunun şam sizi davet e 
. ' -
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ı o ı tı ! ı 039 kadınlara 
Ç&rfllmba 

20 / 6 / 1029 arkeldere 
Pertema. 

ti / 6 / 1929 Cumartesi 
kadınlara 

23 ! 9 1 1929 P-. 
erkeklere 

211 / 6 / 1929 Paaarwl 
kadınlara 

24 ! 6 ! 1929 Salı 
erkeklere 

26 / 6 / 1929 Çartamba 
kadınlara 

27 / 6 / 1929 erkeklere 

~jı • El 
" ı:ı 

-~ı ~ :ı • e 
~ 

Alker ıekattdll 

i\ılUlldye • 
'\skor Ailttl 
MU!klye • 

Asker tekaUdU 
Mülldye • 
Asker ılleıl 

MUlklye • 

Asker tekaUdU 
Mülkiye • 
Asker aileııl 

Mülkiye • 

Asker talcaüdil 
Mülkite • 
Asker ailesi 
Mülkiye • 

Sultaaabmct 
dıın ya k. 
10501-10650 
6:501- 6650 
8001- 8350 
5001- 5200 
:ıoı- 610 

10651 - 10750 
6651 6751 
8851 - 600 
5201- 5858 

19751 - 10850 
6751- 6860 
8601 - 8800 
5351 5500 

8801 - 8965 
5501 5600 

MILUYET ÇARŞAMBA 

lytp Samatya 
dan ya iL dan ya iL 
38001-381~0 - 40001-40300 
32501-3257S 28001-28150 
36001 - 36200 42501-42900 
32001 32100 29001 - 29200 

4501 - 4525 4001- 4080 

38151 - 38300 
32376-82635 
86201-86400 

·s2101-s2180 

38301-38400 
I 

86401-36525 

38401-38500 

36526 - 86620 

40301 - 40500 
28151 - 28300 
42901 - 48200 
29201-29350 

40501-40700 
28801 --28360 
43201-43500 
29351-29500 

40701-40810 

43501-43770 
29501-29600 

19 HAZl.RAN, 1929 

Kaaımp .. a 
d•n ya iL 

21501 - 111750 
19001-19050 
llOOOl-20250 
19501-19560 
2501- 2510 

21751-21950 
19051-19080 
20251-20500 
19561-19610 

21951-22100 

20501-20650 

2~101-22250 

2065 ı - 207'7 5 

Haydarpafa 
dan ya. k 

11800 l -283SO 
18001-18150 
2600 l -1?6450 
16001 - 16300 
ııoo1- 2060 

28351 - 28650 
18151-18300 
26451~26900 

16301-16550 

28651-28900 
18301-18400 
26601- 27250 
16551-16700 

28901-29125 
18401-18460 
27251-27525 
16701-16850 

Osklldar 
dan ya. k 

33001 - 83400 
1!2501 - 22650 
80001-30500 
21001 - 21250 
3001- 3040 

88401-33800 
22651-22700 
30501-31000 
21251-21450 

83801-84050 
22701-22800 
81001-31400 
21450-21575 

34051--.'l4210 
22801-22900 
8!701-31770 
21576-21675 J 

Betlktaf 
dan yak. 

46001-48300 
26001-20100 
45001-45001 
25001-25150 
3501 - 3550 

48301--48550 
26101-26200 
45401-45750 
25151-25250 

48551-48700 
26201-26260 
45751-45950 
25251-25350 

48701-48820 
26261-26320 
46051-46320 
25851-25425 

Beyoğlu 

dın ya k. 
52001 - 52200 
14001-14150 
50001 - 50250 
13001-13150 
1501- 1550 

52201 523.'iO 
14151 - 14250 
502:\1-50500 
18151-13300 

52351-52450 
14251-14325 
50501-50650 
18301-13400 

52451-52530 
14326-14400 
50651-50720 
18401-18470 

FaUh 
dan ya k. 
17001-17.lOO 
10001-10150 
14001-14400 
8001 - 8200 
1001- 1132 

17301 - 17SOO 
10151-lO:!SO 
14401-14750 
8201- 8350 

17501-17700 
10251-10300 
14751-15000 
8351- 8500 

17701-17870 
10301-103.50 
15001-15200 
8501- 8570 

Merkez 
dan ya k. 

