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YOUNG PLANI 
Bir kaç gün evci Pariste im
edilen ve Y oung pılanı adını 

lan tamirat teklifnamesi Avru 

1 

Ruslar aleyhinde davalar başladı ve mesele büyüdü ... 
tarihi siyasetinde yeni bir 

tvrin mukaddemesini teşkil e
ltek derecede büyük bir ehem
.~Jıeti haizdir. 1924 Daves p -

ı Lokamo siyasetinin başlan 
olduğu gibi Young pJanı 

Yeni ve cihanşümul siyaset 
İktisat kombinezonlarına ze
n hazırlayacak mahiyettedi~. 

1han harbinin sebebiyet verdı-
afetlerden en büyüğü ve en 

~İrlisi iktisadi ve mali buhran
dı. Young planı Dr. Schaht' 
<!ediği gibi harbin mali nok

~ nazardan tasfiyesini istihtaf 
ilıcktedir. Mali tasfiye olma
.ta siyasi ve manevi tasfiyele
ırnkan yoktur. İşte Young p.-
ı mali tasfiye ile diğerlerine 

•I açmıs bulunmaktadır. 
Geçen ' Eylfıl zarfında Cinev
lle Cemiyeti Akvam içtimalan 
asında teşkili kararlaştınl
~ olan mütehassıslar komitesi 
aıı çalıştıktan sonra komita 
. "nin namına izafe edilen ta
ltat p .larunı vücuda getirmiş
. Mütehassısların bu p lanı 
<li tasdik edilmek üzre Al-
Ya, Belçika, İngiltere, A
'ka, Fransa, İtalya ve Japon 
hükumetlerine arzedilmiştir. 

narca mesaisinin ve binbir tür 
kombinezonların mahsulü o
P alakadar devletlerin müte
ıstannca müttefikan kabule 

~an görülen Y oung p lanmın 
{ fıınetıeree de tasvip ve tas
~ edileceğine şüphe yoktur. 
lrnanyada bir kısnn efkarı 

lııtıiye ve bilhassa Nasyona
ler yeni tarzı tesviyenin aley 
de bulunmakta iseler de Dr. 
, cht'in imzasını taşıyan ve 

al Almanya için hali hazrr
~ıı müsait görülen bu p .lanın 
;;1<1n hükfunetince de kabul 
'Cteği tahmin olunabilir. Bu 
~~İrde Y'oung p larum şimdi
'~ir emri vaki addetmek pek 
'i talı değildir. 
· oung p: lam Alman yanın ta 
1h~ borçlarını bir Ey!Ul 1929 
a 1nden başlamak ve 31 Mart 

ı senesinde bitirmek üzre 

1laksite raptetmiştir. Bu tak
tr biri 3 7, diğeri de 22 sene
oıtnak üzre iki devreye aynl-
tır. Almanyarun bu devreler 
nda ödeyeceği taksitlerin 

Gııu ı ı 6 milyar altın marka 

aktadır. Yüzde 5 1/2 hesa 

1 bu taksitlerin ana sermaye

) milyar altın marktır. Bu 

~~rdan 19 milyar altın mar

. tansanın hissesine düşmek
~ iti, bununla Fransa mütte-
~ ne olan borçlarını ödeye
~it ve tamirat masraflarını 
llıncn kapatacaktır. Yeni 

1lı göre Almanya borçlarını 
~nbadan ödiyecektir: Biri 

şimendiferleri, diğeri de 
tg imperatorluk bütçesi. 
,~P !anının tesis ettiği aynı 
1q t sistemi Y oung p lanm-

ltısrnen kabul edilmiştir. 
lıı t .~ !anının vücuda getirdi 
· huyük yenilik beynelmilel 
<tı eler bankasıdır. Pılan had 

"
111

da, tediye, mahsup, ha
ııı:~aire gibi her şeyden e
·ti lı mahiyetteki muamela
~ "~ ettiği için bunları tan
~cra etmekle mükellef 
• Üt a tesisine lüzum görül
\ t · B:mkalann başlıca va
~ altsı ti erin tahsil idaresi 