3001- 3300 
21Xll- 2150 

ı - 3.'iO 
1- 250 
1- 190 

3.lllt .ı500 

21 5 i - 2250 
351 - 600 
251- 450 

3501- '3650 
2251 - 2350 
601- 850 
451- 6SO 

5651- 5810 
2351 - 1?420 
851- 1085 
651- 760 

Matelcaldln ve eytam ve enımill mülldye ve askeriyenin lıazir-n ile ağustos 929 maaşları ba!Ada gösterilen Uva numaraları ve günler idbarile tevzi edilecektir. Gün tinde ve numara sırasında bulunmayanlar beyhude yere mQrıcut etmesinler. 

1- Maaş almadan eve! numara 
llınacılcıır. 

2- Bir kimseye bir günde 4 
ıtlıdandan fazlası fçln numara ve 

1 verilemez. Elinde dörtten fazla 

-~ cüzdanı olanları dönden fazla 

:a>.dan için müracaat ettikleri gün 

Istanbul Zat Maaşları Muhasebeciliğinden 

Maaş sahiplerinin nazarı dikkatlerine 
• 

tevzi olunan fişlerin en son numarası 
verilir. Bu cüzdanların maaşını numara 
aldığı günil tevzian bittikten sonra 
alabilirler. 

8- Kadınlara mahsus günlerde 
erkeklere ve erkeklere mahsus giın 

lerde kadınlara maaş verilemez; 
4- \laaş almak için müracaat 

edecek olan kimse içdmai mevkii 
ne olursa olsun numara almağa ye 
sırasını beklemeğe mecburdur. Nu
mara almadan ve strası gelmeden 
kimseye tercihan maaş verilemez. 

5 - :\laaş tevziatında bulunan 
memurlar, polis ve jandarma efradı 

hiç kimsenin nwnarasınt ve maaşını 

almag-a ıevassut edemez. Bunlara nu
mara ve maaş verilemez. 

6 - . ·umara alupta muayyen 
günde ve sırasında mtiracaaı etme
yenler sıraları geçtikten sonra müra
caat edecek olurlarsa yeniden numa
ra almağa mecburdurlar. 

7- llAn 

!erde gelmeyenlere ve'f' num.ra 
alıpıa aynı gUnde kişeye müracaat 
ettikleri günlerde yeniden alacakları 

numara sırasiyle maaş verilir. Evelce 
alınan numaranın hükmü yoktur. 

istirdat olunur. 

8- llAn olunan günde o güne 
mahsus fişl er tamamen tevzi edildik-

ten sonra geri kalan milrac•at eıha· 

bile fişlerin tevzünden sonra milra
caaı:edenlere o gün bir gün sonraki 
talihli fiş verilir. 

9- ;\laaşlar liva numarası .ırasi 

le verilecektir. 
10- Moaşann tevzii günleri ba

lidaki ll<tededir 

HEVİ DUTI 
KEFELIZADE HAMDI 

VAPORLARI 

Kara J)eniz Postası 
la~ll!lll~==ms:ıııım&:::! .. • 

Otomobil ve kam
yon lastiklerini 

tecrübe etmiş olanlar 

daima (MİLLER) 
almakta ısrar ediyorlar 

Ç.. k ... Fennen enmüke-
. un u.mmel, fiat ve ikti-

sat noktai nazarından en elve
rişli lastik yalnız ( MiLLER ) 
lastikleridir. Menfaatımzı gö-

zetmek isterseniz hemen 

MİLLER 
alınız! 

Büyük Liman :\l<rkez Aceması; <;aıaıa köprü 
başında . fieyo~lu 2;l62 Şube 

vapuru Çanşam ha acentesı: :\lahmudiye ilanı altıtda 
191 la zı ran A Jstanhu: 2740 

~-~;.;;;..;;...;.._~~~~~-

gıin[i al; ~amı Sirk.ci rı!,tımından TR OZON BiRiNCi POSTU! 
hareketle ( Zonı~u!dak, lnd,o lu, 

( ANK.\R:\ ) vapuru 17 
Gerze• Sam~un, Ordu, Gireson, Hnziran Pazartesi 12 de Galata 

Trabzon, Sürmene ve Ri ze iskc- rıhtıınıııd ~ ~ hareketle lncbolu, 

lelerine azimet ve i\1ep~ vri, Gu, Samsun, Gire ·on, Trabzon, Rize 

relc, Vakfıkebir, Fatsa, Un ye llopaya gidcc L· k ve dönüşte, 

iskelelerine op;rayarak avdet ede- Pazar iskelesi~ le Rize, Sürmene 

cektir. Yük ve yolcu için Sir- Trabzon , Görele , Gireson. 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 

Zonguldağa ujtrayarak gelecek

tir. Hareket günü yük kabul 

olunmaz. 

kecide yeni handa 

acentesine müracaat. 

lstanbul J 105 

l numrolu 

Telefon: 

Barlın lüks ve süratpoatası 

Elektrikle mücehhez muntazam 

kamaraları ve güverte yolcularına 

mahsus .rnuıe_rrah Tu .. rkı"ye 
mahallen haız 

vapuru p Qrşmbe 1 
20 l la~iraıı "' 

saat 18 de Sirkeciden hareketle 

( Ereğli, zonıı;uldak • Bartın, 

Kuruca Şile , Cide ) iskelelerine 

azimet ve avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Eminönü 

Rıhtım han 2 mımaraya müracaat 

Telefon 2684 

Y e k t n v n p ıı r l.a n 

UAHTI.' EKSPHES 
POSTA~I 

• 
1 "" "" 2 vRpuru Hazi-

D ODU ranın ~ ıncı 
P b gilnil akşamı saat 
erşem e 18 de Sirkeci nht-

mmdan hareketle ( Akça Şehir, 

Alaplı, Ereyli, 7..onguldak, Banın, 
Ama.<ra , Kuruca Şile ve C'ide ) 
iskelelerine azimet ve avdet ede

iımir sür'at post ası 
( c;(_i [,C~:\tAL ) vapuru 21 

l laziran Cuma 14,30 da Calata 

rıhtımıudan hareketle Cumar

tesi sabahı lzmirc gidecek ve 

Pazar ı 4,30 da lzmlrden hare

ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur. 

Banka muamel:l.tı ve usulti 

muzaafcye vakıf "40~ lira 

maaşı asli alacak lıir memura 

ihtiyaç vardır. Talip olanların 

yaşı yirmiden aşa!!;!, otuz be~

ten y ukarı olmayacaktır. Bu 

şeraiti cami olanlar haziran 

nihayctinc kadar bir kıt'a fu-· 
toğral ve vesaiki hamilen ırn.ı 

hasebe müdüriyetine ıniiraca 

atları. 

! Fatih sulh muhakemesi birin cektir. 

ci hukuk dairesinden: M. M. V. Müracaat mahali ~:mın önü lzmir sokak 
Deniz Müsteşarlığının Şehzade ba- nümero 20 Telefon: lstanbul 1399. 

Sultan Ahmet sulh İcrasın
dan: Bir deyni mahkCım bihin temi
ni istifası zımnında tahtı hacza alı
nıp fıruhtu mukarrer bulunan İğri 
kapı civarında Molla aşki mahalle
sinde Sultan hamam caddesinde ce-

şında halk pastahanesi Müsteciri •1••••••••••••,.. dit 34 numaralı iki kattan ibaret ah-

N . . y EL K EN c 1. ı •ap hanenin alt katta iki oda bir taş-ızamettm bey aleyhine ikame eyle- • 
tık ve kömürlük ve mutfak üat katta 

diği matlubat davasının ğıyaben cer VA p URLAR [ iki oda bir sofa ceman iki abdeshane 
yan eden muhakemesinde müdeyi ufak bir bahçeyi müştemil ve bir 

vekili davasının ispatten is'hari acı (ara deniz IOks Ve 30r'll Q0SIB81 koyuyu muhtevi sağ tarafı Yunuz 

zle inkari halınde yemin teklifine VATAN efendi hanesi sol tarafı Selma hanım 
dair kararı giyabimn ilanen tebliğı- hanesi arka!\I Arif bey bahçeai ve 

n1'ı taleb eylemiş ve muhakemece VAPGRU cephesi Sultan hamam caddesi ile 

b 1 mahdud hanenin on altıda uç hissesi ilanen kararı giyabimn tebliğine ka- 19 ç am a 
-1 · h k • H·~.ı·ran arş mevkii müzayedeye vaz olunarak rar verı mış ve mu a emesı 15 Tem- . ~. 

k • k ı h Temmuzun onuncu Çarşamba günü mus 929 saat 13.30 a talik kılınmış günü a şamı Slr ec rı tımın-

( 
zevali saat 15 de fhalei evveliyesi 

ve itiraz için de 20 gün mehil ita . dan hareketle doğru Zongul-
icra olunacağından talip olanların 

edilmiş olduğundan müddei aleyhin dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
kıymeti mubamminesi olan yüz elli 

muayyen gün ve saatte mahkemeye Gi T •bzon Su 
reson , ro ' rme ve liranın yüzde onu nisbetinde pey ak 

gelmediği ve ya tarafından musad- Rize ) ye gidecektir. 
çesini , hamilen Sultan Ahmet sulh 

dak bir vekil göndermediği taktirde Tafsl!•t için Sirkecide yelken- · ·· " icrasına 29-479 numarasıle muracaat-usulün 405, 408, 337 maddeleri muci 
hince muhakemeye kabul olunmaya-

el hanıtıda kA!n acentasına mü- tarı ilan olunur. 