takhlar arasında taksimi-
( 

~t-~ bazı noktalarına işa
~) ıı-.ıniz Y oung p !anının 
~~~r tesiri Ren havzasının 
'ıe en evel tahliyesi mese
~ •. ~ezahür edecektir. Al-

, ı~ b' c Fransa arasında en 
~' ;r ç~ban başı teşkil eden 
·"llh c ~nın hüsnü suretle hal 
~'Jiz cihan sulhu noktai 
~!:ıran b~y~k bir kazanç 
· )0q; Bu ıtı.barla Y oung pı 
~t 12 tamirat meselesi ile 
'il 'İ 0 Ian devletlere değil, 
\ı, Yaset dünyasına geniş 

~ aldıracak mahiyette-

ZEKJ MESUT 

• 

• 

Tilrk tacirlerinin en ziyade mUşkü/iJta 11ğradıkl1J1'1 ve 
oradaki mallarının hac:zaltına aldırdıkları bildirilen 
Odesa limanına alt bir hatıra: Hanıidlye Odesada 

Rusların ticaret o~annza ceva~ı 
Bursa~an ıön~erilen ~eriler gOJa ecnebi malı ornuıu 

ci~etle kabul e~iloıeleri imkanı kal'iJen JOkoıu~ ... 
Bir ~cirimiı birinci Ucarel 11able11esine mBracaaUa derileriı ehli bibrect 

lelkikini ll zanr1 ziyaa lerilmesini dau aiti 

Ru•lar .kafi cevaplarml bildirdiler 

Rusyayn ihracat işleri, dlin Odesadan geri gönderilen deriler 
hakkında Ruslar tarahndan yapılan kat't tebligat üzerine 

ı:ıımamen içinden çıkılması müşkiU ve karı~ık bir hale gelmiştir, 
Rfü ticaret mümessilli~ iade olunan derilerin Türk malı 

olmadığı t~pit edildiği için kabul edilmediğini ve bunların yerine 
Türkiye derisi sevkedildi~ takdirde Rusyaya ihracına miisaade 
olunacaj!;ını bildirmi~tlı. 

Ticaret müdiriyeti., derhal bu vaziyeti telgrafla Thtı,at vekılletine 
arzetmi~ ve bu meı;elc ile alilkadar olan htanbul ticaret 

odasını da Rusların cevabından haberdar etmiştir. 

Bütün müşl<ilat RusJarınmenşe şehadetname
lerini tanımayarak mallan tekrar muayene 

etmelerinden çıkıyor 
••••••• 1 

BDtiln müşıwıaıın sebepleri ne? 

Ticaret odası. biltün lhıllAhn, deri 
meselesinde Ruslann, ticaret 

muahedesine riayet etmlyerek. Türk 
menşe şehıdeıname!lle gönderilen 
manan tekrar muayene etmelerinden 
çıkugı ~kınaaundadır. 

Oda, ı eni vıziyeı kaıtısıoda na
sıl bir muamele yapmak IAzımgel
dlR\ni veklleııen istizan etmiştir. 

Oda trklinı ne diyor 

Oda erktrundan bir zat bu hu
susta bir muharrlrimize demiştir ki: 

- Ruslann, gönderdiğimiz deri
lerin bir kısmının ecnebi malı oldu
ğonn iddia eaneleri doğru dekildir. 

Oda bu mallan muayene eden 
muhammin heyeti.erinin hata rıme

diğl kanaatindedir, 
Zaıen t\elce tetkikat esnasında 

şüpheli olan mallann ihracına mü
~aade eımeml,tir. 

Mtselenin mahiyeti 
Şimdi iş ticari mahiyeııen çıkarak 

bükt'lmeıin muahedeyi tatbik ettirmesi 
meselesi olmuştur. 

Bunun için neticeye inuzaren 
bitaraf kalmağı tercih ediyoru7. Rus
larla asıl ihtilt! hanp mallann yerli 
addedileceği hususundadır. Ticarct 
odası hariçıen gelen mallar arasında 

burada işlenen derileri yeri! addediyor. 
Ruslar nicin yamlıyor? 
Ruslınn yanılmasını sebep olan 

cihet Avrupa mallan ile Türkiye ma
llan arasında fark oldutuna zablp 
olmalarıdır. l lılbuki Türk dericiliği 
terakki eıtlJi için onada böyle bir 

Kıbrısta yeni harfler 
Kıbns maarif mUl•ttltl lbra

lılm Hakkı Bey Türkiye mek
tepleri hakkında tetklkatta bu
lunmak ve maarif hareketlle 
tımae etmek için memleketimize 
gelmlttlr. )brahlm Hakkı Bıy 
Edirne ve Bursayada seyahat
ler yaparak bu fehlrlerdelıl 
mektepleri ziyaret etmlftlr. 111-
tanbuldan Ankaraya gidecek ve 
maarif erklnıyle tema~ edecek
tir. 

lbrahlm Hakkı Bey, Kıbnsta 

fark kalmamış ve yerli derileri. ecnebi 
mallanndan tefrik edilmez hale 
gelmiştir. 

Ruslar, Arkos şirketinin sevkettİ· 
ğl mallar için teshiltı gösterdikleri 
halde doğrudan doğruya Türklerin 
götürdükleri mallan kabul eımiyerek 
!erbesı ticarete imk!n bırakmıyorlar 

Rusyoya ihracat filen durdu 
Rusya ile lhracaumız tımımen 

inkıtaı uğramakla beraber bazı mad
deler üzerinde ihracat filen durmuş

. tur.,, 
derileri geri gönderilen tüccardan 

Mehmet Eşref Bey, dün Birinci Ti
caret mahkemesine müracaatla Rus
lar aleyhine dava açmışur. 

Bir tacirin davası 
Mehmet Şeref Bey, Odesadan ia

de edllen derilerin Türk malı olup 
olmadığının mahkemece tespitini ve 
bu müşkülat yüzünden vukubulan 
zarar ve :...ıyanın Ruslara tazmin 
ettirilmesini lııemekıedlr. · 

Mumaileyh dün şu malt'lmatı 

\·ermiştir.; 

- Ruslar, ( 30 ) Kanunusanide 
gönderdiğimiz derileri ancak şimdi 
geri göndermişlerdir. Ticaret odası 
tarafından \'erilen menşe şahadetna

mesinc rağmen bunlann yerine başka 
mal vermek hukukumuza bir tecavüz 
mahiy•tinde olduğu için kat'iyen 
varlı olamaz. Biz , Rus mallanna 
verilen serbestiden mtitekabilen isti
fade için Ankarayı müracaat ettik. 
lkusıt Vekili Bey, bu mesele ile 
ehemmiyetli surette meşgul olacağını 
beyan etti., 

hU• -E~irııetapı lramvap 
Şehremancrinden: Fatih, Edime 

kapı bulvarıyle tramvay hattının 

resmi küşadı Haziranın yirminci 

Perşembe günii "ııat beş buçukta 

yapılacaknr. _ lstanbulda bulunan 

meb'usanı kiram ile meclisi umumi 

vilayet ve cemiyeti umumiyci be

lediye azayı muhteremesi ailefo 

riylc beraber davetli olduklarından 

henuz davetnamc,;ini almamış olan 

zevatın bu i!Anı davet mukabilin-

mekteplerin yeni harfler ile ted· 
risata başladığını, Kıbrıs mek
teplerinde tedrisatın Türkiye 
mekteplerinde bemabenk oldu
ğunu ve bunun devam edeceği- de tclılkki ederek Fatih tramvay 
nl bir mubarririmize söylemiştir • l!iila,yonuna teşrifleri rica olunur. 

ALİYE HANIM 

"Mm. Mannik beni 
barit bir surette karşı
ladı, bundan mugber 

oldum, ve ... ,, 
Aliye Hm. Mm. Mannik 
M. Kirkor M. Herant 
hadiseyi nasıl anla

tıyorlar? 

Herant Efendi: Kızımın haya
tının tehlikede olmasından 

korkuyorum .. ,, diyor. 

Allyt Hamm 
Heranı efendinin km Madam 

Jhoolğl tabancı ile cerbeden Şakir 
paşanın kızı ve 
lz:ızet Melih be· 
yln baldızı Aliye 
hanım hakkındaki 

tıhkikAı mühim 
bir safhayı da
hil olmuştur. Üs

küdar Çlnlii polis 
merkezi cerh ha· 
kkındaki ıahki-

Talimat hazır 
Diyamandopul~s 

pazara geliyor 

Yunanistan biltün 
rumlarm etabli edil 

mesini istiyor •• 

Atiıın, 19 <..Anek<artitos) -

Diın .\1. \' enizclosun riyasetinde 

akdedilen ictima

da .M. Papaya 

verilecek kafi 

talimat tespit 

edllmiştlr. Diya

mandopulus bu 

tallmatı hami

len Cumarte6l 
günü bumdan M. Argirtpolos 
Istanbula hareket edecektir . 

1 - Tarafeynin bııakırt1 mii
badil emlAkin takdiri kıymeti bu 
künğü mlizakcrcdcn tefrik olu

nuyor. Mübadil emlAkin kımetl 

toptan biraraflar tarafından takdir 
edileceğ ikJ taraf da bu takdiri 

kımetl knbul edecektir. 

2 - Dlger emlAke gelince her 

iki hiıkOmet kendi hudutları 

dahilinde ve elyevm rahu l~ -
gallerinde bulunan emlAkl alı . 
koyacaklar. Bu em18k f 1rar1 

rumlann em!A kidir fakat aile 
reisleri lstanhulda bulunan ve 

dönmek hakkını haiz olanların 

emlAki bunları işgal eden muhacir 
lere tapu verllmemlş ı~e kendilerine 
iade olunacaktır. 

Kezalik her iki hiikfımet tar"Blı 
kılunı ikmal e-
derek Üsküdar diğer telıa:ının kendi hudutları 

müddei umumi· 
M. Btrktr l!ğlne tevdi eı-

mlotir. Üsküdar müddei umumlai 
Suat bey bir muhanirimize bıi hadi
se hakkında bir şey söyleyemiyece
ğlnl tahkikatın devam etmekte oidu
tonu söylemiştir. 

{Mabadl diJrdlincü sahi/ada] 

Mektepliler 
Milsabakası 

dahilinde bulunan emlAkinl alıko-

yacaklar me,ela Yunımlılann 

An3doludaki ve etabll mların ru 
miıhadelc mıntakalarındaki emlA

ki Türklyeye kalıyor. 
Türkiye muayyen bir kısmı 

miı,te:ma Yunan tebasının Istan
buldakl em!Aklnl iade edecek 

geri vtrmlyeceııt em!Akl satın 

alacaktır. 

Yunanistan garbi Trakya Türk 
!erinin bazı emlAklnl kendileri 

Milliyetin büyük anketi -Gazinin en büyük eseri nedir? 
• 
ishak Refet beyin cevabı 
" .• Gazinin en bilyilk eseri yaptığı, 

yapmakta olduğu tarihtir .. ,, 
Anket, şımdiye kadar gazeteleri-· 

mizde gördüğüm anketlere hiç ben
zemiyor; Bu kısa sualin cevabını da . 
biç bir sualın cevabına benzet<me- ' 
dim. Bu ne giinl bir dütünüş, ne i· 
yi bir buluş, ne kolay bir sual, ne 
güç ne çetin bir cevap! .. 

Ne diyeyim Gazinin en bilyilk e
seri acaba bilyük zafer midir? Ama 
zaferlerin hangiai küçük? . , Harf 
değiıtlnneai Türk dilinin kurtulma 
11 mıdır, kanun doi!itmelori midir, 
şapka mıdır, Devlet malıinuinin de 
ğifIDesi midir, hür ve müstakil cum
huriyet Türkiyesi midir, yalnız Tür 
kiyede değil bütün dünyada ka2an- • 
dığı yüksek sevgi, saygı mıdır, yok 
sa onun her şeyden yükaek olan fe
ragatı mıdır? .. 

Bir birine bağh olan bunlardan, . 
bunlara bei12ereıerlerinden birisine 
itte budur 1 •• derneğe dilim Vllrmı
yor. 

İshak Refet Bey 

perde perde silinmeleri, her silinı~ 
te batka bir güneşin doğması ba§ka 
bir ufkun acıtması duygularımı&• 

aağırlattınnıı. keçcleştirmi9, na!lr· 
laytırmış desem yeridir. 

Bu Tarihin öyle dakikaları. ôylt 
anları vardır ki: doğurduğu hadise 
terin bir teki Asırların karnına !'!Jğ-

Guinin en büyük Heri yaptığı, 

yapmakta olduğu Tarihtir. O bütün 
müeaseıelerile, bütün müe11irlcrile 
tarihin ilıtünde ayri bir tarihtir.Biz 
ler bu tarihi y11şayanlardan olduğu
muz için ıumulini, kudretini doğur 
kanlıtını gereği gibi dü,ünilp kav
rayamıyoruz. maz. 
İnkılapların yüceliği, durmadan 

dinleıimedcn coya cop akan hadise
lerin bir birlerini k;ovalaması, her 
biri bimaUlyaları andıran varlıklari
le ha§ döndürürilr iken sesai2 sarsın 
tısız devrilen, yuvarlanan gölgelerin 

• • 

Ne mutlu bu günleri gôrenltrt 
ne mutlu bi2lere ki: dünya 'airlcri 
nin, dünya Fatihlerinin hayallerıne 
bile doğmayan şeyleri gözlerimizle 
gördük, ellerimizle tuttuk. 

İSHAK REFET 

• 
ALİ EKREM BEYİN CEVABI 

Milleti~iıin fikir ve vicdanını 1 halet ölUmünden kurtarmak için <
tenvir ve irşada pek müstesna bir v<lemirde kendi nefsini en büyuk 
suretle hizmet edecej!i atiklr olan fedakirlık ve en yüksek vukuf ve 
mübeccel sualinizi bendenize de tev irfan derecesine ila ederek kemali
cib buyunnan12dan dolayı arzı yük- ne dünyayı hayran etmit ve sonra 
ran ederim, Cevabım şudur: bu sayede her eserini beşerin göre

Oazinin en büyük eııeri kendiıi- bileceği en bUJent ve müst09na bir 

dir. Biraz muciz ve binaenııleyh 

milpbem görülebilecek olan şu ceva 

muvaffakiyet mertebesine iaal eyk
mi9tir. 

Haftanın en milhlm 
haberi nedir? •• 

orada bulunuyorlarsa satın alacak- bı tav•ih lizmıaa derim ki: 
Arz ve teyidi ibtiramat eylerim 

efendim. 

MUaaballa· 
eın da 7 inci 
haftanın birin· 
clllğlnl kazaııaıt 

talebelerin lılm 
!erini ve neti
ceyi dlln netr
etmlftlk. 7 inci 
baltada DarUt·· 
şefaka llıesln· 
den 856 Halit 
Bey en mllblm 
haberi seçmek 
ve yazmakta 
ikinciliği ka- Halit Bey 
zanmıştı. Halit Bey dün 7 lira 
olan ikincilik ikramiyesini gaze
temizden almıştır. Bu gOn de 
kendisinin bir resmini derce
diyoruz. Her halta birinciden 
altıncıya kadar mUkllat kaza· 
nan beylerin resimlerini de derce
deceğiz. 

8 inci hafta 
8 inci haftanın en mllhlm 

haberi nedir ? müsabakası 

~ 81 haziran bu rilnden iti 

baren başlamıştır. 

Oelecek cevapları 

haziran Salı glloil akşa
mına kadar kabul edece

ğiz. 8 inci haftanın en 

mühim haberi için alınacak 

netice l19j haziran Çartam 

ba günll UAn edilecektir. 

Cevaplarınızı Mllllyet mü

sabaka memurluğuna gön

dertnlz. 

Not• Müsabakamıza haftanın 
• en mllhlm haberinin ne 

olduğunu bildirmek ve niçin o 
haberin tercih edlldlğlnl izah 
etmekle iştirak edilmelidir. 

ur. 
Yunanistanın Türkiyeyı vere-

. ceği tazminat 500,000 !sterlin 
olmaı;ını teklif ediyorlar. Bu meb

lAğ Yunanistanın garbi Trakya da 

alacağı Türk em!Akini mübayaa 
için veriliyor. Türkiye bu mebla
ğdan 150,000 isterllnlni etabll 

rumların tahtı işgalde bulunan 

eml&kini miıbayaa için rahsls 
edecektir. 

Yunani,tan bu talimatında 
elyevm lstanhulda mevcut biitlin 

rumların yeni bir tetkik ve ıah

kika tabi tutulmak:.ızın etabli 

addolunnrn,ını ve alnncı tali 

mu badele komi. yomı tarafından 

kendilerine erabli vesika.<ı veril

mesini tek lif ermektedir. 

Hazin ölüm 
Haydar Muhiddin be-

• • • 
yın cenaze merasımı 

Bir muddettcnbcri rahaNz 

bulunan ve evelki l(iin vefat eden 

cemiyeti hele 

diye aza>ından 

Baydar l\luhid· 
din beyin cena 

zesi dün kaldı· 

rılarak Zunbiil 

efendiye defne

dilmi~tir. Cena

ze merasiminde 

l lakin Şinasi Haydar ,>funiddln 
pa~a, vali ve- Bey 
kili vı: ~ehremini .\luhiddin 
heyle Eınaner crkıinı, cemiyeti 
belediye Jzası, fırka mtimessiJJeri 
ve daha hir çok zevat haar 

hultmmıışnır. 

Gazi Mustafa Kemal Türk vatanı 

nı mniblilden ve Türk milletini ce 
Darülfünun MOderriverindrn 

ALJEKREM 
• • • 

KEMAL CENAP BEYİN CEVABI 

Kemal Cevat Bey 
Gazinin en büyük eııeri Türkiye

ye ve Türke dinamik bir bayat ve 
bu hayatın şeraitini vermit olması
dır. 

Asırlarca devam eden Teokrat ve 
deapot rejimin uyuşturucu tesirile 
siyasi, içtimai ve bani hayatı zilıi
ren kabili takdir bir kemmiyet tet-

* • * 

kil etmez gibi görünen Türk heyeti 
içtimaiyesinde gizli enerjiler bulun
duğunu o ke9fetti. Türkün bitgin 
bir zamanında Dumlupınarda dü · 
man kafaaında infilak eden bu ener 
ji, Türkün hüviyetinde meknuz i
ken Gaziye kadar gelenler bir ta
kım muaddalatın hallile uğraşan a
kademisienler gibi nazariyat saha
sında dolaşarak o kudretin mahiye
tini takdir ve tahmin edemiyorlar
dı. 

Dumlupınardan sonra başını yük
selten Türk ve Türkiye, eskisi gıbi 
latent değil fakat dinamik ve canlı 
bir bayat için, kudretinin ebediyeti 
için bir iksire muhataçtr. Bu iksır. 

eski rejimlerin Türke tattırmadığı 

beynelmilel bir iksirdi: Medeni ka

nun, medeni kisve, yazı inkılabı . 

Kurtarıcı bir harp yapan büyük 
kumandanın, içtimai marazlar h~kt.. 

mi gibi im.il olduğu ikinci icraat .. 
haaı daha az halaskannıdır? 

KEMAL CENAP 
Tıp Fakültesi Müderrislerinden 

BÜRHAN CAHiT BEYiN CEVABI 
(Gazi) nin sürekli dalgalar gibi 

birbiri peşinden yükselen, deviren, 
yıkan ve yıkayan inkılap hamleleri 
o kadar büyük, o kadar geniş ve o 
kadar birbirine baj!hdır ki birini 
ötekilerden ayırmak müşküldür. Kı 
yam, ezgin ve bezgin Türk cemiyeti 
ne can verdi. Zafer, istilaya nihayet 
verdi. Çürümüş ve kokmuş ananele
ri kesip temizleyen, medreseleri, 
püskülleri, örtüleri toplayıp götü
ren hamlelerde Türkün iliklerine 

itleyen iptidailiğie, fikir ve hayat 
ııefaletine nihayet verdi. Bu müsel
ııel eserleri (Gazi), harf inkılabile 
birbirine öyleperçinlediki eğer Türk 
inkılip tarihini yazanlar hadisele
rin ve hamlelerin hayret verici ca
zibceine kapılarak şaşınnazlarsa bi 
zi maziden çeken ve nesillerin dili· 
ni çözen yeni Türk alfabesini, (Ga
zi) nin en büyük eseri olarak kay
dedeceklerdir. 

BURHAN CAHJT 
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TEPEOELENLI 
HARİÇTEN ALDIÖIMIZ HABERLER ~ S'o11 ffPb~ 1 _l~2..-

CeOOVfB ko lerausın~a neıe!' gôrüiülec 1 A. ALİ PASA ve VAStLlKl 

ar kıyas et altyanını 
o şiındi ne asilik istiyordu t 

Ne de krallık" 

IFran.•ada 

istizah 
Tamirat meselesi 

sorulacak 
Paris, 18 (A.A.) - Mcb'usan 

meclisi hariciye encümeni M. 
Bergerynin tamirat mes'elesi 
hakkındaki raporunu dinledik

·yeliıı ~lriusı : J9 AYHAN ten sonra bir takını sualler ter
---.-- . . tip etmiştir. M. Poincareye gön 

Zaten Rumlar bunu bekliyor- - Ya.·· neyse, bılmezsıruz, derilecek olan bu sualler bilhas-
lar<lı. Artık rahat rahat isyan• Yanya kalesinden yirmi bir ~ar- sa sıyanet maddesine müteallik 
edeceklerdi. Hem Ali Paşadan ça topattırıp kudumunu selam- bulunmakta ve Londra ve Was
korkuı.an kalmıyacaktı, hem de !at~. . hington itilafnamelerinin tasdi
t5yanı yatıştrmuya gelecek or- Name yazdun, hedıyeler yol- ki hususunun Y oung planma iş-
du ikiye bölünmüş olacaktı. Ne- ladrm! tirak etmiş olan devletlerin cüm 
ticede " Etni.ki Eterya" Ceıniye- lesinin kabulüne tabi tutulması 
•inin muvaffakiyeti yüzde yü- - Oda top attırdı, ben bir arzusu izhar olunmaktadır. M. 
, "F ' zdı.i. ermanlı ' olduğum halde ak- Poincare 20, 24, ve 25 Haziran-

Netelrim öyle de olmuştu, A- ranca cevap yazdı, devletlfi mü- da istima edilecektir. 
li Paşa kendini kurtannak için rü~etlO. karındaşım Efendim." İŞGAL MINTAKASINDA 
Rum isyanına yardımetmekten dedi. HADİSE 
başka çare bulamamıştı. - Allah Allah ... Hurşit Pa- Mayans, 18 (A. A.) - Havas 

Hemen Eflak Buğdan, Ak şa Efendimiz böyle şeyler yapar ajansı bildiriyor: SaLihiyettar 
Deniz adalarına, Subistana, A- bir Civanmert vezirdir. rnehafil bir kaç Fransız askeri-
tina ve Mora Rumlarına beyan- - Söyledilı:lerim iyi dinle Pa yle sivil Alman arasında vuku-
nameler göndermişti. şa karındaş, şu ağalarda hatırla- bulan arbedeler esnasında bir-

Kcn ide SiLilıa sarılmış Ya- nndan ~lkarmasınlar. çok kimselerin yaralandığı ve 4 
nyaya • p u. "Etniki Ete- Hurşıt .. Paşa -~ Mahmut ~.ransız aske~nin t~kif ediI?i
rya"' Cemiyetine oluk gibi altın Paşayı gonderdı. gı hakkındakı haberi tamamıle 
akıtmaktan çekinmemişti Rum- - Al1:!11 sela~t versin, bu mubalağalr . bulmak!'3dır. Ma-
lann silah cephanelerini de ve- yakın~ µııesan Mutasarrıfı yansta hakıkaten bır kavga ol-
recegini temin etmişti oldu, gıttı. muş, fakat bu niza muhafız as-

• b _, A' t1 k - \'İaa .•. ben "Zokazadeyi" ker bulunan şehirlerde vukuu 
ışte u sırana rnavu u dim b' · ·· .. ·· d • h d" · 

Ta ına konmayı hayalinden ge- Besevelr be' "lilcızım " ld~~~uzbanen zbar~ln a ıselen ehemmiyet iti 
. . maksa la Ylın d Yer yı ven ıgını a • an e geçmemiştir. Yalrırz bir 

çırmışeclisl 0 la ~L R ?.1 a elçi geldiği zaman kendi ağzın-' sivil Alman hafif surette yara-
m er top ya...... um ası e- d d la 
. d ··ru · l " R an uymuştum. nmıştır . 

n;: en . ~opo o yu usyaya Desene Muta9arnf da oldu, Kabini' kabul t!tli 
gond.ernuştı.. ama bana o gelmeyı"p de sizin u ı "' 

tk encd Y da d 
oer in, 1 I! A. lı .. ,, - Pari~-

·ı s ır şu ~? a;:a- gelmenizden orduda olmadığım 
nıp duruyordu. lsmaıl Paşa bır- anlamıştım, Allah selamet ver- ten hildirili~or : Kabine, Young 
k 1 Di k .. '"! plAnını ittifak ile kabul etml~ ve 
~~ ~! eve meta aya. s~~ ~ sin, iyi can adamdır, hem Paşa-

muştu, onun başının kesildıgını 1ık kalıbına kıyafetine de yara- pllnın ta. dl kini temin için di{ter 
de şimdi Hurşit Paşanın Elçisi srri alAkadar devletlerle hemen mü
köse Mehmet Paşa haber verip .. Tepedelenli söyliyeceklerini zakerata gir1$meğe karar ver -
dururordu. iyice toparlamak için kahveçu- miştlr. 

Tepe<lelenli kendisi için me- buklarm tazelenmesini emretti. Alm-e-.. - .... k-a_d_a_ 
şum 1smaildcn kurtulduğuna Cennetlikler seksen seneden-
pek seviniyordu, o «aptal» De- beri biribirlerini göremeyip ye- Sıcak dal,,ası 
vrişin tılısmı 1sma.ilin ölümü ile ni buluşan kırk yıllık can yolda- 11' 
boğulrnuıj olaydi Allah vere. . . şlan gibi dertleşiyorlardı. 

Y aaa •.• azizim, işte böylece: Ali Paşanın Y anya dışında o
Rumlarm oyuncağı olan bir lup bitenleri öğren\p bilmeğe 

Halet Efendinin hırsı yüzünden çok ihtiyacı vardt. Tatlı dil dö
hem Ali Paşa fermanlı olmuştu, küp güler yüz göstererek şu 
hem de Rumlar her iki tarafı Te vurdum duymazlan aladan ala
flere koyarak çalıp çalıp oynat- ya söyletmenin yolunu biliyordu 
mrş.lardL ama gelgelelim sırası değildi: 

Öte taraftan Yanyaya oğn- Bitmedi 
yan, bir serseri Devrişin iki çift 
sacması koca Tepedelenlinin :.S-.•yada , 

!.cihetini hazırlamıya vesile ol
muştu: aslı nesli bdirsU: bir kc
oc küilah Derviş. . İsmfill Paş.. 
adlı bir kethuda .• başı Mevlevi 
sıkl ·eli Halet Efendi.. . sonra da 
Yunan istiklali 1. .• 

Biıttin bunlar Makaddcrat 
· .dı ven len ucu bucağı bulunmaz 
karanlık yolu b ir çrl·ara bağlrya
cak tesadliflcrl hazırhyan vası
tılar olm•ışlardr ı 

Görünmez laızabelii denen şey 
bbylece hiç umulmaz ehemmiy
e. iz tesadüf makaralarının çö
zülüp sökülerek boşanmasından 
gelirdi: 

Varkıy-.iset alt Yanmr ... 
. • . Ali Paşa derin uykulardan 
uyanır gibi olmuştu, eyvah ey
vah eyvah!. .. hep bunlar dip
siz kile boş anbar kabilinden şe
ylerdi. 

o şimdi ne asilik istiyordu, ne 
de Arnavutluk krrallığı! Aziz 
başmr kurtara biliyor muydu? 
Şöyle bir sakin 11e sessizce kö
şeye çekilerek omrünün sonuna 
kadar rahat kalabiliyor muydu? 
Bı na muvaffak ola bilirse çok 
büyük beşaretti. 

Bütün zekasını toparlıyarak 
H rşit Paşanın eski ket hüdasr 
Mehmet Paşaya dedi ki: 

Protesto 
Leh sefiri 

müracaat etti 
Mo kO\a, 18 (\.ı\) - (Ta 

ajan,ı tebliğ ed ı ..ır ): 1 Patek
i~ Tifl ı.> h:ıdi<e hakkı!'da pro
testoda bulu"m ' içir. Leh hu
ktımetindcn aldığı ta,imat Lizc-ri
nc, Karaham tckr:ı.r 7.i;·arcr t•tti 
ği re men hildirHiyor. Karnhar 
bu tcblip;i kıı)dl'ttip;iri bcvan 
eylediktcn so rn., bu hadi c 

hakkında Lehistan pnc toda hu 
lunmadan e\ el, ıeessııflcrini be 

yan ctm~ olduğunu, binaenaleyh 
bu mes'e'leye ika!'l.1tılmı- mv.arik 
bakılabileceğini 1ltYe e;lem~r. 

Yelkenli taggare 
fllmplgoau 

B rfi n. 1 8 (A.. > - \' clkcnli 
tayyare 
Schnlz 
di.ışer.:k 

mpi. unu, 
laricnbnrg 

olmuştur. 

..,.,,. ........ 
Ferdiruınd 

ci rnrında 

Grevcilerle 'sademe 

lıtina. l 9 ( ) - Grev 

Bu güzden 
ölenler var .. 

Newyorl<. 17 (A.A.) ~ • 'ewyork 
ile civan 92 Fıhrenhart derecesinde 
bir sıcak ıWta<ı altında adeta pij
mekte<lir. 24 sut zarfında 10 kış! 
kadar ölmilştür. Suda boıtulan J 2 
kişi bu he<aba dahil değildir. Maama· 
fih, günün \'e hatta gecenin büvülc 
bir kısnunt uda geçiren erkek, ka· 
dın. çocuk yüı binlerce insan nazarı 
itibara alınırsa, hu miktar pek fııla 

bir ·ey det;Udir. 
Sıcaklar artaca.lı 

Berlııı. 18 (A.A.) • 'evyorlaaıı 
bildirili ·or: Sıcak dalgaı;ı, Atlas ok· 
) anosu ahilindek bütün memleket
leri i ·ti!:\ etmiştir. 

Amerlkada tahriri nüfus 
Wu hingto:ı, 18 ~ \. .\.,. -

Ayan \·c müme"illcr mec.ılbleri 

nin akdedecekleri içtimaların 23 