racaat. Tel. lstanbul J !i 1 :S rak vakıaları ikrar ""'"' ' 1 ~ıt ve yemin ZA Y1 ı Ahmet •o ."lalettin bin 

liavayı değiştiriniz, sinekleri koğ'unuz, f~zla ısınan mahalleri serlnletlnfz .. 

den imtina ey lem nacağr i
lanen tebliğ olunur. latanbul icra dairesinden: Ka-

dıköyünde Fener bahçede Dalyan 
Istanbul ikinci Tica ·et mahke sokağında sakin iken ölen Yorği 

Süleyman Şahabettin ismine muhar
rer nufus tezkeresi ile evrakı saire
mi havi cilzdaı\unı gaip ettim. Nu
fus tezkeremin yenisini çıkartmakta 
olduğumdan eskisinin hükmü olma
dığı için bulanların Milliyet mat
baaıına birakmaları rica olunur. 

Bütün bu şeyler için vantilAtör kullanınız. 

iE :e~~~:·;r VERESiYE 
OLAR K TAKDiM EDER 

Metro Han Tünel meydanı : Beyoğlu= Beyazıt: Jstanbul 

mesinden: Avunduk Zadelef' ait varisleri Ergeride ikametgahları 

möbl ve yazıhane eşyası Haziranın meçhul Metro ve Margarit taraflan-
22inci Cumartesi ve anı müteakip na. Ohan efendinin müriainizdeki 
günlerde sabah saat onda hilmüzaye alacağindan dolayı Kadıköyilndc 

de fruht edileceğinden talip olanla - Söğütlü Çe§me caddesinde Osman 
rm yevm ve saati mezk!lrda Ye~i ağa mahallesinde kıiin 12-14 No.lu 
Postahane arkasında Al Yanak J fa-: arsa hacz edilmiştir. Üç gün zarfın
nında Avunduk Zadelerin yaırhanc-' da borçu vermediğiniz halde mahcu
lerine gelmeleri lüzumu ilan olı.ınur. I zun AAtılacağı ilan olunur. 

Dr. Kemal Şahap 

ZA Y1: Maaı cüzdanımla mühü
rümü kaybettim. Yenisini tedarik et 
tiğimden hükmü olmadığnı ilan ede-

rim. Mehmet Fevzi 

Yalnız Kasımpaşa şubesinden maaş 
lmn maaşlan Beyoğlu şubesinden 

verilecektir. 

Bir müddetten beri merkezem 
tediye edilmekte olan sultan ı\hn et 
şubesinden maaş alan muıekai < in 
itam ve erımll dahi sulun \hr et 
şubesinden ita edilecektir 

Doktor seyfeftin 
Her nevi cilr,firengi, ycnı \ e eski 
belsoguklugu idrar darlıi';ı acknıi 
iktidarı en yeni vesaitle tc-Ja, i 
eder, BabıAli cadde'i, C:ayrct ku

tüphanesl üst~ndc. 1 lcr gün <aat 
12 6 

Ist. Üçüncü Hukuk mahk !!le 
sinden: Madam Serp hıııin kocası 
Hasköyde Abdüs,elam m•hallesinde 
Parmak yokuşunda 22 N o. hanede 

•mukim ve Harbr umumide tahtı si
laha alınarak sevk olunan ve elyövm 
hayat ve mematı mechul bulunan Le 
on Efendi aleyhine ikame eyledôği 

gaiplik davasından dolayı mahkeme 
den sadır olan ve mumaileyhin gaip
liğine ve tarafeyin arasındaki evli-

1 !iğin feshine miıtedair bulunan 1816/ 
929 tarih ve 436 No. ilamın ikamet
gah ve meskeni meçhul bulunan mu
maileyh Leon Efendiye ilanen teb
liği tensip edilmiş olduğundan tebli 
ği makamına kaim olmak üzere mez~ 
kur ilamın bir sureti mahkem~ di
vanhanesine talik edildigi ilan olu
nur. 

Üsküdar ikinci Sulh Hukuk 
mahkemesinden: Üsküdarda Ha
ce Hasna hatun mahallesinde Servi
lik caddesinde 61 Numaralı hanede 
sakine iken bundan akdeır vefat e· 
den Emine Huriye Han.CDın metru
katından Pırlan talı mcnek~e ine, al
tın saat, köstek ve saır zik ımct t -

yası 20 Haz iran 929 Per,enbe günü 
saat ikide Sandal Bedesteninde bil 
müzayede satılacagındaıı talip olar
ların mahalli mczkurda hazı r b hır

maları ililn olunur 

lstanbul İkinci Ticaret mah
kemesinden: !lanı ifli\sına 30 Ma 
yıs 929 tarihinde karar verılen Balıı 
Alide Milliyet matbaası kar,ısında 
Yeni Dünya Bonm~rşesi sahiplen 
Necati Zade Mehmet Zıya ve şeriki 
Hikmet beylerin daimi sendik intiha 
batı icra kılınmış ve avukat Hamdı 
Halim ve Mustafa Oğuz beylerin 
daimi sendik intihabı karargir olnıuş 
ve eshab, matlubun vesaik ,-e ml;stc
nidatını bilistislıap 10. 11 , 13 Tem
muz 929 Çarşamba ve Pe •~cml• ve 
Cumartesi günleri saat ondOrtcen iti
baren İkinci Ticaret mahktnıcsincie· 
ki iflas masasına müracaat etrrcleri 
ilcln olunur. 

latanbul İkinci Ticaret mahke 
mesinden: o-~ıatada Nişastaciyan 
Hanında mukim deri ticaretiyle müş 
tağil Rifat Etem Beyin ıs 6/ 929 ta
rihinden itibaren ilanı iflasına ve 
mesalihi ifUsiyenin rüyet ve tesvi
yesi zımnında azayı mahkemeden Ri
cai Galip beyin Jüj komiser ve avu· 
kat Moiz Adato efendinin muvakkat 
sendik tayinlerine ve mağazasiylc 
depolaımdaki emvali tüccariye ve 
eşyayi zaideyi beytiyesinin temhirı
ne ve evrakı defatirinin celbine ve 
kefaleti müsaddaka irae edem~<liği 
taktirde hapsü tevkifine ve bu bap
taki kararın muvakkaten ıctasına 

mahkemece karar verilmiş oldLğun
dan kanunnamei Ticaretın yüz yet
mişinci maddesi mucibmce dair-" 
aendikleri intihap olunmak üzre rs
habı matluhun dokuz yUz yirmi dr 
kuz senesinin Tcmmuı .:..Jn üç;.inrU 
Çarşamba günü saat ond<irtte ma1'ke 
menin iflas muamelatna mJhsus o<'a-
sına gelmeleri ,ilzumu l ·.ıur. 



1-ilmayel Etfal reisi Fethi Bey Kopenhağ çocuk kon
gresine iştirak etmek üzere dün Avrupaya gitti 1 

Galatasaray futbol takımı dün Cumhuriyet vaporlle üç maç yapmak 
için lzmlre hareket etmiştir 1 

ALLEGRO 1 
Jilet, Apolo ve ~ 

ea\r cin• tırat bı• 
çaklarını bileyen ~ 
~öru:~k::.~::~ . . 
1-ınde •'4!•tl da• 
lmed• yeril bir bl• 
ÇAkla tır•t olmuf 
8'1bl bir zevk hla~-
ettt rı r • :,.-

ltr ,.,.. "'''" u-ac .. -.. 
Burtlıanl Ge111eıılleia 

.. tıınkbı /Jlalllfd.0"'4A 

Dol,_ tor A. kutiel 
Elektirik makıne:erlyle belsoRW<kıRu, idrar 
!larhRı. prostaı, ademliktldar,. bel ı:eVltlr
~ dit ve llrenglyi ağrıaıı ·1ec1avı eder. 

KarakOyde Börekçi fırını l1rasuıda 34. 

Muhterem mü~terilerimlze müjde! 

ALACA HAMAMINA 
Kırk çeşme suyu geldi 

;)ar ıl'acczc müdürlüğünden: 
ili" yedi yuz elU kuru~ maa~ı 

ta~ <i r. ılc ucret olarak Hrilmek 
ıızr" u•.ılu deltcrı ,.e muha>cbe
ye 'akıl blr katip imtihanla alı
naca\ur. Taliplerin 23-6-929 C'u
mart~i gıınü saat 14 de Darül
;inzcyc miıracaatları. 