Agusto a khiri hııkkında verilen 
t:Lkrirler kabul c:dilmiştir. 

Rei. kJmhur \1. lloO\ er 1 O 
• cnede bir ynpılmast mutat olan 
nüfus ı.ıhriri muaıııdc;;inin, gele
cek sene 30 Tayıstıı h:ra;;ına ,.e 
mume,;;iller medi>inde muhteli! 
bükılm.:tlere tah;;b edilmbj olan 
azalıkların yeni bir tak:ime tabi 
tutulma;;ına ait kanun layıhaille 

planı imza etmiştir. Bu plana 
nazaran. bazı hükumetler yeni 
azalıklar kazaQ.;.Jcaklar, bazıları 
da halz bulundukları azalıklar -

dan bir kı mını kaybedeceklerdir. 
:\1. 1 loover Kanada hududu 

boyunda miıtcmckkin bulunan 
cemaatlere hitaben n~'l'l'ttigi bir 
heyaaname<le kendilerini beynel
milel mücrimlerin \merika krı

nunl:ırıruı karşı mllrcttep bir d
dalde bulunmalarına mani olmak 

hgU.•erede 

lınerika ile ~ostluk 
Ba~vekilin seıabatı 

henüz ~elli ~eğil 

Almaıııı.yada 

Harp gemisi 
Kruvazör için 
tahsisat verildi 

Berlin, 18 (A. A.) - Rayhiş
tag meclisi milli müdafaa bütçe 
sini bu gün kabul etmiştir. Mec-

Mecruh/ar hakkındaki mukavele tatili 
edilecektir. Esirlere dair bir de 

proje hazırlanmıştır p.ı 
Ankara, 19 (Mihiyet) - Ce· edilmlşttr. Devletterlo bU iı'l Y' 

aevrede toplanacak konferansa takl mulahazaları koogre 

• l 

~ 

Londra, 18 (A..A.) - :\lMac- lis kruvazör inşasına ait tahsi
donald, bir mülakat e.·ma.sında A- satın ikinci kısmının bütçeden 
merikaya icra etmesi muhtemel çıkarılması hakk~da komüni~~
bolunan seyahatinin büyük mena- ler tarafından venlen taknn, 
fi il ed ,,.; · f··'· • 1 153 reye karşı 224, reyle reddet 

Hasan beyin (Trabzon) rlyase- gönderilmiş bulunmaktadır. ~· 
tlnde gidecek heyetimizde mu- Ayrlca bir de usera ıııo ~ T 
rahhaa olarak Şurayı Devlet velcsl projesi vardır. Bu ııı0 

1 
~i ~;. 

reisi Nusret, hilaliahmerden AkU vele aynı kongrede milZ8~.ıtl nıa 
Muhtar, ordu namına doktor edilecek ve her devletin oo:r" l:: 

tev t eceı;.nı :u\.at mes e e . . 
b b . k' . d" ınıştır. 

apdUlkadır beyler bulunacaktır. nazarı etrafında müzakere c llıizl 
u ~eya atın ne va ıt ıcra e ı-

leceğinin bilinme. i oldup;unu söy
lemiştir. \lumalleyh <lemi~tir ki: 

- Londra ile Washington ara
sında teattü efkar edilmeden evvel 
bu tarihi tespit etmek mümkün 
değildir. 

Mısır Kralı ıondrada 
Londra. 18 (A.A.) - ;\!ısır Kra

lı, buraya gclmi~tir. !\lüşarünilcyh, 
bir kaç güne kadar Ok rorda gi
derek mezkur şehir darülfünunu
nun fahri doktoru diplomasını 

alacaktı~. 

Troçklye müuade edilmiyor 
Londra, 16(ı\.A.) - Gazete

ler, i\ l.Trotzki nin ln;.oiltcrcd.: 
)erleşmek tıılelıinin is"a{ edilmi
yeceği muh ·ak olduğunu yaz 
maktadırlar. 

Yt!nl Zel11nd felliketl 
\\' c!Lingtoıı, (Yeni Zeland), 19 

(ı\.A) - Ahali;; 2,000 i~iden 
ilıart olan 'c son zelzdede ciddi 
surette hasara ıığrıımı~ bulunan 
" Lyell" kasa\ıa,ıııdan hal:\ hiç bir 
haber alınamaını,tır . .'\lczkur ka
sabanın harap olmu~ olduğu 
;;uretindekl şııyi:ıya burada ehem
miyet atfedilmektedir. 

Zelzele devam edigOI' 
Londra. 19 (A.A.) - 'Velli

ngtondan bildiriliyor. \'eni Zelant· 
ta zelzeleler dc·nm ' etmektedir. 
Mamafih par.atte ·i günkü kadar 
şiddetli tezdziılar olmamı~ 

Hasrlct slg&ette 11a11e 
1.ondrıı, 19 ( .) - . 1. Mac-

donald, ezcii ~unlıın söyle· 

mi, tir: 
Gt!çcn gi.ın Amerika sefiriyle 

yaptığım mülıı'kada. umumi sul
ha miit!"allik ulan fikir ve mü
talaalarımız ara51nda hemen he
men tam bir aynlyct mevcut 
olduğunu büyük bir memnuniyetle 
gönluk. Biz, d~cr milletleri teh
dit clmc.k diğer ak' ama rnhak
kum -etmek, ittifaklar vı.iC11de 
getirmek Hya misaklar aktcyle· 
mck için bir · l•irimi t c mıılfıki 

olmadık. Biz hiç biran, diğer 

milletleri bir emrh aki kar,nııda 

YANGIN ÇIKTI 
Berlin, 18 (A.A. )- İhtiyatsız 

lık neticesi olarak zuhur eden 
bir yangın, bir kimyevi istihsa
lat fabrikasını kısmen tahrip et
miştir. Beş mecrul~ vardır. Ha
sarat mühimdir. 

ALMAN HARİCİYE NAZIRI 
Berlin, 18 (A.A.) - Barselon

dan telgrafla bildiriliyor: M. 
Stresemann Barselon sergisinin 
Alman şubesini ziyaret ettikten 
sonra Parise hareket etmiştir. 
Gazetelere nazaran. Mumaileyh 
orada M. Briand ve Poincare ile 
görüşecektir. 

Berlin, 18 (A.A) - zııı,.,.ep
tcn lıiklirili) or : Komünist tahrl 
katına koyulmu~ olm~larından 

~üphe edikn 1 lırvat liderleri 
tevkif olunmu~tur. 

Tayyarenin gizli 11olcus11 
l'a, ;,., 19 ( A.A.) Gazete 

!ere nal.aran "Obeau Jaunc, tar
yarc;; i~e gizlice binmiş olan ~ch 

reiber, Aın~rika clirinin talebi 
iizerine bugün ,\merikaya mutc
vcccihen vapura rakip olacaktır. 

Tayyareci marmier 
Paris, 19 (ı\.A.) - Tayya

reci :\ larmier tc~cbbüsüne müsait 
şerait dahilinde ve santta ı 70 
kilometre süratle devam etmek
tedir. 

Faıta askeri harek4t 
Rahat, 1 9 ( A.A.) - Jeneral 

Nigerin :<cyyar grupu Tangharifi 
işgal etmi~ ve Ait Yak-uba doğru 
bir ileri hareketine ı,rirmiştir. 

Askeri harekfl.t sahnesinde sükun 
huktim sürmektedir. 

l<onferansta l 906 tarihinde yan edecektir. ~ k eh 
mecruhin ve hastalar hakkında I<ongrede bllhassa soo ~ ı· lür 
cenevrede imzalanan mukavele- bin icaba tına, tecrilbelerıne ~ ~ 1•1 s 
nln tadili görüşülecektir. Bey- zaran devletlerin emniyeti i~c- lışın 

nelmilel seliblahmerla bu hususta siyesinl, hususiye ve hukuk l ıJ tnıa 
me•a ~ı vardır. Evvelce tasavvur sini bir mukaveleye raptetJ1l (Bir 
edilen tadilat devletlere tebliğ m2selesl mevzuu bahis oıacfl 1~~:7e 

• 'n ~ 
Bursa mahkumları hakkındaki ın ·~r 

karar tekrar nakzedildi ., :1~a 
Bursa, 19 C l!Ulliret ) - Gökbayrakcı ile arkadaşları hak Ali• d!•y 

dakl karar mahkeme! temyiz tarafından tekrar nakzedU1111~' •dar 
' Muhakemeye ne gUoD başlanacağı henUz tespit edilmemiştir• ıfl~ ~u 

Macar meclisi uzlaşme muahedesini tastil< e, ı'1 ~ 1: 
Budnbe~te, 18 'A.A.) - Meclisi Türkiye ile aktedllen uzıoıı" ''• 

hakem ve bltaraflrk mualıedeslııl tastlk etmiştir. Ar.: • Jıf Çok 
Kadrıye hanımın muha ~ rr,~~~i 
mesine yakında başlanaça uıı: < 

lunir, 19 ( A.A.) Kadriye H. ve rllfekasıııa alt evra1' d'' 
rinde yapılmakta olan tetkikat hitam bulmuş ve dosya jl\U 41 ;. 
ıımu lllge glinderilmiştlr. M.ııhakemeni.a önümüzdeki hafta z,arfıJI Pe 
baıotaması muhtemeldir. ıd.,,, 

IS\o 

Dahiliye Vekili Atina sefiri 1-P ~.' 
Şükrü Kaya Bey Ankara, 19 (M.l!Uyet) - ,ıı-ı ıt 

Sivasta na sefiri Enis Bey yarın ~ 'k 
ket edecektir. t~ h 

Sivas, 19 (A. A.) - Dahlllye Ticaret oda[Bfl-" it iş 
Vekili ŞUkril Kaya beJ Cldn hil- ıı,... • b; 
kOmet dairesinde memurların Ankara, 19 (Mllllyet)- 1~ .,. ~ 
ve ahalinin ziyaretini kabul et· ticaret odalarının ıagvı d~~ı , 
mlş ve akşam vilayet konağında nizamnamede yapılan t• ,ti' 4

0 1° 
.• aslı:cri ve mill.k.i erkanı memu- laaldmıda.ld şurayı Devlet ~Jlllf c ~:~ 

rl.ae bir ziyafet vermiştir. Şehir n lktısat velı:Aletlne bildiri~ İ.~rc 
baş~a başa bayraklarla dona· tir. Yakında tebllğat yapıl& lııı·oru 
tılmıftır. Vekil bey bugua Oğle- Dilyunu umumıue , \Jac 
den evel rUeaayı memurine, ku- o~ •0~ 
mandanlıta belediye ve Cwıı· Ankara, 19 {Mllllyct) ..-ıe'" hut 
huriye! halle fırkasına, 1 Irk yuau umumiye namına ~il pı , 
ocağına iade! ziyaret etmiş ve M. Döklasler maliye 11e -Lr, 

1 hUldlmet dairelerini teftiş eyle· temas etmlftlr. _,ı1• 
mittir. Dahiliye veklllae refakat Galatasaraylılar Jınıl"', .. 
etmekte olan müfettişler, muh- ,I•" 
telif muamelatı tetkik etmekte- lzmlr, 19 ( A.A.) - Q ıııil1 Romanyada tren kazası 

Brüksel, l 9 (A.ı\.) - l:jçi dlrler. Öğleden sonra, vekll bey saraylı futbolcular şeflrl ,,;· • .,, 
götüren iki tren, Gramınont mev- mektepleri ve hastaneleri ziyaret gelmişler ve ldmancııard~o~d-~ ""• ., 
k · d 8 k" · etml•tlr. Bu gece 11ekll bey ta· rekkep bir hey'et tıır• 1 "''ıcıı wı c çarpışmıştır. ·ışınin tc- • 
lef oldu~u, bir çoklarının da rafından şehir mUesseselerl er. istikbal edilmişlerdir. ---- .1 t.,,.., 

kanına bir ziyafet verllmiştlr. • • • • • ·'f"' ~oı 1 

yaralandı0!h söyleniliyor. S h k hf"' " d 
1 'lvastan are et Türk - Macar mun ) / ı'"'••y 
~talgan tayyareclle-

sıvas, 19 {A. A.) - Dahlllye Biıdape,,tc, 16 ( A. A· ,,;J ı, sı 
· ri11ln avdeti vekili Şllkrll Kaya bey saat 12 ,

1 
ı.; e " ,ı,t 

Roma, 18 (,\.A.) - ltalyan de Zaraya hareket etmiş, halk "eb'u.an mccli·i Tür ·ıy.'.[jll h.'.'"• 
rika, fenlaııdi ı·a ve 1 ,eh•' · ;_'llrııı hava filo ·u, Ati na ile Taranto ve memurlar tarafından teşyi · cıb "'tı, 

ara;;ındaki 650 kilometrelik son edilmiştir. aktol.ııroıı uzlaşın a:ı ye . df· 11.,..~1 
merhaleyi de fe\karnde bir intixam Hafik, 19 (A.A.) - Dahiliye rnuahcdelcrini ta ·tik ctJlll• (f ~~ı • ., 

vekili ŞDkrU Kaya bey Hafige "rıfstl r,,. 
dahilinde \'e havanın ·ağmurlu gelmiş, bük8met dairesini teftiş Sırblstanda kom) il ı~~ı, . r.,. 

hulundurmagı dli ·unmedil;; ve olmasına rağmen 1 :500 metre ir· ettikten sonra zam ya hareket Relgrat, 18 (A.A. 11h 
duşiinmf'.),Zı.lı:. tifaı daima muhafaza ederek 4 etmiştir, baxı komüni,tler nezılinde p. · 

Od .ı~ J l i i i · L·~. erle \iY., gunun birinde ctrııfında saat 1;; dakikada kat' etmiştir. esa ıaC r er. m z n rıyatta bulunmııştur. 1 k1 ı,ıı 
blitün milletlerin cuplaııacağını Filonun Ati nadan hareketi esna- bir telgrafı komiinbt propaıı;anda L" rs1 ,,,ıl J in · 

Jkııt'i urette umit etmekte ölduıtıJ· sında .\l. Arluta ve ltıılyan sefiri Odesa, 19 _ Sovyet hllkO- lunan üç kişi tevkif ~d~ir ol ~. ~. 
muz muzakerc ınasasmı hazırla- se[aret, erkanı hazır bulunmu~lar- met! cumhurfyesl ile akdetmiş Salamon Levy ismindeki 

18
;;# ve 

rnak ma:kıındile g-ürü~tiLk. l\luhte- dır.Tarantoya mlikernmel bir iniş olduğumuz ticaret mu ah edesin- sın Zagrcp He \'ivaııa ~esiJlı jlı Qaıı 
·r milletler, bıı masanın etrafın- yapılmı~ ve filo halk tarafından den buraya sevkettlğlmlz mal- komünistlerin Kurye vaı! ,ıif· ~ 
da'. er nldıklan r.aman devamlı alkışlanmışnr. '.\I. llalbo tayyare !ardan muahede mucibince ka- eylediği tebeyyün eyleı!l1 • ·iuri 

il R h k zanç vergisi verilmemesi mu- ı.Jafl ..,, ı " ,urette - n sulhunu n: heryc."T- c omaya are ·et etmiştir. Filo, Çlnde yeni u• """ .• <>. karrer iken ve hatta $ovyet ~ ..ı 1 
de mutlak bir ~amimiyet hissi- yarın Tarama- Orbetello mcrba- hükOmetl maUye vekaled 3 • 'ankln, 19 (A.A.) -;0ıııiıv ~ 
nin hi.ıkunı sürme;;ini tcmin ede- lesini de katedip seyahatini bitir- Şubat 1928 tırlhlne tadar mu- mintang merkez! ic~.ı rı:1' ,il' ı ij 
t:dı: en iyi yolları \C çareleri tam miş olacaktır. ahededc hariçten gelecek mallar bir beyanname neşrı:-;:gı ~ 'Ilı il 
lıir muhadcnet c te:.<ım•t zih- için şarkfılardan vergi alıama- sene °kadar devam ede ısttı"' ·~t: 
nil.·eti ile araştıracaklardır. Bu ğunu 'e bu müna,ebetlerl ihlll yacağı resmca tebliğ etmlf ol· 1 d 1.arfında b ,.e 1~ 

edebilecek su! tefehhümler! izale dutu halde muabedemlzla birinci no unan evre · · ;ıs : • 
gayenin tahakkuku da silı\hlarla k . . .k. 1 k d sen~ının altıncı ayına kadar edilecck olan prograıııl , 11 p etme ıçın ı ı mcm e et arasın a ~e • 

olmıyacak, bilakis her tiirlli si- muahedenln hllkmUne riayet edJ- teşrih etmiştir. ı.ıı~I) ,t lı 
doğrudan doğruya mlizakerata 1 el 5' ·-" t 

Jahın yokluğu ile temin edile· !erek hiç bir vergi alınmadığı halde Bcyannamede,iı ;ır btlb"'" · .J.>en 
girişilmiş olduğunu beyan etmiş h d h' ve _ı;iJ b;_ 

ccktir. bu defa mua e e ılafına olarak ait butıı eserlerin .,..,jş c•,., ;ıı v 
Ye • !. :\Tac Donald ile mumai- h d ni tt d J--"ıır '" " Bu hedefin i>tihsaline kadar mua e e n a 18 an sonra ecnebldevletlerle ıılc :;;eıcriP l~ ı~ 

hir çok maniaları aşmak,blr çok leylıin ltilil.f husu. undaki arzusu- bililtizam çıkardıkları muvaklı.at gayri müsavi muah ... oıetfP,, ıı., 
nun mcthil >itayişinde bulun bir kararla fevkalade kazanç çın ,.. ııı" '•tt 

muhtelif mcnfeatleri telif etmek, muştur. vergisi aamlfe tarh ettikleri tadan Iı:aldırıması, 
1 

t1eti' , \J.> 
bazıları uzun tarihi bir mazide Cenubi Afrika müstem- vergi mı.ttıın dört ınflyona ya- hürri ·et ve diğer ~!:si Jı~~ tq e - Ha ... nası:l ne söylüyor

dum Paşa karmdaş? İşte oğlu
mı;: ı uşağı be · üsti:ime gön
de. "idi: daha '" e kadar elleri
me ;;u döküp Leğenibrikle havlu 
peşkir tutan bir adama nasıı. tes 

yapan amele bııkılmetin teklif 
ettiği hııl ııretini reddetmiştır. 

Gn:vcller ıile poli arasında bir 
çarpışma olmuş bir kaç ki~i ya
ralanml!itır. Dip;er ıman amele;;! 
sendikaları da bu gün grev ilA
mna karar verecektir. 

kökleşmiş olan bir çok baul fi- ilkesinde lan bir muahede ldıaıatıadan sııvatının temin el ı ı~tı LI'" c 
için .Amerika maliye idare>ine kirlen ortadan kaldırmak, bir Durlıan, (Cenubi Afrika) 18 ild IHlçuk milyon liralık verıf Jıınnın zaruri oJduJtı.ın< ıf \\bir 
ve teşkilatına yardım etmeğe takım miskin ve tehlikeli rekabet- ) talebladedlrler ve 12 haziran ı kt dır f /İ~ 'tt~ · 

lim">lurdum. 
l<"..J.hamdülillah o tuz ekmek 

düsınaru gidip verine H urşit Pa
şa hazretleri geldi. 
B~ bunları Meradan üzeri

me ~eldi· ini i · ttiğim zaman 
Hurşi1. Paşaya böylece yazmış
um 

i · buldan af İstemiştim, 
Hur ıt Paşa vasıta olacağı ha
ber i yollamr.ı..b. 

H ır:şit Paşa ,g eçen şubat ayı 
ont..ıda Yan ya geldi, siz ya
nınd ı mıydınız' 

- Yok Paşam. laılunuz Ana-

Belçikada Iıaza 

(A.A. - Dün zuhur ctmi · olan 1929 tarihinden itibaren burada 0 unma a · dil "t o \ 
dHet eylemı~tlr. !ere nihayet vermek, bu reka- kargaşalıklar, polisin inzibat ve Cenubi Amerlk8 ., 1. ~tı 

b . h maliyedeki matUltamız ve gllm· " 
1
• 

1 
mblr' At! <ir 

7 amiral mesele&{ ve betleri terakkıyatı eşerıyc sa a asayi~i temin için sarfctmekte rilk ve banka anbarıannda ve Bogota, ,o 1 ~ııı. ~·Jr ~ı... 
Anıerlka sı olan hakiki sahaları dahiline olduğu mesaiye rağmen devam evlerimizdeki bflQmum e'ya ve (A.A.) _ Bir anııl ııeye .,.iıC~ )~ 

Brıv.clle<, 19 (A.A.) -Amele Lond·ıı, 18 ( lı.A. ) - , ·ev- sokmak lazım geleceği doğrudur. etmektedir. Şimdiye kadar 6 kişi emvalfmlz haciz altına alınmıt- cace nehrinde bir • 'ctııır ı- J11 '11 

nakleden tren "Gramont, ta mu- rorktaP Daily JıLilc bildiriliyor O rakabetler, bu sahalar dnhl- öl mü,; ve yi.ızdcn fnı:la kimse hr. getirıni oldnğıında'l ne b
8 

11~ 
sademe etml~tlr. il telef ve ir 1. Bom er, tamirat hakkındaki linde necip ve yüksek birer mii- mecruh olmu tur. HilkOmetl cUmburlyemlz ll'l.oı- ' hri sıı J;. ·~ 

k 1 J 1 kova büyük elçiliği talep edllea ve Se\ ille şe uıJ& J> 'itı 
ço ynra 1 var ı· iti!Afnamenin he' eti mecmua 1 sabnkat haline ıtcleccktir. ngilterede lf.'lzler l\lezk"r ,,·el"rde l u ~·'"' r ...., ' işbu ınlktann vergi olmayıp u ,,..... ~ 

Alaıanya ve Lehl.o;tan nın rnerika tıırafından imza Amerika sefirinin siJzlerl Londra, ı 8 ( ı\.A.) - lngil- tazminat teklinde bir yekOıı kişi ölm:.<Ş, bir çok \etleı 
Bu on zam ~!arda Almany-.ı edi "Tll) eccğiı' \ e binneticc kon- ı.ondrıı, ı 8 "' . A.,,, - Cene· terede mukayyet i,sizlerin ınik olduğllDU nazan itibara alarak yaralıınmı~ıı;:..._--- _, fi iL· 

ile .ehistan munas tı ıyilesi- graya te\Jı olur"Dı} cağını bil ral Dawes, pele-enlerin ziyafe· tan 10 Haziranda 1 milyon bütün teşebbüslerine rağınen -
111 

f11Cf11UT' 11 ~ ~ 
l l Leh · · k ' b" 80 'd' I' k buradaki icraata devam etmek- ah ge . ·e"'~c . ..,, 1 yor. mum er~ ı una e- dırmi,tır l lu t:"llı:t, .ıLlfname- tinde heyeti sukrnnın ve ln..;ı;., 1 12 ın O ı ı. >U ye ·un ..... , "" rı" 

~ tedir. Dahi '!lcınıu·; ın"' r;ı • hdile Alman erbabı .ın.ıyi ~e ıı"ı RemtLkı Anerikıın i li<ll .kıta- muhalif fırkalan liderlerinin hu- geçen haftaya naxaran 12675 TDrlı: TDccarfarı ~ ' 
ucarctinden bir çok kir. c Po.ı:· atının '!la,arifıni kapatacak olan znrlyle irat etmiş olduğu nutukta, hir Iazln, fakat geçen senenin ankarada sıcaklar cdl"eek' ı ıo • tı, ti~~, 
nar chrınc vıtmi,tir. Bu g·L'l· tetli•ata de\am cdilccc"'iıı' natık Amerikanın lnglltere ile mümkün a)'ffi derecesine ni~petle ~7,143 Şeh- olın:ıları • ıl' 1 " ' , " Ankara, 19 Milliyet .. 
lcrde bu yük lı r A 1 man h t:):.;' c;E'tİ!....L_!b~u~l u~n~a~n~k~ı~sm:!!_!!ın!,!_ı _!k~· o:!!n!l:g[!:ra~y~ıı:._;t~e!v2_dı!_· L!O:!,!lQ_du~~k:ga~d!!a.!:_r ~do~<~t:ı:!· n~c:__:ı~n!!;!Ü_!lD•!!:a'~·e.:.· ..ı..ır~a~d!;!:<lc;;·,~i ı,::H~lc:.._;l~ıi!.r ..,..!:n::;o~ks;::a~n:.....ııı:··i~is~tc;ı:·r.;.,- J-ı:1.aiıWl.ıı.....ııiıl4ıdl1...l11i1JW1.t...lıAi::...l..!/t;ı~~~-ıı:::,:ta:...._:._ __ ~iııl 



Ekonomi 
A nkarada zirai san' atlar 

laboratu\1 arı 

imyanın ekonomi hayatı
mıza girmesine doğru 

ilk adım .. 
Türk toprağının kimya ile tahliline bhflanmıttır. Burun, bir 

k vlUlyetlerlmlzln topraklanma kimyevt ve hayati mahiyeti ma
llıdur. 

Tetkiksiz lktısaı dnreslnden bllr!ll lktısat dıvreıhıe geçdl. 
izi kudretle illln eden bu başlanrıç, lktıaadt telılmDllmDzde 

~ ehemmiyetli bir adımdır. 
Türk toprağının kimya ile tablili aedJr? Bunu bize Ankara 

1ıı san'atlar laboratuvarının ae,rettlgi mlellılz kıymette bir yıllık 
lı~mıı raporu sOylUyor. Laboratuvar fefl Rıza bey ealahlyetfl 
enıa dl)orki; 
(Bir sebzenin konserve imaline, bir tıuğdaydaki unun ekmek 

•llne, bir pancann şelı.er lsllbıallne. bir patatesin lıplrto imaline 
~~erişlliij(I, yetiştiren toprağın ıerlı.iblne tabidir. Türk topraklan
'11 t~rkibi tetkik edllmedlkçe, o toprakların verdiği ham madde
n yapılacak sanaylin lekemmUIUuğruna sarf olunacak para 
~hudedir). 

E:n moılcrn teknik ve ekonomi hakikatini taşıyan bu ıOzlere 
r Ş•y ilave edemeyiz. Yalnız şunu deriz ki: Amerika ve Avru
da zir&l san'atlıırdan tutunazda en mUteklmll sınat sanatlara 
dar, tek istihsal sahası yoktur iti, kimyalafmamış olsun. 
Bugün lstlhslllin klnıyalaşması sllyselnde, ham madde zer
rinin terkibi lnsail irAde~lne göre detlfebillyur; ve yine bugün, 

t yaraıniyan tabiat servetlerini ı~e yarar hlle koymak için 
Ş.r, tabiata kıırşı en kuvvetli sııaı: olarak kimyayı kullaınyor. 
Ar.:erllı.ıı ve Anrupa, bu slllhla mllyarlar memleketi oldular 

1 .çoktan (kimya asrı, na girdiler, 
1 Urltiye de bu •illlhı kullanmağa ba,ıamış, ve (kimya a~rı.ı na 

ttııiştf r. 
Dr. Nlzanıettln 

Gl' 'ÜN iK'f1SADI lJABERLERİ 
* 

;. Peynir komisyonu - Tica· 

. ,.. 
gdnü~ıir • Bomba' dan lsta'lbula 
2l.7 S95 m~tre mık ab1 ktr~::ıte. iz mire 
41 :\;' mcırc mı k'abı kere::;re gf!lıııi .. tir. 

. ı .. ._1nd.:ı 1 ı pe~nir~ yoğurt ve deri 
!lıi:.\:ı ırılJ ·ı dün jç,Jerini bitirml~tir. 

• Iranla tra~stı ticareti - • Borsada lnglliz lirası -
llün llor>ada lnı;iliz lirası 1 1005) 

kuruştan açılmış Ye (1007) kuru• 
(30 parnda kapanmı~rır. 

"ı ~am31ı l arıla lim•nımızca Iranla 
'İt ;~:er i ı·oj';almıştır. Tran <it 

1 
'k lirnanımızılan gc~mek üzre 

tıı halılar , 8()(1,000) parçadır, Bu htikrazı dahili (92.i5) ten. altın 

(8i' I! den \c l'nirhe ( 182.~.'i) ten 
muamele gr ırmüştür. 

it i.-!(rin<lt:n men1!t·kccimize ~ren 
~ hir nıih nn lir• kadardır. 
• Bir ayda gelen butday
:ıs :t\ ı i'..ırrında Rı>manıa ile ~ır· 
~"<ia!l \C \facaristandan 'l'urki · 

* Maadln komiserliği 
Sabık Jstanbul 'J'icarcı odası kAtibi 
umumi>i \'ehbi bey dün "Türk ma&
diıı şirketi, komiserlil!;ine tayin olun• 
muş ve yeni HZifcsine b&\;lamışur. 

e ı;rıirilen ticaret emtusı hakkın
" b~Carct <><la<ına gelen maldmaıı 

... Joruz: 
~lacari>tandan l<tanbula ~99ıı58 
hıııi"da \, :'ırbi<tandan 1289320 
hıı~da ,· . Romanı adan '2'2.'iOO kilo 
, ,\lacıri>tandan 507470 kilo 

• T. odasında intihap 
Ticaret odası meclisi azasından llay
dar ;\1uhiddin beyin vefatile inhilAI 
eden azalık intihabatı bir lıa[ıayı 

kadar yapılacaktır. J.r, 1 lindistandan 5000 libre çay 

* * * 
Kamblo Borsası19/6/929 

~ 
JST1KRAZL~R TAHVii.AT 

'•ı:ı <'ıtılll 

1 

• 5,00 9~ 

Anadolu} i f 4!1,-
lıı.r:ll muvıhl'.ldt l~!i 75 4!1,-
'tı}cll dlnıir yol11 D. Y. 3. T. 7 00 49,-

\ S~:Nl\TLl'.R Ttioel tlrtcti 4,37,:!0 ...... 12 "° Eletıırtt ıtrteıl 431,:!0 

l ()}u demir ) oha !2 llO Rıhtım Şirketi. ıı 00 
ttıı.,ay. S. 77 00 H. p ... IJman ıtrtetl 

ı. Şirketi !2,00 ÇEKL':!l 
r ŞJ:-keu 41 ııo 

b itan A. 'i, tO 40 Londrı 10Cl7 7S,00 Newyork 0,48 12,50 

~1•nıen ş. 32.75 Paıt• 11 30.00 Aıı .. 37 12,00 

flrmen j. 7 95 Ccnctre i 4l),~t} Roma 9 ıq,oo 

/'"l'ıenıo ). 34 ()() Bı.lkrı:"i t-t b..?..50 Amuerdam 1 ı<ı,so 

~ltt0n ş_ ,;>• 75 Brut~eı 3 4'l,2'i Sofyı1 66 00,50 

1 cıa ). 4 75 Frag 16 2 '1,0 ) Berltn 2 01,SO 

' rıvı: 18 50 \ t vıo.ı •• 42 OiJ 

t~e~iyat ~irli~in~e ~~~~~e~lehmet 
\llai~k divan i~limaıyapıldı_ Evlenebilirn

11
.? Dr. 

. ::ı. B. Edebiyd şubeıı ec-
"e neşriyat işleri encümen Abdülkadir B.in 

ı:ıası bu!!Ün bir arada ilk beyanatı 
1~tıların; yapmışlardır. Re-
'~Uri (F. Milliyet tahrir mü Tra~z~.ndan getiri~en 4 yaşın 
. l ll. muvakkat reis ve S. Ze daki kuçuk.Mehmedın tenasül 
~a H. katip intihap olun- kudre~ !'erın_~e .olmasına ı:nebni 
ıtqıı. sonra, SuatDerviş, Meb evlendinlecegını bazı ~efıkleri
. liurşit H. !arın ve Vedat miz yazmıştı. M_~hmedı muaye-
1ilı, Etem İzzet, Mehmet ne etmiş ol~. Gul~ane muallim 
tttin N s Ahmet Hi- !erinden Abdulkadır B. bu me-
l\, M. z~k:nr;;a SadriEtem !erinden Abdülkadır bu mesele 
\ I<'ahri B. leri~ huzurıyla, sele hakkında atideki beyanatta 
ı heyetinin noktai nazarını bulunmu~tur: 
ı~en Peyami Safa B. din- . ~~- Küçük ~~hn:ıedin göster 
ş ve şu kararlar verilmiş- dıgı gayn tabu ınkışaf, tıp ve 

~l'da bir kere Fransızca bir fennin malümu olan bir vak'a-
d "sanub · " d ·ı neşredilecek ve Türk e- .~r: . erı}~ em en tena-

~~atı ta 'h'l b ·· k" deb'ı sulı bır guddenın hastalıg" ı sebe n ı e ugun u e . . 
1 

.. b" • 
l1e h kkmd A bı ı e vucutta ulııg kılları vak-a a vrupaya 

ı.~<Un malumat verilecek, t~nden evel ~e ç":buk çıkar. Cin
·~ edebiyatmıızın beyne!- sıye~. t~mayullerı çabuk uyanır. 
bır kıymet alması temin e Kuçuk Mehmette de aynı hal 

~~~tir. vak~ _oın:u~tu~. Çoc~~un cinsi 
~ tıca onbeş günde bir gü- kabılıyetı. ınk!şaf gostemı.ekle 
~t! .. ııan'at mecmuası neşro- b.eraber dımadg .. ve şuur kdabıliye-
""tır B h ti · d b' tı tamamen ort yaşın aki bir 

~~besi ·h u . e~e. enGn ~He 1 
çocuk dımağıdır. Bu vak'a cocu 

:" amı reısı azı z. • 1 • .. . • 
Ve h · M 'fV C gun ev enrnesıne musaıt deeil-

ltı: amı aza aan . e . T bb . d' . 4&nu BE h.'k' . dır. ı en ız tvacına ımkan 
"~ . . ye u umetın k • 1 . 

tret1· · t · · • - .. yo tur ve çocugun ev enmesı 
nın emını ıc;ın mura , . 

ı. tıı a kararlaşmıştır. manasız hır şeydır. 
''e . 
. '"' beyin cenazesi ·~ı~· . 

ııı t gun vefor eden Or-

t 
~ktel i rektt•ni 'c d he 
a;, ' 

ış l «-n me,asimle kııl 
\~ 1n k..ı • ri 

0 ıııu~tur. 1\ · . , 
ıı tur. 

Verem cenılgetlnln rozetleri 
Diin sabah refiklerimizden biri 

cremlc mucaılck cemiyetinin 

giınti rozet dagır· 

) ıumı, ·a da Cemi 
bir 'eyden haberi 

'.\llLLIYr.T Pt.ıtSE.\ı BE '20 1 n ZIR.-\,', 1929 
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ll MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ J 
Emanette WAVAW#~JH'ı'~~~#AZ1X~ Rusumatta 

~ elgrafçılara müjde~ Kaçakcılık kanunu 
Mesai 8 saata 1 .. --.--lstan~ol suları 

inecek ,~ Dunden itıbaren mev-
si -)ö(A~.. ·ı·.1graı kii meriyete girdi va,, 19 (A.A -

~ehremaneti ıular müdürüyeti la- memurlanmızı yıpratın, ıhhat ve ~ 

E1111ı müdürünün verdili izabıl 

lstanbulda inhi~arlar mtidtirkri tanbul suları hakkında ıu malilmatı hıyıtlınnı ııprındıran <akim ,. ~ 
vermiıtir. muzır bir ili) at eseri olarak varım 1 ve mliteha"'"lanmız i,tirak ettiji;i 

- Yeni cami.. sularnın keıilıncai asırdan fazla bi.r mü.ddeuen beri hir komisyonda hazırlanan )Cni 
vefada bulunan galerideki suyun devam eden müstemırren _.. mu· kaçakçılık kanunu mevkü meri-
bcton boru içine alınmasındandır. ıemadiyen 24 ~ıat çalışmak ve 48 yere Jiinni~tir. 
Ameliyat bitmiştir. Yakında su ve· ı >llt istirahat etmek şeklindeki b~ - 1 Bu kanımdan eve! rlisuınat 
rilecektir. Nuru osmaniye ve Fatih nılacı '° ezicı çalışma ıarzı hır 2 idareı>inin ayrı vo inhbar itlare-
sularr akmaktadır. Sultan Selim ca- çok .kıyme.rli ıclgrafçıl~nmızın. \al-ı leıinin de anı avrı hirer kaçak- · 
mii yanındaki çe•me yolunda ufak nız ıçıımaı \C dlma~ hınbılerı· 

• çılık kanunu mevcuttur, 
bir bo;ukluk vardır. Bir iki güne ka- ne de~il ' akitsi1, genç yaştı sön-

1 1 • b ı d d h'I' Simdi biınııı Jdareltr kaçakçılık dar oda akıtılacaktır. Istanbulun bir me erın. e '° ep o uıor ıı.. a ı ııe 
'k" k 1 't vekili Sükrü Kayı hey müıeha>· ı i~leı; tek kanunla ı;ürülecektir. 
ı ı sene sonra suıuz a ması varı 
değildir. Bu sene tahsis edilen mik- ~ "slariı le t•.tkik v.ı: . miıruıkaşadan ) eni kaçakçılık k:ınununun 

.. 1ı· · B 1 ha d'l · ~ wnra ıııesaı ~•atının derhal 121 en mühim la~h ~~zaların rahsi-tarın uçte ırı ent ere sre ı mış- ~ . 
. . İ!1 ~•ate tenzil edileceği karanna nr- lfne alt fasıldır. 

tır. Bentler tamır olunacaktır. Akar ~ T d . 'b 
1 . d d" .. d .. ?& mış ve cmmuz an ıu aren ıat · E"clcc ··~zalar mahkeme ka-

çeşme erın a e ı gun en gune teza- '/. b'k b d . 1 d 1 b • •• 
.. . . . ~ ı ını ura an ıca .ıe en ere te - h k 'd• 

yut ctmektedır. Evkaf ıdaresı zama- ~ 
1
.,. • .. •1• 1 

f 
1 

. rarile ta sil edilebilme tc ı L 
.. . ~ Jn etmıştır. e gra çı ann mcsaı ~ 

nı~da sular lagamlardan akardı. Şım 1ı":! 1 . . b dd" b"· . 1 8 Halbuki kanun ceza tahsili hak-E saat ennın a ı ta n~ı o an 
di ise demir borulardan akmaktadır. ~ saate tenzili için de tedbirlere ye ~ kını rli. umar ve inhi>ıır idareleri 

T erkosa Emanetin tebliğatr ~ tecrübelere tens,iıl edilmiştir. ~ mı•murlanna vermektedir. 
Son günlerde bir çok yerlerde ~ Yal-ında onun da ıathikına başla· ~ Rüsumat mUdUrU 

terkos suları kesildiği için Emanete ~ ıı ılacag~ •Ü\\ etle tahmı·n \ 'C fı mı't ~rıi lh 
~ " ' Rüsumat ıımum miidürii ~an fikayetler yapılmışı rr. Emanet su/a. ~ ıılunuyor. J:! 

rın kesilmesi sebebini şirketten sor- ~:m'$&000W~S~AW#ffe~AXf!<I Rifat Rey. dlin Tekirdağ glimrlik 
muş ve suların muntazam akıırlması IJ'17"fl"JR~ i~lcrini tclri: için Trakyayn git· 
için tebligatta bulunmuştur. I~ · · mi~tir. 

·-_ lh;an Ri!at Bey yarın ,chri-
Edirne kapı tramvayı bu gün 

açılıyoı· 
Fatih-Edirnekapı tramvay hat

tının bugün küşat resmi yapılacak
tır. Hundan sonra tramvay şirketi 

Unkapanı-Şehzade, Maçka- Beşik

taş, hatlarile Bebek hattının Balta
limanma temdidi ve Topkapı hattı· 
nın tamarnile çift olması için tetki
kata başlayacaktır. 

Haliçte tetkikat 
Şehremaneti bundan eve! de Ha

liçin tathiri için bir iki defa tetki
katta bulunmuş, lakin teşebbüsler 
akim kalmıştı. Halbuki Haliç gün
den güne dolmakta olduğundan bu 
iş ile ciddi surette meşgul olunmağa 
karar verilmiştir. Yeniden esaslı su
rette tetkikat yapılacaktır. 

Sokaklar aulanıyor 
Şehremaneti dünden itibaren so

kakları sulamağa başlamıştır. Bade
ma her gün caddeler sulanacaktır. 

Sinemalan teftit 
Şehremini muavini Hamit bey 

dün gece Şehzade başı tarafındaki 
sinema ve tiyatroları teftiş etmiştir. 

Maarifte 

Deniz mektebi 
Bu sene ıslah ve 
tensik olunacak 

Gelecek den; >enesindc deniz 
ticaret mektebi ı>lah edilecektir. 

i\lckrcpteki talebe şimdiye ka· 
dar dcr>leri yalnız nazari gör
mekte YC va:;air bulunmadıjtından 

kilri derece amell ders göreme
mekte idiler. 