MC·KEMl\IEL BlR 
KASIK BACI 

J PO'..iSSEL Kasık 

haj!ı bütün tıp ale
mince azim ınkdir

lcre mazhar olmuş
tur Zira ıncak bu 
bal'; ılc emniyet H 

raban tamrne elde 
edilir. Bağın lrusur-

sn olarak tııbiklnı temin için 

1 y~ 
1
1 Şuhtsı, Beyoğlunda Tünel meyda
nında kain m.1gaza ında sarılmaktadır 

1 
Mağazamızı ziı arcı veyahut kut 

runozu bildirmek suretiyle siparişi

nizi po•ts va~ıtasiyle icra ediniz 
Vlatlar : 

Adi bıg 4 Ti, çift bık 7 ·ıı. 

1 l .ıiks kuvvetli bal'; 8 TL çift bal'; 

1 
12 Ti, Lüks ekma kuvvetli 10 TL 
çifı hağ 1 S Ti~ 

1FAR1NAL1 
Dünyanın en sıhhi ve en 
nefis ç0C1Jk gıdasıdır. 

htanbul Ticaret Müdüriyetin 
ılen: (Hazır elbise terziler) ile 
(lstanbul Türk terzi ve kumaş
;ı ve elbiseci ve müstahdemini) 
~nafı birleşerek vücuda getir
tikleri (Istanbul terziler ve ku
naşçılan cemiyeti) nin idare 
1ey'eti intihabı, 22/6/929 Cu
nartesi günü Sultan Hamamm
la Tuhafiyeci Hanında birinci 
tatta bir numerolu dairede icra 
re saat 1 O dan 1 S e kadar rey 
uıbul edileceği alakadarana ilan 
>lunur. 

Yaz mevsımr münaailıetiyle salo
rumuz yaliniz pazar glinleri öğleğe 
ıadar açik olup öğleden sonra kapa
ı bulanac\ğini nuhterem muşteri· 
erımı ıc ılan eylerim. 

Fener, Tahta Minare No. 120 

Günde 120000 Otoıno~iı ıasti~i 

.. 

Yağmurlu bir havada yol üstünde otomobilden lnp 
lastik tamir etmek kadar can sıkıcı bir şey tasavvul 
edeblllrmlılnlz. 

GUDYER ıastlklerlnln kazandığı muvaffaklyetln yegAne 
ıırrı, buna her IAslkten ziyade mani olmasıdır. 

GUDYER, tam manaslyle milvazenell bir ıastlktlr.J 
Lastik kısmı, harici arızalara her cihetten mukavemet 
edecek şekildedir. Bezi OUDYER silpertülst ipliğinden 

mamuldür. 
Sırf flatının ucuzluğuna kapılarak fena bir !istik, 

almak. işten anlayan bir otomobll sahibinin yapmaya· 
cağı şeydir. 

120 bin OUDYER IAstltlnln imal edilip satılmasına 
yetane sebep her tarafının münakaşa kabul etmez 
milvazenell ıağlamlığıdır. 

GiSzlerlnlzln iSnüne 110 bin otomsbll dış IAstlğlyle 
120 bini miltecavlz iç lastiğin teşkll edecetı manzarayı 
getiren. Bu OUDYER in dilnyanın her tarafındaki fabrl
kasınde 24 saat zarfında imal ettiği olomobll IAstll'I 
adedldlr. 

Fabrikanın avnndakl 81 binadan mürekkep esas 
fabrikasında üç takım amele, dünyanın OUDYER ihti
yacının bir kısmını tatmin için miltemadlyen çalıı;ımak
tadır. 

Bir lastltlıi bu kadar fazla satılabllınesl için bir tek 

M·rırM·MELIYET Ye SAGU MLll 

\ 

e • • • ı • 

i""'" Bebekte ........ 

ı Kiralı~ sabılbane 
• Bebeğin en mutena yerin-

de mezru bahçesi olan Salp 
bey yalısının mobllJyell bir i 
kısmı yazlık olarak kiralık· 
tır. Görmek lsteyonlertn biz· 
zat ve ya Bebek mUe:ı:zlnl i 
hafız Osman beye mUraca-
atlerı. . ........................... 

ll~n 

lzmlr hapi hanesinden mahbu8in 
nakli için ve Jsıanbulda bbbı adlidc 
h8'ta nakli için bir ve Ankarada 
cürmü meşhutta istimal edilmek ilzre 
bir ki cem'an üç adet vesalti nak
Uye otomoblll pazarlıkla milbayaa 
edileceğinden n bu oıomoblller 
mahallerinde teslim olunacağın<fun 
tallblerin şeraiti ıaireslni anlamak ve 
pazarlık etmek üzre teminat ak
çclerlle birllkte adliye \tkdletinde 
mlibayaat komisyonuna müracaat et
meleri llAn olunur. 

İzmir belediyesinden: 
Belediyece mılbayaasına lüzum 

görülen dökme su borolan , e aksa
mı ve harlk muslukları kapalı zari 
usullle münakasıya konulmuş ve tarihi 
ihale de 29· 6·929 da saat 17 olarak 
gösterilmişti, bu müddetin 2-7. 929 da 
saat 17 ye kadar temdit <dildiği 

ilin olunur. 

1 Şehremaneti ilanatıl 
Beyazıt dairesinden: 576 kuruş 

tabelA 'e tente resmi vermek isteme
yen i\Jahmut Paşada 75-262 numaralı 
hacı Tahir efendinin haczedilen (iç 
kutu :;aç boyası 22-6-929 cumanesi 
günü sıat 13 te mahallinde saulaca
ğından almak isteyenlerin mezkiır 

gün ve saatte hazır bulunmaları i1'n 
olunur. 

*•* 
Üsküdar Oalresinden ı Pollsçe 

bulunup berayı muhlfızı Dılreye 

gönderilen bir ertek koyunun aahibl 
irim ise \Csailrl IAzim .. ııe birlikte 
tarihi lltndan idbaren sekiz ıiJn zar
fında mliracaı eylemediği takdirde 
sablacajl;ı llln olunur. 

ADEMİ iKTiDAR 
ve bel gevşekliğine 

En müessir deva Seroln baplan-
dır. . 

Deposu lstanbul Sirkecide lsken
deriye oteli ittisalinde Ali Rıza ec-

•

Y en İ çıkan kırmızı kordonlu. zan~sınir. . 
fıışraya 150 kuruş posta ile gon-

derillr. lzmirde ecza depolarında ve lr-

1 Pıyanko mudırıyetinden: Nu
munesi veçhile iki buçuk milyon 

Bir kere tecrübe ediniz çok memnun kalacaksınız. Her gazino ve her bakkalda bulunur. zarf aleni pazarlık suretile mubayra 

Ankarada deposu:Bomonti bira dep·osudu edileceğinden itaya talip olacakların 
pey akçelerile birlikte 20 Haziran 

•-• Dr. Ihsan Sami --• 929 Perşenbe günü saat 15 te piyan-

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tarifesi Ha

ziranın 21 inci Cuma günü tatbik edilecektir. 
Tarifeler kişelerde satılmaktadır. 

Deniz salın alına koınisJonun~an: 
25,000 kilo ekmek 1 9· VJ. 929 ~oat 13,5 
10,050 kilo sebze 19. vı. 929 saat 14,5 

7,500 kilo süt J 9. VL 929 saat ı 5,5 
Heybeliadııda deniz lisesi talebe ve efradının iaşelerlne muktezi 

ba!Ada muborrer erzaktan ekmek ve sebzeye tallp zuhur etmeme
sine ve sütün beher kilosuna teklif edilen flyetin gali görülmesine 
mebni tekrar munakasaya konmuştur. Şartnamesini görmek isteyen

lerin her !(tın ve vermek isteyenlerin de yukarda yazılı gün ve 
!'llatte Kasımpa~ııda deniz satın alma komisyonuna müracaatları. 

Evtal nıü~ürlü~ün~en : 
Kartal ı•:vkaf t: ı .. ,' !darı l laydar dcndlnin hizmetine nihayet ve

rilmiş vr mumaiky]ıin Evkafa hiç bir ~urctlc inıbılıı kalmamı~ 

ÜOD Ok Ok AŞISI ko müdürlüğünde Müte§"kkil tayya-
re mubayrat komisyonuna müracaat 

Belsoğukluğu ve ihtilıl.tattna larr. 
kar~ı pek tesirli ve taze aljldır. 
Dfvanyolu Sultan Mahmut tür
besi karşısında No 189 

Mutbak ve sofra için 

Margarin yağ 
MARGAR1Ntereyığı yeri . 

tutan sıhhi vt 

_1ıe!leyicı MARGAR1N 
bır gıdadır. 
sıhhiye vekAlcıiyle Şebremanetince 

uhlll olunarak nefaseti anlaşılmış 

,.e imaline mü. aade edilmiştir. 

MARGAR1Nsofra .ve mutba 
yağı 5ızı mağşu 

yağlardıın kurtarır. Bir tecrübe 
ka!idif. Her yerde ARSLAN mar
kasına dikkat ediniz. 