Gelecek seneye kadar bürce
deki tahsisatla lilımgelen şeyler 
kabil olduğu kadar alınacaktır. 

M~ktep ıçin hem yelken ve 
hem de makine ile hareht eden 
bir kotra alınmak üzeredir. 

Muallimler birliği bu 
gün toplanıyor 

ı\luallimlcr birliği hey"eti u
mumiyesi buKün fevkalade bir 
içtima yapacaktır. 

Bu içtimada neler görü~ülece
p;i ma!Cim dcjı;ilse de tatil dolııyı
>ilc hey'eti idare tarafından ha
zırlanan faaliyet raporunun oku
nacall;ı zannolunmaktadır. 

Robert koler mezunları 
Bu sene Rohert kolcçtcn oruz 

altı mezun nc~'ct ctmi~ bu mLi
na,ebetle nelki Jitııı mektepte 
merasim yapılmı;rır. Bıı sene 
mektebin altını~ altıncı >~nesidir. 

Yeni nıczunlan.lun altıst cde
bı} at, onikisi ulum ve funuıı, 

altN elektrik mühendbli~. altısı 
ra[ia ım,!ıencli. liği, altm da ma
kine muhendisliği ~cbadetıınme
krini alnıı ,larclır. 

:\Jczuıılar <tra,ıııda Tlirk oJa

nık ı alı1 tz diirt gencin ısminc 
tcsadtif cılı l ınckttt.ir. Diğer ınezwı

lar ara,ıNla } alnM dört Turk hulun 

nıa>ı nazarı dikkati cclbctnıck-

Tecrübe için 
Mezarlığa attığı kur
şun birini yaraladı 

Süleyman isminde biri dün Feriköy 
mezarlığında tecrilbe için tabanca 

atmış ve çıkan kurşun o sırada ora
da dolaşmakta olan 17 yaşlarında 

Yusufa isabet ederek göbeğinin altın
dan yaralamışar. 

Beyaz Rusun marifeti 
Mütareke seneleri esnasında Jsran
l bula gelen bayız Ruslardan 
( ;osman isminde biri sahte nüfus 
teskeresi kullandığı meydana çıkarıl· 

mış Gosman, Tilrk tebasından Volf 
bminde bir aile ile tanışmış \e her 
nasılsa bu aileye ait bir nüfus tes · 
kcresini ele geçirmi~, bununla dı 

pasaport almış ve llerl!ne gidip gel· 
mlştir. Bu defa Gosmanın sahtekar
lıgı anlaşılmış ve yakalanarak mah
kemeye Yerilmiştir. 

Yangın başlangıcı 

Mahmut Paşada terzi Todorinin 
dükktııından yangın çıkmışsıda 

basnnlmıştır. 

Çengelköyünde Setbaşında ma
dam Artanın evinde oturan Kuleli 
lisesi borazanı Mevludun odasından 

yangın çıkmışsada bastırılmışıır . 

pencereden düşerek 
başından yaralandı 

K:ısımpışade yağhane yokuşunda 
dört numaralı evde oturan kom

siyoncu Şnki beyin kain nlidesl 
:\!elek hanım beş metre yilbekte 
pencereden düşerek başından ağır 
sureııe yaralanmı~ar. 

219 lirasını aşırdı 

Edremit tüccarlarından Hacı meh· 
met ~:fenill Galata nhomında 

<hıla,ırkcn sabıkalı Siirtli Apıullah 
tarafından 2 J 'l lira<ı aşınimıştır. 

Bir çocuk çlnendl 

Feriköyündc oturan l l ya~ında 
1 lasan eczaet .\lihrirar Bıı

ranıun otomobili alanda kala 
rak muhtelif )erlerinden yara
Ianmı~cır. 

.. 

Motosiklet çarptı 
sevahili mütecav_ire memurla-

rından Cama! EI. dün köprü 
üstünde tramvaydan inerken 52 
numaralı polb motosikleti çarpa
rnk başını yarmı~rır. 

Sarkıntılık yaparken 

Anadolu hattında çalışan gar· 
dufuen llasan Mısırlı cad

dc>ınden geçen ı eemcttin Beyin 
aile'i efradına sarkıntılık ederken 
) akalanmı~tr. 

Nuruhayat hanım intihara 
kalkıştı 

U .. oküdarda Sinan paıı mıballtsinde 
28 numaralı evde oturan Sadık 

Beyin l 6 Iaıında kııı :'\uruba yat 
hanım duçar olduğu ekzemadan 
mütees~ir olarak end!irdiyot ıçerek 
intihar eımek isttmişsrde kuıtarıl-

mizc avdet edecek ,.e Jsıanbul 

gümrükkrine ait tetkikatını bitir
dikten ,onra Rus hudut gümrtık

lerini refıişc gidecektir. 
Rüsumat umum müdiri Galata 

gümrük mcmurl:ırının cenup 
gtimrüklerine gönderileceği hak
kındaki neşriyatı tekzip etmiş ve 
memurlıır arasında hiç bir tebed
dül ve becayiş olmayacağını, an
trepo buhranı kalmadığını, tüccar 
eşyasının iyi ve seri ;;urctte an
barlara çıkanlması için rcdabir 
alındığını ilave eylemiştir. 

Spor 
Istanbul Futbol Heyetinden: 
21 Haziran 929 Cuma günü 

yapılacak resmi futbol müsaba
kaları şunlardır: 

Kadıköy sahasında 

.'aat 1 3,45 Ka>ımpa.,<a - Eytip 
hakem hzet hey. 

Saat 1 S,30 Danişşafaka -Top
kapı hakem İzzet bey. 

28 Ha;dran 929 Cuma günü 

v;ene Kadıköy sahasında şu mü
sabakalar yapılacakcır: 

Saat 1 J,45 Ka>ımpa;a - fatih 
hakem lzzer bey. 

Saat 15,30 Darlişşafaka -Kum
kapı hakem lı.zcr hey. ---Maliye mütseşarlığı 

Ankaraya giden dtiyunu umu
miye mcdi~i idare reisi M. Dek

loziyer yarnı Maliye vekili ile 
temaslara başlıyacakttr. 

Bu m[izakerarran sonra M. 
Dekloziyer Parise avdet edecek 
ve dliyunu umumiye meclisi top
lanacaktır . 

Türk dayinlcr vekaletine Ma-
li) c müsteşarı Ali Rıza beyin 

tayini muhakkak gibidir. Maliye 

müsrc~arlıP;ına umum rüsumat 
müdüriı ihsan beyin tayin edlle
ceP;i siiy kniyor. ---Fehmi Kaya Bey 
lzmirde yakalandı 

btanbuJda bir çok tacirlerin 
imzalarını taklit ederek 20,000 
lira kadar bir mcbl:lğ dolandır

dıktan sonra lzmire kaçan Fehmi 
Kaya Bey şehri mezkOrdc tev
kif edilmiştir. Bu gün tahrelhıfız 

Is tanbula getirilecektir. 

Şoförler cemiyeti 
Şoförler cemiyeti yeni idare 

hey'eri inrihabau cumartesi günü 
yapı lacakrır. ----hoyun getlştlrllecek 

~hrimude bulunan ziraat müs
r~an Ihsan Abidin Bey, •Hal· 
kalı~ daki Merinos koyunlarını 

tcı.kik ctmi~tir. 

iyi ko} 1m yeti~tirmck için ı;e
tirilcn bu hayvanatın bir kısmının 
iklimle ~nri;uıı; cdı:mcmek yti
ztinden ölduğti nazarı itibara 
alınarak diğerlerinin Karacabey 

Mahkemelerde -Kütükte kayıtları 
yokmuş ... 

Çocukları için diyor ki: 
"-Evvel e/enzım, benden 

dolmadır/ar!,, 
Baba ile kız sandımdı. Mqer lı.an • lı.oca !mitler. Hem de kaç 

senelik, lam 20 senclllı lıarı - lı.oca ... l(adın kendlnl yıpratmadığı 
için yatından çok renç gllrUnUyor. Halbu ki erkek lıenUz 55 
yaşında iken 80 lik bir ihtiyar gibi duruyor. Mahkemeye düştDk· 
l~rine bakıp ta sakıa ayrılmak için gelmişler &anmayın. Buraya 
sadece kiltOk kaJtlanaı yaptırmağa gelmişler. 

Evet, inanınız buna, 20 senelik karı - kocanın nUlusta karı -
koca olarak kayıtları yolımuş. 

Reis erkete sordu : 
- Demek bu hanım zevcenizdlr? 
- Allah bağışlar lıe ... 
- Çocuğunuz filan ... 
- Var efendim, dOrt tane .. Eğer allah bağı,ıar ise ... 
- Çocuklar sizden hasıl, hanımdan doğmadır değll mi ? 
- Evvet efenzım, benden <mahsul ... 

MahsulO sormuyorum. Çocuklar senden olma, hanımdan 
doğma mıdır? 

Evet efenzım, benden (dolma ) • 
- Pek aıa.. Simdi, demek oluyor ki karı - koca olduğunuzun 

tesbltlnl istiyorsun? 
- Siz nasıl blllrse ... 
Kısa bir miltaveredcn sonra karar tebliğ edildi: 

Rahmi efendi, iyi dinle, bugOnden itibaren nüfusa kaydtnız 
kan-koca olarak geçecek. Anlaşıldı mı? 

Birbirlerinin gözleri içine sevinçle bakarak dıtarı çıktılar. Ka
pının OnUnde siyah çarşaflı bir hanım nine yUzlerlne bakarak; 

Yeni kan koca oldunuz. Allah dirllk dilzenllk versin diye
lim mi? diye soruyordu. 

* * * 
GÜNÜı T ADLİYJi: HABJı:RJ,~~Rt 

işkence davası: Köy muhtarları 
muhakeme ediliyor 

Cebzenin 1\ ydınlı karyesinde 
berber \!iyi bir odaya tıkıp 

hapsetmek ve işkence yapmakla 

maznun köy muhtarı l\iyazl, 
ihtiyar heyeti azasından Ahmet. 
Fazıl efndiler ve korucu l lam

dinin muhakemesine dün AP;ır

cezada başlanmıştır. 

Dinlenen 8 şnhit jandarma 

~arakolunun bulunduğu sırada 

nezarethane olarak kuUanılan ve 
şimdi içinde telefon telleri ve 
saire bulunan odadan filhakika 
bir feryat işittiklerini ifade et
mi~lerdir. 

Bazı şahitler maznunların ip 
ve yular tedarik ederek bu oda

ya girdiklerini, berbu Ahmed! 
o~aya kapadıklarını llAve ermişler
dir. 

Maznunlar bu şehadetlerin gs.rıız 

eseri olduğunu, eski muhtarın 

ken dl aleyhlerine tertip ermiş 

olduğu bir iş olduğunu söylemiş
ler ve Köy imamı Muharrem, 
kahveci llyas, Muhiddin, Ümerll 
>ıhhıye memuru Rilat., Muallim 

Salahaddin, Adli elendileri şahit 

olarak gü>termişlerdir. * Oda haricinde şahitler
Reis, odanın haricinde bulunan bu 
şahitlerin neye şehadet için ikame 
edildiklerini sorunca maznunlar
dan biri dcmiştirki: 

"- Berber Ali acaba içtiği 
rakının te>irile mi (Aman yandım!) 
diye bal(ırmış, yok,a bizden ye
diğini söyledij(i dayağın resirile 
mi, ~ahirlerimiz bunu söyliye
ceklcr .. , 

) liiddei umuminin talebi veç
hi le mahkeme bıı ~ahitlcrin cel
bine ve berber Alinin usul hila
fında hapsedildildiği odanın ma-

Veba aşısı 
Balatta veba çıkan değirmen 

amclesine ve vebalıların otur
dukları evler civarına aşı tatbik 
edilmek redir. ......_... 
Ankara - Iatanbul telefonu 

Ankara - IJtanbul telefonunun 
umuma küşadı hakkında lstanbul 
ba~ miidiriyetine benliz bir emir 
gelmemiştir. 

Hamburg mllsklrat 
kongrası 

Müskirat müfettişlerinden Na

im Bey Hamburg müskirat kon· 

grasına iştirak etmek üzere d[in 
ekspresle girmiştir. 

Bakım yurdu mlJdlJrllltJD 
Himaye! erfs.lln kalender ço· 

cuk hakım yurdu miidiri\·erlne 
pedagoji müreha>sıslarından- mu
:ılllm Zeki bey tayin edilmiştir. 

Hllaliahnıerln nıübayaatı 

Hllaliabmer cemiyeti dun zahire 
borsasından ( l 00,000) kilo bu -

h;tllen kc~line karar \ crnıi~ ' e 
muhakemeyi JO Teınnıtı/. ~" r· 
samba )("iinüne cchir etnıirtir. 

* Vlktorya H. ı vura!\ 
Vlkrorya hanımı vuran, aı' 

sile büyük annesini de öklli 
;><azifiıı muhakemc,ine dun t 

devam edildi. 
!\Jııznunu muayene eden rahilı 

adli y~ım temamen rahmin ede
miyor ve bunun bir hey'er rar.ı

lından tayinini mU\ afık buluyordu. 

.\lahkemeye gelen nufus me
muru maznunun yaş kaydının 

doğru olduğunu şöyledi~l zaman 

Nazil a>ebil~ıniş bagırıp çaıı;ır
mağıı. ba~larıuşnr. 

,\lahkeme maznunun ya~ının 

tayini için Tıbbı adliye gönde· 
rilmesine karar vermiştir. 

* Ahmet ef. Tevklfanede 
- Ağırceza mahkemesi vdik 

Beyi öldürmekle mnznun kalyon

cukulluP;u sabık muavini Ahmet 
Efendinin mevkufen muhakeme

sine karar vermiştir. 
Bu karardan haberdar olan 

.'ıhmet E. dün öğleden sonra biz· 
zar Adliyeye gelmiş ve muddci 
umumlliğe tevkifi için müracaat 
Hmiştir. 

Ahmet Ef. tevkıfhaneye gon
derilmiştir. 

* Otel cinayetinin mu
hakemesi- Londra oteli müs

tecirlerin! vuran Kofakosun mu
hakemesine dUn devam edildL 

Maznunun vaktiyle taksiratlı if
!Astan mahkum olduğuna dair 
evrak okundu. 

Dava evrakı muralaa için 
i\1üddei umumillğe verilmis ve 
muhakeme başka bir ğüne bıra
kılmıştır. 

Türk OC11ğı balosu 
Türk ocağının Tarabya Tokat

lıyan otelinde vereceği yazlık 
balo komitesi dün Millet .\kdisl 
reisi K~:am paşa hazretlerinin 
riyasetinde toplanmıştır. 

içtimada komite aza,ından 
olan Hakkı Şinasi paşa ve refi. 
kalan. \' all Muhiddin bey, .1.vus-' 
turya ve Bulgar sclirleri hazır 

bulunmuşlardır. 

içtima )ielecck perşembe gıi· 
nüne talik cdllml~tir. 

Kibrit oe cakmak 
Yakında Sinop iskdcsi civarın 

da yeni bir kibrit falırika>ı inşa
sına başlanacaktır. 

Bu fııhrika için ( 800,000) liın 
tahsisat Hrilmiştlr. 

Aynca bir çakmak fabrikası
da yapılacaktır. 

İhsan Rlfal Bey 
'laliıe mu ttşırlıP;ına tavini 

nıc\.t.uiıah. nlaıı İlı an Rifar İ~e) 
hu htMısta ıııalı\m,,t ıılnı.ı<'ı mı 
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Bl Gl' 'Kl' HA YA 1 
JJun en fazla hıtrare. t 2;; en az 1 

1 ı ıdi. llu~un r~ ~:lr poy ız ese· 
c ktır. 1 l•v.ı bu Jtludur 

FELEK 

==-
\lll.LIY Ki == __ !!±&!±2Z 

i.kaye 

Uykusuzluk 

' 1 

Büyük, karanlık bir odada, - Acele etme. Bundan sonra 
büyük bir karyola. geceleri yatacağız, sabahları 

_ Karıcığım! kalkacağız. Şafakla beraber so-
- Hım. • • kağa çıkmak ne iyi olur. Mese-
- Uyuyamıyorum. la tepeye doğru uzanırız. 

Muannit! _Ne yapayım? '-1'.aydi kalk çık, seni tutan 
Bir a~inayı rastladım. Çok- - Canım sıkılıyor. ı. ı yok. 

tandır görüşmemiştik. Biz yaş- - Ne yapayım canım?... - Yalnız gidip de ne yapa-
takıların pek ho~una giden bir Yemliha duasını oku! yım? •.. karıcığım uyudun mu? 
ısrar ile: - Mernuştan sonrası neydi? - Hı ... 

- Maşallah, git gide gençle- - Kuzum saçma söylemek i- - Dinle bak hatırıma ne gel-
~ıyor sunuz ! dedim. çin uykumu kaçırma. di. 

- Kardeş! Her keste benim _ Eö-er sen iyi kadın olsay- - Hı ... 
~u muannit şebabetime göz ko- dm, kalkar, elektriği yakar, be- - Seninle Maltepeye gidelim. 
y.nuş! Cevabını verdi. Ben de nimle konuşurdun. Güzel bir köşk tutalrrn. Büyük 
-!1-luannit sıfatı «Tehabette» _ Konuşacak sözüm yok. bir bahçemiz olsun ... Çiçekle-
nwstameldir ama «şebabetteıı - Öyleya, senin uykun var rimiz ... köpeklerimiz. . . dos-
de menus oldugunu bilmiyor- diye, ben yattığım yerde patla- !arımız olsun. Gramofon, telsiz 
dum. . Dedim ve bir birimize yım. telefon da alırız. . . Tavukları
sırıttık. Düşünün nükte yapmak _ Patlamak istemiyorsan, mızın südünü içeriz ... İnekleri-
iytiyadı insanı ne hale getiri- sofrada patlayıncaya kadar ye- mizin yümurtasını yeriz ... Ha-
vor. meyeydin. yatta böyle yaşanır işte ... Hak-

Mevsukan haber aldık ki! _ Ayol, kuş kadar yedim ... krm yok mu karıcığım ? 
Gaye temin ve mevsuk bir men- _ Ama fil gibi içtin. - Eğer söylenmekte devam 
lıa dan haher aldığımıza göre _ Çok içseydim sızardım. edersen, gidip misafir odasında 
yarın kar yağmak ihtimali yok- Binbir türlü şey düşünüyorum .. yatacağım. 
tur. Bu ci:•et Rasat hanece de _Yarın sabah anlatırsın. - Ben sana istikbalimizden 
tahakkuk etmişse ,· · «hadisatı - Şimdi anlatacağım ... Ak- bahsediyorum. · · uyuyorsun! 
ce\viyeıınin tekzibinden korkul hına fena şeyler geliyor. · · · · 
dtığıı için bu cihet resmen teb- _ Kalbinin üstüne yatma, ge- Öyle: Saat bir. 
lig olunmamıstır. çer... - Kocacığım uyan artık ... 

Tahdidi teslihat! _Sen beni sevmiyorsun artık! yemek yiyeceğiz. 
Şu serlavha arapçadır, Türk- _Uyuyorum! - Beni rahat bırakamaz mı-

c,_·si «Siyasi» sakızdır. Devlet- Ma!Um!.. Evlendiğimiz smız?... Uykuma bile rahat 
!er çiğnerler! sene olsaydı, benim uykum kaç- yok yahu!. . : Bin kere beni uy-

lfşa sevdası! tı diye, sen de gözünü kapamaz- andırmaym diye tembih ettim ... 
B n tam meslekten yetişmiş dm. Olur şey değil.. . hanım efendi 

deg;lim. onun için gazeteciliğin _Uykum gelmiyormuştur- uyandı mı, evin içinde kimse 
pek künhüne vakıf olduğumu da, ondan. uyumamalı!. .. karşısında ko
iddia eclemern. yalnız görüyo- _ Şimdi başını yastrğa koy- nuşacak insan ister ... Darilma 
rum ki, bi.rim gazeteciler de çok dun mu, uyuyorsun. ama çok egoist kadınsın!. .. A-
ku netli ve hatta muzır bir «if- - Çünki uykum geliyor. ma sonu .f~nay~ ".aracak. Rahat 
s.-1 sevdası» var her neye mal o- _ Demek ki, beni sevmiyor-! uy~mak ıçın, gıdıp otelde kala-
hır;;a olsun, sırası.la göre bir sun. • cagım ... 
ailenin mahvına bir ocağın sön- - Bunu bilmem ama her- Nakleden 
me~ini ve bir vakarın pamal ol- halde ayrı odada yatmak 'istiyo- • SELAMİ İZZET 
masına hile sebep olsa dilimizi rum. Yeni eserler 
tutamıyoruz. Dünyanın her ta- - İtiraf ediyorsun işte. 
rafında adalet makinasının bile - Rica ederim sus artık. Yeni mekt1.1p 
gizli muhakeme ettiği aile ve - Ben ciddi konuşuyorum. ıılim11neleri 
namus mes'elelerini bir bardak - Ben ciddi dinlemiyorum. . Tanınınıı nıuharrirlenmi,dcıı \Hı. 
su içerken içinde tortusu olma- Uykum var diyorum sana, an- hat Sulu ilah Bel' in c>eridir. 
masına ettiğimiz dikkata bile lamryor musun? Pek "ıde hiı: ıı-lup ile vazılmıj 
!arık görmiyerek acınacak bir - Ya sekteyi kalpten ölür- Re,mi. :--amimı. "ticari ve .\ilevl 
tasasızlıkla sütunlara geçiririz sem? en \eni mektup ııümuııelcrini hovidir. 
ve bununla efkarı umumiyeye - Öl! Hareket 
tercıman ve karilere müfit oldu - Mersi!. .. Biraz eve! feci lloı'tada ikı defa cumart«i \e 
ğumuzu zannederiz. Bu bir ka- bir kibus geçirdim ... Ruyamda çar~amb;ı günleri çık•n Hareket) 

1 k hh.. d"' k" (B" d b' ) Ol · gar.cte~inHı 1 f ı inci nu~h•"' dün r'ln ı teve um ur ı en son ır en tre susar ur şey de-
çıkmıştır 

tezahuru Aliye hanım hadise- ğil. .. karıcığım gözünü aç. Resimli Uyanış 
sirtle görülmüı;tür. - Öf!. .. Ne var? l' 

_ Gu"ndu"z oldu. ·r•nı~ın ı·irmi dokuzuncu 011 • . Fl:t ,F,I\ , .. k . l I . 
-;;~:-;~--::-:-:---....;,;;.;.;._ mar~t'J ;:'llr-ett ayrı~enin \"t: bop;az 

Meklepliler nıüsabakaıı - Bana ne? içine ma~-us re, k:ıl:l<lc nu,ha ohra~ 

Ankara vatanın 
kalbi, yollar şah 
daınarlarıdır 

\lcktcplilcr ınu,ahakNnda Gala
tl• ıra dan ı.IB numualı Sadun 

uzhet Be, .luncu' Jğü k11.anmı,tı. 
l\J ı azı >tıdar, 

-:\nfianın ıollar h•:.kındıkı proğ· 
rA·nı yedinci haftttnın en mlthim ha
ı t<lisıdir. \nkara \. d\'lrı rollannın 
hu Sl.-ıtC ın~a~ına hJşJanıcı~ının ve 
or:tdaki ını.:.;;afeyı ,ekv: saare indire· 
cek olan \nkarn-l;t•nbul ~oıe,inin 
proı:ram• ithal oluııara~ının hevan 
o~unmao.ı sayını memnuni\·cclir ... \.n
bn \'itanın kalhi 1< rnll~r -ah da
m ırlarıdır . .\nka .. wi yakıı;la;mık 
butllc nıilletın en bu •ük or-~u<udur. 
1 t.rbı umumıden "el munt•zam yol 
tınrııız ve \nkara bıikdmtt merkezi 
·"ntvük c::ızi şim<likı me\k.iindc ol· 

- Garip şey ama... inliıar e mi~tir. ::;iıketi l Ll\rıyeıtin 
- Sen çıldırıyorsun. te;i;in<lı:n hu ~une k.ıılar ~eçirdiği 
- Canım biraz düşünsene. ha1ata ıc y•pttr<lıAı vapurlara dair 

Gündüz olunca, bir çok kimseler fenni >< tarihi ır.ılılnıatı cami mü 
yataklarından kalkarlar ... Biz keınmd hir ınccınıı"Jır 