TÜRK MARGARiN 
ypğlan Limitet şiraeti 

lstanbu~ Tsk<imAı·kzpaşa 

Pertevnlyal vakfından: 
Şişlide izzet pışa solrakındı Vıl

de apanımanında 1,4 ve 10 nume
rolu daireler; köprü başında Vılde 

Hanı derununde No 20 maıaza 
Aksarayda Alem bey mahallesinde 

vezir çeşme sokağında No 10 hane 
Penevnlyal yakflndın baltda mu

harrer emlAk kirayı verilmek üzre 
müzayedeye konulmuştur. Mtızayede 

günü olarak 29 Haziran cumartesi günü 
tayin edildikinden isticar eımek iste-

yenlerin yevmi mezkörda saat onbeşe 
kadar lscsnbul Evkaf müdüriyetinde 
vakh mezk1lr idaresine veya encü
mene milracaat etmeleri. 

Bir buçuk asırdanberl 
Marul " Hacı Cemili zade " ,. 

"Haizi imtiyaz Türkiye cumhuriyed. 
• Kandlyalı çifte Sami • markalı sa
bunlarını dayanıklığı ve nefaseti ci· 
hetlnden menf•atlniz için her yerde 
arayınız Deposu '. Asma alb Hacı 

1 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

ı, 

1 

M. Troçklnln kAtlbl hususlsl dün Londradan 
şehrimize gelmiştir - -~~~.;....~--...;...~~~~~~.;.....~~~~~~~---

8 

.• Yiyecekleri! •. 
insan kanı sivrl sineklerin bajlıca gıd• 

sıdır , Hayata onun tahtı tehdıdindedlr~ 
(Flit); sivri slneklerfn .dtltmanı blarnaıı1ı olup onları bulur ve ôldQrilr. Flit; kend 
tulumbasıyle sıkıldığı taktirde tahta ku~ula· 
rın, karıncaların veya hamam böceklerinin 
gizlendikleri .yuvalarını tahrip, yutnurtal,. 
rını ifna ve 'bilumum h~ralı ıtlıt eder • 
~ynı zamanda size de zararı.dokunmaı vf 
kat'iyen leke bırakmaz. 

( Flit t i sair haşarat öldOrilcll adi nır 
yilerle karıştırmamalıdır, Daha büyük ve 
daha kat'ı tesiri size memnuniyetbahf IC"' 
mereler tem1n edecektir • 

Tulumbasıyla Sıkınız 

: ~ ., 

~:,::~·~~~i= d"~::: ~ ;;t·:;)1' 
•=.___::~~·81!:=;,;RT ___ v_•~f:..,_~A-•_•~~·-·-~--~~-=-~~...:::.-~~ 

l. DE HRIIMSIZLIK~ 
. "t<L~R, GAZLER1 

\ş"-' ti ı.ıKŞİLI K ve YANf"ALAl\11'4~ 
'~ <SODO-GASTRJN) . 11' 
MZJstahzarıPEK TEcSIRll~ 

lstanbul su şirketinde~ 
tsT~fıO ıli 

Geçen ao Mart tarihinde lstanbul Su şirketi hlssedaran biuo 
akt olunmuş olan içtimaı umumide 35 numaralı kupon mu~3bU ,,ıı 
heher hisse ~enedlne 25 frank faiz itası takarrür etmıştl · ş ıMo>~ 
akçesi hisse senedatının hamilinin arzusuna göre Parls )ıafllrlPJtP 

k ıııe ıl' 
veyıı Parls üzerine havale olunacak frank olarak çe c.:ıl''' 
önllmüzdeki 1 Temmuzdan itibaren ve Tiirk llrası olarak 

Osmanlı Bankası marifetiyle tediye olunacaktır • _ {JI 

Galata ithalat gümrü(JuJJl ~ 
düriyetinden: ~ 

top lıilo 

Krep maroken ipekli mensucat 1 O 45 b•rrer JJ' 
Kaçak olarak satış anbarında mevcut olan balAda mu ce t1111 

topta 45 kilo ipeklinin 20-6-29 perşembe ğünü saat 
14 

yede ile satılacağı ilAn olunur. 

Rusyaya ihracat 
Ticaret ve sanayi odasından: ( ceıırı J ;

1 

Rusyaya }lrml bin kilo (kestane) yedi buı kilo. kilıl (
1
,_., 

yüz elli bin kilo (odun) altı yuz kilo (halı ) ıkl yu~ n ~5 1 
) . r olnnl•fl 

yon ) iki bin kilo (kurt! meyve ıhracına ta ıp 
ran pazar günü nk~amına kadar odaya müracaatları· 

~ 