daha uyumadan, uyınan insan- -
lar var. lrtihaller 

- Evet, evet ... 
- Biz çok sersemce hayat 

silrüyoruz. 
- ... rum, de. 
- Bu günden itıbaren hayatı 

mızın tarzını değiştireceğim. 
- İyi edersin. Allah rahatlık 

versin! 
~~~~- ~~~~--------9 
saydı ~uphe~izki mağlup olmar.dılt 
Vaktile yol<urluktan giırdüftilnıuz 
zararlar ;ayılmayacak kador ><>ktur. 
Yoll•nn ın'asına «rfolunacak hlll' 
met ek verınde \ c yoluııd.:ıdır. 

..... ---------K uy tık türk muharriri \lımct 
\lith:ıt ı:feııdi merhumun k;\tihi Jıu. 
susikri 1 luseyin l lt•-mı hL·y \'efat 
ctmı~tir. \luınaılcyh >:ıir nıaiyctlc
rilc lıer ıher bir eseri ı:edit Uıtıdı 
salıifc,iııi on dakikada d11lduraı:ak 
kadar serı yazı yazmakla tema 
~uz ede-el.. ıımn nıuddct \lithııt 

demlinin mail ı·ctindc lıulunnuıs . ' 
ve a:-arının hcıncn hl·p:-'i unuıı 

kaleminden çıkını~tıı l\cdcrdidc 
ailc>itH: lıcıaııı t«ziyet cılcriz. 
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ALİYE HANIM 
[Birinci sahifeden mabalt} 

Mamafl bııım buıu 1 tahkikatı· 
mıza göre tahkiklt evrakı dun :'vlil· 
ddel umumilikçe l'•küdar mllstan· 
tiR'J Cevat beye havale edilmiştir. 

iSTiNTAK HAKIML!ÖINDE 

istintak hakimi bu husustaki polis 
tahkikatını klfi ır;iirmiyerek tahkikatı 
tevsi edecektir. l',u meyanda Aliye 
hanım. !\.lme l\lanniR'Jn, Herant Beyin 
Keğork !::fendinin ,·e dl~er bazı ıe· 
\'tun tekıar mılumauna müracaat 
edilecektir. 

ALiYE HANIMIN IFAOESI 
ı\llye hanım matbuata 'erdijl;I 

ifade<inde hadisenin birkaııdm ibaret 
olduğunu. çantASın<laki indnln tabancayı 
takılarak tabancanın ateş aldığını sil· 
ylemektedir. ,'\!ive hanımın bn ifade
krlndt tenakuz güriilüıor. Şiınıliye 
kadar yapılan P'•li; tahkikatın• naza
nın \liY~ hanımın C\'e rab.:ınca ile 
gittlgı ve bizzat tabonca ımı~ı anla
~ılm·ıktıdır. 7.aten \liye hanım polis· 
te \erdıt;i ifadede birind ifaJe-inı 
nıkt.ederek avtıen şunları .'iöylemi? 
tir : 

.\ Jad,ını \lannik hcııi barit 
bir urette kar,tla<lı, hunda.ı ınuıt;ber 
oldum, 'e .... 

Yalnız tabancanın katil ka;cile mi, 
yoksa ihafe kh<lıle mi atııldı!!;ı ciheti 
tahkik cJilmcktedlr. istintak tııhkika 
tının ilerlemesi ile bu cihetler te>pit 
edilecek ve icap ederse \ livc hanım 
tnkif edilecektir 

TABANCA NASILOI i • Alıtı carilıı ol•n tabanca 
çok küçük 'e ;e~;iz bır bmrninktlr. 

Jlu ıilAh da müddti nrnumili~e tcs· 
lim edilmiştir. 

KADININ YARASI NASIL? .. 
.\ime. :\lannikin trhı tedavi e. 

dilmektedir. ivilip;c ı uz tcıtmujtur. 

.'lime. \lanııik ha<be hakkında şun
ları >oylcmcktedir; 

.. _ .\li)'C h:1111rnı hiç tıntmıyor· 
dum. ) alnır. b<J~k bir hanım oldu· 
j};uııu ı~itmiştim. J~crkerden dört se 
nedtn beri der' •lnıakta idim. Alivc 
hanımın deruni \"t' sebebini bir tür· 
iti tahmin edemetli~im infi•liııin lrnr 
banı oldum ... 
KADININ BABASI NE DiYOR? .. 

:'.ime ,\ l•nnif;ın haha.-ı 1 lcr.mtHey 
de hir muharririmize şunlın s.dyle· 

ıni~tir: 
Büyük hir mu>iki,inos ulan 

M. llerkerden kının dort seneden 
beri piyano nazariyatı dı:r.,.ı almakta 
idi. Betler bir !(tin 'ı.nkaraya ~idtce· 

~ini \ e e~ya1:arını e\·;mizdc ınuhafıza 

etmemizi sövltdi. 1 ler inııniyetper· 
ı er olan ~ibl beıı dq bunu kabul et 

tim. \" e llerkcr hir iki v;un cvimiıde 
mi..;ıfir kıldı. B·~rktrin bi1.in1 nezdi 
mizde lıir de piıanko biletı -ardı lııı 

bilete lll.000 lira i;abet etti. l ler tc 
mlz adamın yap•caıtı {',thl hilctini ia 
de ettik. Belki hu harekete hudalalık 

diyenler olur fakat ben hütün ailem 
den hıı terbheyi aldır;ım için bunu 
en tibii har(ket -.ltl.Jedi)Oruın. 

Herlu:rin biJ.iın C\İınizdc bulun· 
duRu zihabında b11lunaıı ı c llerkerle 
•l:lhdu oltlul(ıı anlaşılan \lil'e ha 
nun gcli!'nr ve kızıını yaralıyor. Ku· 
nun tevil güHirlir yeri yo1'tur. 

\liıe hanını e1imc clınde silAhla 
girıni~ \·~ !\f. Hc:rkt·ri ~orduktan son· 

Kegork efendi ile gorüşmllştür. Ke
gork efendinin 8 yaşında bir çocuğu 
vardtr. Bu çocuJl;u atmık için müıe
addiı defalar teşebbüsan kanunlyede 
bulunmuştur. Ayrılık dava;ının ika· 
mesl ve çocuıun altnma;ı için bu 
hadise 1 münasip bir zemin ve_ za
man addetmektedir. 

ADAM AVRUPAYA GiTTi 
l~yano ve kem•n hııca-. olan 

M. Berker Avrupayı glımi;tir. Yakı· 
şıklı \'e genç hir adam olan llerkerin 
Aliıe hanımla ne vakitten beri la· 
nıştığı ve bu hanımlarla ne d receye 
kadıır altkadar oldup;u mdılm de· 
ğildir, 

Aliye hanım \:Ok asabi ve çok 
ron11n okuvan bir hınım<lır. Bir nıu 
harrlrimiz İJiye hanımlı R<lriiimek 
üzre dlln Maçkatlaki it.ut \lelih 
beyin oturdup;u \'aron apartım:ının:l 

gitmış fakat bıırada bulamayınca 

\liye hanımın "turdu~u ):ıkir Paşa 
apartıınanıncı gitmi\'tir .. ı\.liyc haa.ın1 
asabiyetle muhurrirlmizi kahul etme
vecc~ini $ilylcm i;;tir. .\1 uh:ırri ıi ıni 7. 

Alivc hanımı alc katta beklemiş \'e 

Ali ı e hanım merdivend~n inerken 
kendısinc şu suali surmuştur. 

1 {anım efendi siz h ıdi:-;enin 
bir blftdan ibaret oldu~ıınu çanta· 
nızdaki incinin ipiyle paıladığtnı 
soylüı ordunuz. 1 lalbuki bir incinin 
ipı t•banca tetiğini çekecek kad>r 
muk1\in1 midtr•,1 

BiR iŞTiR OLOU ... 
\lire hanım muharrlriml1.ln bu 

suılint. hiç cevap \"ero1emi} ve bir 
parç• ,oma ı<ıblveılı şunu siiyle
miştir: 

hım edecek bır ~ey yok. 
bir iştir rıldu iıte, .'ize ne 9 

Bir iki halta kadar dev•m edecek 
müstantiklik tahklkmnın hitamı ü1.e 
rine hıdl<enin e,rarlı tarafları da 
anla~ılacakıır. 

Elektirik EçMzesi 
Satie şirketi hanede teslim edil

mek üzre elektirik eçhizesi satış ve 
tamir servisi tanziln eylemiş olduğu 
nu muhterem müşterilerine ilin e
der. Müşterilerin intihap eyledikle
ri eçhizeyi kendilerine teslim etmek. 
yerlerine koymak ve tecrübelerini 
yapmak vazifesile mükellef bir mu· 
tahassıs tarafından sevkolunan bir 
kamyonet bu yeni hizmete tahsis o

lunmuştur. Bundan maada mumaile
yh küçük tamirlerinıahallinde vemec 
canen icra etmek ve daha mühim ta
mirleri icap ettiren aletleri alup sa
tie nin atelyeıine götürmek ve bil•

hare müşterilerin hanelerine tekrar 
götürmek vazifesini de de,uhte eyk· 
miştir. 

Satie. baladaki §erait tahtmd.1 i.ra 
eylediği küçük tamirlerden ınac.da 

diğerleri için de yalnız tecdid 'Yk· 
diği aletlerin maliyet fiatrnı almal.ıa 
iktifa ettiğini bir kcrre daha arze

der. 
Bundan böyle her hangi bir mar

kayı haiz olur ise olsun hanesinde 
elektirik eçhixesi bulunupta tamir 
ettirmek isteyenler gerek Beyoğlu 

1161 ve gerek Istanbul 1288,9 numa
ralara telefon ettikleri gibi memu
rumuzu hanelerine getirtmiş olurlar. 
Mamafi daima fotoğraflı bir hüyi-

rı ateş ctmi~tir yet varakasını hamil olmaları l~zım-
KIZININ HA YATINDANKORKUYR gelen memurlarımızın hüviyetlerinin 

11.ıyatı tehlikededir Jııc >0 k koı tetkikini ihmal etmemeleri muhte-
ku,ıu-11111. Bıtn aruk tıtlir ınanını~:t rem müşterilerimize tavıiye olunur. 
alı;uın. J\ızın1 va ı•l:;e idi. Hen çok 
cali~iz bir :ıda~ım: \ angıııda t'.'Vİm 
yandı. hnıp•da mühendi,Jil. ıah>il 

eden ~cnç ogluın üldiı, ktztm da hü 
yük hir tehlıkc ~cçir<li. 

flu hadı,c satlcce \!iye haııııııın kentli 
kendine kmJıı~u h•ll alındc dll?ündü~ü 
hır i~tir. 

ALTI SENEDEN BERi 
Kızıın d.:ım:tdıın l\.eork cl'cndi 

ile al~, ~cntdl'rıhcri a\fl ) a~amıkt& 
dır llu avrıltı\ııı devam ı e bt"ı hak 
kında htntiz vı:·-lln1i~ hır kt\l'<lr vo\.. 

tur. •. 
DA.ıt\ADI NE DiYOR? .. 

1 >igcr taraftan hir ınuh;arririıniz 

Ticaret i,leri Umum müdür
lüğünden: 

Eaaa mukavelenameıi mahal
li kanunlarına göre tanzim edile 
rek uıulen tescil kılınan ve 30 
ikinci Teşrin 330 tarihli kanun 
hükümlerinegöre tescili istenen 
Fransız tabiiyetli ve yirmibei 
milyon frank sermayeli (Bank 
Franko-Aziyatik) şirketinin ve
kalete verilen evrakı tetkik olu
narak muvafık görülmüştür. Bu 
evrak arasındaki umumi veka
letnameye göre şirket namına 

Milfiyeliı e~ölıT ıefri ası: ıf Bana Türkuvazda bir köşe ha- - Çankayaya geçe; tektük oto- yazmıştı. 

-CAPKI~ KIZ 
Yazan . AK 4. GÜND(iz 

- Köylüyü sevmek itibariyle ı yazacağım. Ben başlayacağım. 
bu çok guzel hır _ey olur bey- Ama başka Qir şey için değil, 
fendi. Başka itibarla. . . Bize i- sırf hemşiren icin ... 
neceğınize köyü size çıkarmak Halime han~efendi ne i.nat-
daha iyi değil mi efendim? çı ! Haftaya bizi, hepimizi davet 

Ben de gülerek karıştım: etti. Hepimiz abu! ettik. Fa-
- Öyleyse hemşirenizin peş- kat ben niyetime fesat karıştır

temahnı, şalvarını değiştirelim mak istiyorum, yani o ziyafete 
ılmaz mı? gitmemek için buradan kaçaca-

- Yalnız hız değil, bütün ğım. Bir muntazam, çelik hale-
.cöyler sıze mınnettar olur. zon üzerinde giden hayatımda 

- Onu bize misafir gönder- pürüzlü noktalara tesadtif et-
mez rrnsıniz? mek istemiyorum. 

- Şimdi degıl, çünkü davar Hem halacıgımı da görece-
ıslerine onu bıraktım. Kışın iş- gi mgeldi. Bu fesadımı ~izlice 
terimiz azalır, o vakit emreder- ~ayret beye actım, israr etmek 
~iniz. ısı;edi, gözlerinin içine baktım, 

- Öyleyse ;nektupıaşalım gozleri dolu dolu oldu ve gene: 
- Eger siz haşlarsanız peki. -. Nasıl iste•sen ö.rle olsun. 

· " rur Ci 'm Ali ı Ne dedı. Ah, hu ne i · 

zırlayın, yoksa gelmem ha! Yoz mobillerin komaları havada tok Cicim Aliye neler söylemişti. 
gata kaçtığımın resmidir. . seslerle yayılıyordu. Fakat köy çocuğu onun bü-

KUÇOK BUHRANLAR Birdenbire, İstanbuldan ni- tün dalgalı anlaşılmazlıklarını 
Hayret beyin evinden dağıl- çin geldiğini diişündü. Bu, ba- sarsmış, ona bir durak çizgisi 

dıkları vakit saat üçü geçiyor- sit bir heves miydi? Sırf birinci çekivermişti. 
du. defa göreceği halasının kızını Ötede de Hayret bey duruyor 

Köşkte kimse uyanmamıştı. kırmamak, teklifini kabul etmek du. 
Hizmetc;i kız kapıyı açtı. Oda- için miydi? Ve daha bir çok insanlar ..• 
sına çıktı. Soyundu. Yanakları- Yoksa Hayret beyin her de· - Acaba ben anormal bir tip 
nın biraz yandığını hissetti. Uy fasında anlata anlata bitireme- miyim? 
kusu kaçmıştr. Çapkın kız ilk diği Aııkaranın hüviyetine ka- Bu zihni sual bugazında dü-
defa mtıztarip oldugunu hisse- rışmak arzusu muydu? ğümlendi. Yutkundu. 
diyordu. Fakat niçin? Bunu bi- Be) on r,ünlük bir niyet ne Böyle bir şey olmadıgına ka-
Jemiyordu. Balkonun kapısını çabu .• beş on hafta olmuştu. nidi. Nihayet olsa olsa bir "İleri 
açtr. mantosunu omuzlarına al- Yoksa içinde iztiraba benzeyen kız" olabilirdi. 
dı, iki elini kapının yan pervaz- sıkıntr bu uzayıştan mı peyda Isırdığı alt dudağının acısiyle 
!arına dayayarak uzaklara bak- olmuştu? içinin iztırabını örtmek istedi. 
tı. Lacivert bir gece ıdi. Bütün bunları dü ·ündü. Hep- Ilık bir rüzgar alnını okşuyor 

Ayrancı baglarının ıssızlığın- sine menfi cevap aldı. Sonra.. du. Uzak ampulların sarı pırıl
da yaza yaklaşan ılık bir hava sonra bir saat eveline s~plandı tılarına karşı gözlerini kapadı. 
vardı. İstasyon caddesinin fe- kaldı Köy çocuğunun mukabe- Karakteristik tarafları ayna gi
nerleri Galata köprüsünün İh- lesi. . yanakları gene yanmaga bi gözlerinin önüne geldi. 
saniyieden görünüşünü andırıyo başladı. Gözle~ini acmadan, parmak
rdu. Adiliye sarayı tarafında da İhsanı ne acı bir sahne ile bı- lariyle tuttuğu tahtaları srktı ve 
Be iktasımsı bir manzara örü-, rakıvermisti. hükmetti: 

"'! 

yapacağı işlerden ve - muamele- maralı dÜkkan kiraya veritınelı 
!erden doğacak davalarda bütün için açık müzayedeye konın~ş
mahkemelerde müddei, müJdei- tur. Taliplerin şartnameyi gor· 
aleyh ve üçüncü şahıs sıfatları- mek için her gün müzayedeY0 

yle hazır bulunmak üzre tayin girmek için ihale günü olan l 1 
olunan Mösyö Alfred Pellegı·i· Temmuz 929 Perşenbe günü ~e
no mümessil ve umumi vekil ol- vazım müdürlüğüne gelmelerı· 
mak üzre mezkur şirketin ifayı * ,. * 
muameleye izinli bulunduğu Şehremanetinden: Bed.:li k~ş 
mezkur kanunun yedinci madde fi 337 lira 50 kuruş olan kethU· 
si mucibince ilan olunur. da Ahmet Efendi vakfına ıner.: 

sup Kumkapı Niçancasmdal<ı 
Çeşmenin tamiri açık miinaka· 
saya konmuştur. Taliplerin 1<eŞ 
if evrakını ve şartnameyi gör· 
mek için her gün münakasaY3 

girmek için ihale günü olan l 1 

Temmuz 929 Pcrşenbe günü!~· 
vazım müdürlüğüne gelmeleri· 

1 Şehremaneti iliinatıl 
Erzak münakasası 
Şehremanetinden: Hastane

ler için lüzumu olan 14000 kilo 
pilavlık pirinç 5 700 çorbalık pi
rine 4450 kilo makarna 7 500 ki
lo ;ade yağı 11800 kilo şeker 
9450 kilo sabun 3 5 kilo çay 
1250 kilo şehriye 1050 kilo ku
ru üzüm 738 kilo un 850 kilo 
pirinç unu 1150 kilo zeytinyağı 
350 kilo nişasta 2070 kilo soda 
116 kilo kaşar peyniri kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
Taliplerin şartname almak için 
her gün levazım müdürlüğüne 
gelmeleri teklif mektuplarını da 
ihale günü olan 11 Temmuz 
929 Perşenbe günü saat on beşe 
kadar mezkur müdürlüğüne ver 
meleri. 

* * * Şehremanetinden: Hasl<Öl' 
caddesinde 171-173 numaralı 
dükkan pazarlıkla kiraya verı· 
lecektir. Taliplerin 24 Hazira~ 
929 Pazartesi günü Jev:ızım T1'ıı 
dürlüğüne gelmeleri. 

BevoiHu Sulh mahkemeıi.1~· 
rasmdan: Aliye, Vasfiye, Kerır11A: 
Halide hanımlarla Kemal Münıp. 
tayi, Vehpi ve Osman beylerin .re. 
İspiro efendinin şayıan ve mü~t•~. 
ken mutasarrıf oldukları Beyoghl 

e· da Kamerhatun mahallesinde TeP r 
başı caddesinde 16, 18, 20 numa<"1:-. 
4a mürakkaın ve ( 40000) kırJı:bin. ~ 

*. lf: * ra kıymeti muhammineli maa dt.J. 
Şehremanetınden: Açıkta dut kan Ruvayal oteli namile maruf b•" 

satı!masr memnu bulunduğun- nanın tahtındaki ufak dükkan ki ,. . 
dan badema dutçuların tabiata- -.tci (Dimostokli Hristidi) efendirıı~ 
nn üzerini temiz ve beyaz bir tahtı iıticarmdadir. Bodrum 1<at

111 

bez ile setreylemeleri ve hilafı- teşkil eden kısımda ve yalağı ve ıe~ 
na hareket edenlerin cezalandı- kos techizatını havi muhtacı ta~ 

l - ·ı· 1 ve harap bir matbak ile munıaı , 
rı acagı ı an ~ t~nur. avrupakiri tuğla döşemeli geni~ !

1 . . * . , tulani salon biçiminde ve ayrıca 
1
v, 

Kadıköy daıreı bcledıyeıın- küçük daireyi şamil müskirat irn3 ;. 
den: Başı boş olarak bulunup h~nesi ve (_Donas Vaya.ki.•) efe:d.ır 
dairede muhafaza olunan bir a- nın 30 Hazıran 929 tarıhıne k ıV' 
d t k h"b' her kim "se ba mukavelename tahtı isticarııı 1' 
~ uzunun sa 1 1 . '.. dır ve otel kısmını teşkil eden bil 

bır haftaya kadar daıreye mu- nın ciimle kapısından girildikt• g' · ı· l ııı•~ racaatı ı an o unur. niş mermer taşlı merdiven ve z• 41 * * * nıermer taşla mefruş ve dahili0 if 
Şehremanetinden: M!ibayaa- iki mermer sütunu havi genişce bıı· 

sına lüzum görülen otuz sekiz salon ve yekdigeri dahilind~ z•"'.' ı 
lcri tahta keza geniş bir salon b•I~ 

kiloluk yirmi beş top çift Istan- minde iki odadan başka daha kül~ 
bul kağıdı açık münakasaya kon dolı:uı: oda, bir büfe, bir mutf~l< bil 
muştur. Taliplerin şartnameyi bir halli ve ikinci katta iki hala- , 
görmek için her gün münakasa- çama~ırhane ve ittisalinde genil~ 1 

ya girmek için ihale günü olan ve çimento döıemeli bir tarac;• tt' 
13 Temmuz Cumartesi günü le- onilı:i oda bir kiler ve üçiincti k~vP 

iki hala onattı odadan ibaret 0 ,~ 
vazım müdürlüğüne gelmeleri. odalar her iki katta koridorlar!.• r v· 

* * * dii;•rine muttasıl ve zeminlerı 111 ,. 1 
Bedeli keşfi 308 lira 8 7 ku- ~nbalı ve arka cihetten halice ı~«fl 

ruş olan Kadıköy halinde kapı- reti kamileyi haizdir. Bina kagı_r ,~ 

cılar için yaptırrılacak camekan ~::k~: ~::/ı~~~~:i t;~~;a~};rn~~~~ 
açık münakasaya konmuştur. boyalı duvarları nak<şh ve ikin<'~· 
Taliplerin şartnameyi ve keşif üçüncü kata çıkmak üzre iki ta'di· 
evrakını görmek ic;in her gün ve ayrıca her katta mahsus m<' i· 
münakasaya girmek için ihale venlerini havidir. Kabiliyeti t•.~~. 
günü olan 13 Temmuz 929 Cu- mlyesi olmamasından nati bilm0 ~· 

d l . yede füruhtile şüyuun i•alesi ~· yi 
martesi günü levaZlm mil ür İl- kmda mahkemeden sadir olup k•~, 
ğüne gelmeleri. katiyet eden ilam mevkii icr•~\~-

* * * olunmuş ve kanunen merasim• 1 f 
Şehremanetinden: Bedeli keş- daiye de bili fa mevkii mü•aycdt~i· 

fi 230 lira olan Emanet binasın- konularak muayyen olan müdd•1 il' 
da yapılacak tamirat ve telvina- tammda (20000) yirmi bin lir• .,ıf 

k .. k talibi ohdesine ihalei evveJiyeıl ',.ı 
tı açı muna asaya konmuştur. · r 

kılınmıştır. İhalei katiyenin ı< e" 
Taliplerin keşif evrakını ve şar- zımnında onbet gün müddeti• ııı ı· 
tnameyi göonek için her gün kii müzayedeye vu od9miş te~ıl 
münakasaya girmek için ihale zun ıekiEinci Pazarteıi günü sıı• (fı' 
günü olan 13 Temmuz 929 Cu- de ihalei kati yenin icrası ınulcJ lı'ı 
martesi günü levazım müdürlü- bulunmuş olduğundan yüzde ıi> 

zam ile iştiraya talib olanların "~ır 
ğüne gelmeleri. ha ziyade malilmat almak ist•Y' pil' 

* * * rin kıymeti muhaminei mezkılf:jııl 
Şehremanetinden: Bedeli keş- yüzde onu nisbetinde pey akf ,,.ı 

fi 242 lira 58 kuruş olan Istan- müstashiben 929. '2836 numaroı ' 
bul Tephirhanesinin bazı aksa- racaat eylemeleri ilan olunu~ 
mının tamiri açık münakasaya . s~I~ 
konmuştur. Taliplerin keşif ev- Sultan Ahmet Betine• rt~ı 
rakını ve ~artnameyi gönnek Hukuk Mahkemesinden: O fi' 

- k b" d "kttl için her gün ve münakasaya gir e ır e yağlıkcılık etmekte 1 ,~.-
mek için ihale günü olan 13Tem fat eden Tevfik efendinin t•',1~ı 
muz 929 Cumartesi günü leva- sinde zuhur eden ikibin dok~ 4i 
zım müdürlüg üne gelmeleri. otuz lira kıymeti muhamminel' ~ ıı· 

,, * * adet başlik mücevherat 22 6 9~ .,,ı 
Sehremanetinden: Fatihte Ma rihine müsadif Cumartesi güıı~. 1,,.ır 

ni~alı M~~met paşa. mahallesi- ondörtte sandal ~des~~n.ind• ;~ııv' 
nin gemıcıler caddesınde 12 nu· zayede furuht edılccegı ılan . ,1 

!im. Sadece akınt~ya tutulmuş- çinden gÖz bebeklerine doğ'0~;r 
küreksiz bir sandala ben:ziyo- kan bu ikinci ses hafızas111:ııl1' 
rum. Bazı bir çiçekli sahilden, mızrak sapladı: Cevadı ıııı 
bazı bir kayalıktan, bazı bir vi- dı. ıı •" 
ran yalıdan geçiyorum. Bu ka- Cevada yazdığı mektub'\iıı'l' 
bahat bende mi? Bu kabahat ha tırları, alevden çizgiler ~ 13~ 
lamda mı? Halam bana nihayet önünden geçmeğe başla ~e~ ~ 
yi~i sene annelik eder. Büy~- e~len~e .teklifini redde ıııılıfl· ~ 
duguni.ın farkında olmayan çı- çın yuzbınlerce sebep 1~ ~ 
çekten ha~ka neyim? Hangi rüz kabildi. Böyle bir rnektll 
gara karşı durabilirdim? lüzum vardı? • 0e 11 

Elini alnından geçirdi. Bir ye Bir mektup ki hliv!Y.~tı (iiııiı 11 

ri acıyordu. Kalbi deail, dimağı !ursa olsun. bir gencı 0~1 ıırıl' 
değil, siniri degil, fakat her t~- sonuna kadar zehirleYe J 

rafından toplanmış, benliğinin Cevat gelse de. .ıtı''~ 
bir yeri acıyordu. Ve bunu köy - Bana bu mektubu f < 
çocug' u acıtmı~tı. hakkını nereden buldUll · •P ' , 

~ D . ceVP f ,., 
Hemen başını sarsarak silkin emiş olsa hic; bır (Jıı e 

di. İhmal goturmez gururunu remeyecekti Fakat !ş~'.ıııl'te' r 
yokladı, geniş omuzlu, yanık al 1 ra~lara karşı kendırıı . tı 
yanaklı köy çocuğunu hayalin- mıyordu. , şe1'•1 

den geçirdi, gıcırtılı bir gülüm- İhsanı da haşka bır ır 
seyişle gülümsemek istedi. incitmişti. ıJ.ı11ş)'9 

Fakat beceremedi. Bu feveranlara çaı1' 
Bir ses gururunun kırılmadı- !ar pek azdı. 

·mı iddia etti ve · 



iLLiYETiN EGLENCELER 

Unkü yeni bllmecemlıı: 
luıcıan sağa: 
- J,crıdint ha~rctn1ek \-7) 
- Z m • 'l) DuJak (.l) 

f ~t: h: l 

- l\inıneıııı aksi (2) ildi (4) 
iyi ~ anıııaıTiı;- kiimür (6) 

2) 
Kırmızı '.! lfü t•ne (.J) 

lliicum 'i) Vermenin ılı:-

L'zak 1 
.\le- hin aksi (.l) :'lluahede 

(2) 

Dünkü bllmecemlzla 
halledllmlf şekil 

Vakardan aşa~ı: 

ı Donmak '7) 
2 lllr OC\'( SiK•ra ( 5) 
3 Çizgi (;l) Kum 0) 
4 - Ayı yuvası (21 Pervane(3) 
5 lllve etmek (:l) 
6 - ilci yüzlü (5) Rabıt edatı 

7 - '.\lota (2) Uzılc nidı.>1 (2) 

8 - Gaye (4) 
9 Çevik ·l 

~~J~ar~a,a~a ~eınirJolları nıu~ayaat 
~~11ıis1onun~an: 
•~ıda ı azılı malzeme pat.arlık la alınacaj!;ından taliplerin lt4 

ıı p:ı1.artl''i 11·ıınu saat onda komisyonda ispatı viicut etmeleri. 

[J 

~det çıııı <lılnıe 4 0,06y0,03 
" J,.iil. nar J,aht>ı 4 o,2;;xo,o-ı 

" ~ + 0,'.!:i /0,05 

" .. 
40 

adet 
nıetrn 

adet 

" 
• 

" 
,, 
" 

'llctrl· 
adet 

llıctre 

adet 

~ilo 
adet 

kilo 

ınctrc 

adet 

nıctre 

·1dct 

kilo 

" " 
" ., 

J..ilo llorak' 

+ 0,2;; . 0,02 

-ı 0,25. 0,1 :ı 

.ı o,2;; 0,2:; 

(Tenek:l.r) 

l .aıııa demiri 100 '>< 1 ~ nı m 

l\ııznıa 'apı Hcyzf 
~'ekme demir gaz horusu 1 ,5 puı; 

,\ııılıu"ıtıııanlı \ana 40 mm 
Tarihsiz madeni damgıı.. i\luhtelif ~ekıldıı 
.\laııyatolu ve bataryalı telefon santralı 

" 
duvar telefonu 

" masa. 
,, seyvar telefon 

l .ıHik damga muhtelff 
J,tanhul limnnları namındaki e!itr L. Ş. l\{ Ahmet 

l laındi heı in 
Krbtal kapı lılvlıası 

l lcsap cctıell "Rltz., 
Tnrihli madeni dam~ı 
Hnkır ızulc tel I,~ m{m ! 

Jlergmaıı kro~esi 1 1 m m 2 

.. borusu ı 1 m/m'l 

1 :nccrrupt"r 

İıı~ili1. ~kimi 1-1-:i,'ı? m/m 

pirinı,: yazthane la \·hı~ı numune pbl 

grafic dlk">n 

kalın amlıaluı sidml 

bezli 1 stiJ.. la\ ha J m m 

hcz J..aplı defter 100 sahife 

lihri't ddteri orta 
krem ren•inde kalın ambalaj klıdı 

" 
giız ta~ı 

dekstlrin 
transıni,yon kayılı tek kat 50 m/m 

ı;alı süpurı:-esi 

1 )u' ar telefonu 

1 adet 
rt 1 

pamuk izoleli hakır bnhin teli o,a m/m 

kalopili kur~Lınu 

f 

1 
( 

( 

ıı 

~ilcı 

tnelre 

ıdct 

kil,, 
adet 
k ı .. 

Udet 

\İşe 
adet 

• 
~il11 
adet 

kıl o 

\det 

" 

ndıatl ot 

lıaı:tl:ım,ı celi 2 ın. m kutrunda 
l;Mik ızolc tel mınıuııe gibi 

lıl'ZI" zımpııra ktadı muhtelif No 

l;c 'ıııe ~eker 
Louk kc,ki 
nı;ıdcııi katran 

neft 

kayııanu~ A\'rtıpa lıezlrt 

kopya cldtcri 25 .lll 

of:ırt 

cep defteri 

pirinç kapu ıavha,ı lıeyri o,ıoXo,17 

di~i ham ,ıııalıtar rıumune .t;bi 
hernz z:\rf orta, buruk 

µ,·,ıınalaka 

'ernik lırça>ı I · ı{,, 2- 1~ pu• 
uını. lıina için muhtelif eb'ıt 

ZllJ..ordonu ilci nakilli 
Pirinı,: tel 4 m m 

llenılr tel 2 m, m 

ı ltoıeıı için dökm<' kaynak 9ubu~u 

\lu~:ımb:ı cilıı>ı 

kurşun pcn.,I hakkiye>l 

ı ~ kaat epeti 

1f!() \ le~r. l ' elkrn bal 
ijkı'll 1 urkı,:c ~"inko kalıp 
• ('elik rakam 

. " 
t kapı kol 

Turınerre 
Fran>ızca çinko rakam 

'a'lgın b~ltıısı 
~ k ısta! su ha•dagı 

~el(ı ve Cerrhpaşa hasranelert sinir haıtahkları 
mütehassııı 

HEl\.İl\ılf Ş{JKHÜ HAZIM 

MiLLIY~~T PJ.<:R El\JIH~ :.!O HAL.ıRAN, 1929 
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Şlftl Ahmet Be~ ıokak No. 56 Tel, Beyolllu 30·'4 
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1 DEFTERD"AkLlı{T İLANA Ti 
KlRALIK D KKANLAR ve YAZIHA~ELER 

Galaıad• \eni cami mıhallesinntn Karaköy cıddrsinde Mehmıt Ali 
l"ia hanındaki d\lkkdn ve odalınn kirası mıizHedeye çılrnnlmı,tır. TılJı>!er 

kapı num•ralarına gı>re a~ağıdı tayin edilen müzayede fl'Ünlertnde lstınbul 
De!terdırlı~ı ibılt komisyonuna mUracut eyleye~eklerdir. 

Senelik Senelik 
mohamn1en 

Kıpı No Cln>1 I'lra'I 1\1\lr.ıvede 

lira ~Unü 
lfi'I Majl;aza 7~'0 10 Temmuı 

Q~7(,'orşamhı 

14(>/ 1 Utikk!n .ıııo • • 
124 
122 
.ıı 'il 
2611 
110 
114 

480 " " 
• ~~60 " 

" 300 " 
" 240 " 

odalı dükk:ln .ıoo 
" dükk!n 720 ,. 

1 f\!"420 " 

.ı.80 " 

" 

" 

" 

" 116. 118 
rn4 113n .. l!;i() 11 Temmuz 

92't Perşembe 

ı+o/142 ft 1200 " " 
l'..!0/33 .. ~.'iO 
\!h fCenvo)Gazinll -l21KI ,, 

ve mutbak 
28 
30'1 

Sofalı oda 1 :il)() 
Dükkln 720 ., 

" 

130 dükHn +W 1 1 Temmuı 
<129 f'eriembo 

21 
(ı() 

50 

• il~) 

iki od• 1 l!O 
~00 

• 
• 
" 

40 Mti Bir oda l .~ı f ~ Temmuz 
9'.!9 Paıar 

47 
40 
Sil 
~~ 

la'.!·31 

.16 
~8 

.ıı 
,'ilj 

Mığal.l 
Oda 
iki odJ 
Odalı 

,J(~I 

120 
hO(I 
.16() 

1.120 
diikktn 
\'ızıhane llb 
iki od• .HıO 
i\lap;ı1• '.!~-O 
iki oda lı!~) 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
* * 

n1uhımmen 

128 Depo 

l~tı Dilkktn 
32 Oda 
26 Dükkln 
2:i 
27 M;ıtv.• 
34 Depo 
24 Dükkln 
.ıo Mağ&?.a 

28'29 • 
42 
:;~ iki odı 
42 Oda 

c\liikerrer 
·M ~hıtızı 
.ıs Odalıdttkk!n 

.ıo 1 l\IAJtaza 
Kıpı No Clnıi 

,l7 llepo 

f .18 l\odrumlu 
dukkAn 

J.l 

49 
41! 
54 

iki •ıd• 

.. 
Kahvecilik 
mahılll 

;19 Depo 
4'i Üç oda 
4+ Mağaza 

40 l\lü. oda 
.'ib. 57 iki oda 
,l9 odalı diikl4n 
~I iki oda 
46 Oda 

* 

( 7 ı'l'eaımuz 
929\'arşınhı 

1968 • • 

180 
180 
720 
180 
180 
+20 
420 
180 

• 
" 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

'2-l-O " .. 
''·.l!~J il! Temmuz 

il 92QPerşenbe 
.ll~) • • 
800 " 

" :\1Qzayed< Kirası 

lira ırUntı 
'.!ltı 18 1'emmuz 

'l'tq l'crşembc 

480 " 

ll!O il! Temmuz 
QtQ Perıemhe 

~00 

.500 
bOO 
120 \!!Temmuz 

9~9 Paıar 
500 
.160 
soo 
120 
tı60 

600 
500 
720 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

, . 
ft 

" 
" 

,. 

SATILIK EV VE BAHÇE Feriküyünde 

• 
TAVlL ZADE ~ffTSTAFA 

ve biraderleri vapnrn 
Mıınl:l7.am Ayvalık Kk,presi 

Selamet 
vaporn 

I ler Perşınbe 
~unii ı 7de lstan
buldan hareketle 

mutat i~kelelcre uJtradıktan 

sonra Cuma ıı;llnü Edremit ve 

Ayvalığa muvasalet ve Pazar 

Künü .\ yvalıktan hareketle Pa 
zartesi lstanbulıı avdet ede
cektir. 
ı\Iahalli mürıcaa~ Yemi• Tavil zade 
biraderleri Telefon: lstaııhul 2210 

Bartın lllks ve suratpoatası 

~]ektrikle mücehhez muntazam 

kamaraları ve guverte yolcularına 

mahsus .miife_rrah Tu·· rkı·ye 
mahallen haız 

207ı~r~.n Perşmbe 
saat ı 8 de Siıkeciden hareketle 

( Ereğli , zonıı;uldak • Bartın , 

Kuruca Şile , C'lde ) iskelelerine 

azimet ve avdet edecektir. 

fazla tafsilat için f:miniınll 

Rıhtım han I! numaraya müracaat 

Telefon : 268+ 

YELKENCİ 
V APURLARl 

lzmir sür'ıl postası 
L\lks 
serı 

,. ismetpaşa vapııru 
2J p ar gıınıi saat 

Haziran az t:ıııı 1;; tc 

Galata ~;~1~~lrulzmir 
hareket edecektir. 

Tafsillt için Sirkecide yclken

cl hanında kAln acentM~ına mu~ 
racaat. Tel. ı~tanbul ı .~ ı 5 
ve Galatıı<la :\lerkez rıhtım 

hanında Ce!ipidl ve Stalilopati 

acantalıjtına müracaat tdefon 
Beyoglu 8!>4 

• 

Yekta vapuı lal'I 

HARTI!\ l~KSPHES 
POST.\SI 

1 .. •• 2 'apunı llazi-
Il onu rının 20 ıncı 

P b ~ünü akşamı !"aıt 
erşem e 18 de Sirkeci rıht 

mınd•ıı hareketle Akç• ::iehir. 
Alaplı, 1-'.reyli. i'.ıın~ııld.ık, Kartın, 

.'\masra, Kunıca !;iil< '" <'id< ) 
i•kelelcriııe a1.imtt \'C aıdet ede
cektir. 

.\1üracaat n1ahali t:ınin ünii lzınir soh:.,k 
niimeru 20 Telefon: htınhııl l.\Qq. 

ALEMDAH ZAllELEH 
YAPl"Rl.ATll 

Seri. Juks Lıradeni/. pnstast 

M •il t vaporıı :!.l 
ı e i laziran 

Pazar ı,rıııııi ak~aını 
saat 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 

[ Zonguldak. İnebolu, Sinop, 

Samsun, Ünve, Ordu, Circson, 

Trabizun, Rize J ye at.imet ve 

(Surmeııe, Vakfıkebir, ( ;örele) 

iskelelerine de ograyarak RYdet 

edecektir. 

~lıtraraat ın:ıhali: İsl:ııtbl 
:\leymenet hanı cltındaki yazı

hane. Telctiııı İslaıılıııl 1154 .................... 
Azeri Türk kençler 

Sakız agacında Sakız ağacı sokağında bir 
tarafı sakız ağacı c'addesi ve bir tarafı Efti
n1içe sokağı diğer tarafı Şevket paşa ve 
tarati rabii Girifor arsası ile ınahdut 

1 b ı hirli~inden : 
No 6-(j 18-18-1 nuı 1a111men ede i 1~()0 liradır. 20 llaziraıı Cuma ~ünü >aat 9d• 

Bedeli def'aten alınacaktır. ~tüzayede 2 tenımtız Sultan :\hmeııt Türk ıalche hirli~i 
9:!0 salı günü Defterdarlıkta. 71~ binasında .\zerr Türk ~·~çlcr birli· 

* * * ğinin un1umi ic,:tiınaı ·apılıca~ından 
bilılmuoı :tzaların i~tir:1ki. 

yeni 1,2,.l numaralı bir tarafı göller Ye k3rlı tepe 'e lıir tarafı ı, ı, 

il Devlet demiryolları ve liman 
!arı Umumi İdaresinden: Kayse
ri-Sivas hattı için altmı~ kilometre· 

.. 1111!'911,11111~ıpııı! ..... lll!!!~a~ı~tıll!lkö~.p~rü• 
başındı . Beyoğlu i3ö'l Şube 

acenteoı: Mahmudiye Hını ılııtdı 
lstınbul 27 +o 

Antalya ~ost ası 
(\n:ıfa•·ta) vap"'U 2.1 1 lazirıın 

Pazar f O da C:alata ı.humından 

hareketle lımir Kulluk Bodrum 

Rados Fethiye Finike .\ııtalyaya 

gideı ~k ve donıi~te nıeıktır 

iskelelerle birlikte Daly.ın. \I.ır· 

maris, ::;akız, ~·anakkale. Cell

boluya uğraya ak ı:dcccktır. 

Trabzon i~inci po.tası 
(Ankara) \·apııru 20 l!aziran 

P'"~emhc ak~amı c:alata rıhtı

mından hareketle Zonıı;ultlak 

lnebnlu Sinop ."&m>un Ün ye 

Fatsa Ordu C:ireson Trabzon 

Rize 1 lopava ıtfdecek ve dii

nllşte Pazar iskelesilc Rize 

Sürmene Trabzon Polathanc 

Görele Gireson Ordu Fatsa 

Samsun Slrıop lnebolu )'8 uğra 

yac3ktır. 

Mndınya poılası 
(~larnıara ) rnpuru Salı, Cuma 

(Kocaeli) Yaptım Pazar, Çar -

~nl:ıa il <la iJare rıhtımından 

hareketle :\ludanya ve C:emltğe 

11idip ı;clecektır. 

jzmir sür'at post ası 
( (;L ı.c~:\1.\1. ) vaparu'11 

1 laziran Cuma 1 +,30 da Calata 

rıhtınııudan lı~rcketle ('umar· 

tesl sabahı lzmlre gid~cek Ye 

Pıızar f +,.JO da lzmlrdcn hare

ketle l'a1.arteoi sabahı e;clecektir. 

\'apurda nıukemm el lıir 

orke;;tra \'e cazhant mevcuttur. 

lik malzemei ferşiye münakasası 27 
Temmuz 929 Cumartcs.a günü !:iaat 
16 da Ankarada Devlet demiryollarr 
Umumi Müdürlüğünde icra edilecek 
tir. Münakasaya istirak edec~kleruı 
teklif me'..:tuplarınr ve teminatr mu· 
vakkatelerini yevmı mezkU.rda saat 
(16,30) a kadar Umumi İdare yazı 
işleri müdürlütüne vermeler• l.iz~m
dır. Talipler münakasa şartna:nele
rini (lu) lira mukabilinde Ankan. 
da malzeme dairesinden Haydar Pa
şada mubayaat komisyonundan t -
darik edebilirler. 

11,\n 
Edim< belcdi)'e<indcn; 
l.l90~ lira ~; kuruş bedeli k 

şifli yl!niden inşa edilecek ı·enııl 

ına:t.halıa lıin:ı~ı yirmi gün müdJctlt' \ e 
kapa.h zarf lhulile münala"l~a k. 11 

nulmu;tur. 'l'alipler proje \C şartn ı 

ıncyi belediye muhasebe J:ıirc.;iuc.le 

giırehilirlcr. Talip olanlar ilk acklıi 

edecekleri bedelin \·üzdc ıedi huçu 
ğıı 01>petinde teminat a~~e,ıni \C yı 
banh mektubunu \ e teklifaıını havi 
pullu vıroka~ı hir zarf derununı 
koyllp Uz1.:rins me:t.baha in~a~ı <lı) !! 

yazarak belediye mecli•ane tevJı 

eyfemtlert ilin olunur lh•le \1 tem 
n1ur. f)Jr) tarihint: mü .. adıf s1h g-ü.n·.ı 

sa:ıt on altıdadır 

lstanbul Birinci Ticaret mah
kemesinden: Yeni Camide 2~ mı· 
merolu dükkanda elbise ticaretiyk 
mü~tagil iken 16 '4 /929 tarihinde i
linı iflasına karar verilmiş olan Ô· 

nıcr Çavuşa ait yeni ve eski müsta· 
mel elbiselerin mahkemece satılma· 
sına l:arar verilmi~ o?dlth...!ndan t11ip 
olanların 29 Ha1:ir.:ın 9Z9 Cı1rr..ltlesi 

saat 10.30 da ve kabil olm:ıd.~ı taL· 
tirde müteakip günlerde mah•!rr..-lc 
haztr bulunmaları ilin olunur. 

Manisa Vilayetinden: Manisa 
Vilayeti şehri 200-250 lira ücreti 
maktualı Maarif mimarlıfı münh.il
dir. Taliplerin makamı Vilayete m(\. 

racaatları ilin olunur .. 

Şehremanetinden: 
/tasköy llalıcıoglu Ye Sutlııce mmtak:ıları 1 Ja,ko)" Bdediyc 

me\ kiindc 20 den 2:- hazirana kadar. Kasııııpa~a mıııtaJ,.;ısı Kıı: ın· 

pa~a B. mnkiinde 29 hazirandan 6 tL"mınuza J..ad:ır, l>olcıpdcrc 
ve Ycni~ebir mıntakası Dolapderc H. mc\ kiin<le 7 den 11 w·ıııııuı.ı 

kadar. Pangalcı mıntakası P:ıngaltı H. me\'kiimkn r .l den ~ıı 
hazirana kadar. l:lesikta' Ortakö\ mıııtakası Jle,iJ..ta; B. nıcYkııııde 

? • • ? ' 

I! 1 den 30 haıirana kadar. Fındıklı Tophane mıntaka'ı !'tıphanc 
B. me,·kiiıı<le J i den :- aA°ıı'to"ı kadar, Calata mıııı:ık:ı-ı C.tl<ıta. 

B. mcl'kiinde 8 den 1 .1 ap;ustosa kadar. Taksim n'ıııtakası Tak' ın 

B. mnkiindc 17 den 2:! aj!;ustlN\ kadar. Hcyop;lu mtııt:ıka,ı 'e 
damgasını yaptır:ımanıı~ ohınl:ır l:l. dairesinde 2-ı den itibaren. 

Daire hudut dahilinde \"alı~aıı esnafın kullandıkları dirhem. 

tenızi., ölı;ii ve ölçeklcrın yukarda ya1.ılı ~ıınlcrdc Ye kar~ıl:ırında 

gö,tcriicn meı J..ilenlc muayene Ye damga muamcle,i ppıl:ıc::ıgın

<lan alakadar L',na.fın .ııostcrilen gunlerdc zalııtai hcletliye mc\ ki 
!erinde ila~ı ':ızifc ey inen memura mL,raL'aatta me' a1.in',i danı 
){alattırmalan ilan olunur 

Sanlık ı.;lftlik his,e,i Rey kozda ~ahin kay-a kır ınc\ lJindc eski+ 

1 
'7'

1
YA'7l'RO 1 

Toygar çc~ıııcsiyle Dukuk ı e hir tarafı An deresi ye lıir tarafı VE SiNEMALAR Istanbulda Tahta Kalede Menaşe ırak namınıza tastir kılınan ve tes-
tariki am ile mahdut (~:imalı dftliıti namilc maruhur)karctc\'ı"nli ma-

1--"!'"ııiiil-"oiiıioııiiil~----- Kanza hanında 72, 73 numarada mu- viyei deyne daveti mutazamın bu-' " Süreyya sineması 
halden 21 hi"edc 3 his,csl, rouJ..ataalı mahalden .J:><ı.ıo hissede Bu ••ıım sinı m•d• Bllli Dov tarı· kim iken elyevm ikametgahi meçhul lunan ihbarname ikametgahinizıu 

meçhuliyeti hasebile tebliğ olunama tı!HO hissesi "ltllacaktır . .\lczkôr hisselerin muhammen kıymeti 700 fında·, temsil edilen bulunan tüccardan Bartelemi Tunda 
dığından ilcinen tebliğat icr:ısrn •:a· 

lira olup bedeli ddatcn :ılıııacakıı, . :\ILizayedc 2Q Haziran 1 Q29 Gelin duvağı efendiye. rar verilmiştir. Tarihi il•rdzıı 
1 

ı,~ 
tarihinde defterdarlıkta rnpılarnktır (733) '\yrıca hüvük var\'ete Istanbul icra Dairesinden: ren bir ay zarfında 

928
.
2524 

ti , 

MUZMi~ ·v~RALJ\R ~tl\t<\..S\RJNTANU CIBANLlfRo 
'< .. ~ Sit<ATRiN :n- ~ 
merhemi pek tesirlidi"r. 6ilumum eczanelerde 

~evi el ~emir yolları ve limanları Umumi inaresinoen 
12 km. yol ınalzemesi rnünaka,a~ı 2tı 'ft:mmuz (' .martesı j!,unu saat 

15,JO. da l ~ınumi müdlırh.ık bin:ı,.ınd:ı icra cdılccektı. \ li.ınaka 3\ R i~rirak 

cdtl'~klcrin teklif \C teminatı ınu\;ıkkaca mektuplannı mczklır j!,,ıııde aıu 

f ~ e kadar L ınuını' id.1re k:ılc:rnine \ennelt·ri IA.r.ımdır. 'faliple"' niinaka~a 

daire ını..:~... \ c l hı 

Ferah sinema ve tiyatrosunda 
K"omik C'evd•t Hey temsilleri .. \na; 
tas hale ~inemad11. Gaip dlinva. 

i iııı 
r.>kıjehir : EYk.[ ıdarı»i nkıli 

avukat Fıılı ho~ m\ldd i aleyh Seyıt 
G11.inin Fevzi abat ka•\cl olup 1<
tanbulda Beşıktaıt• viıno camii oka
~ındı Rüsumat rneınuriınndın çerke 
\"u;uf aleyhine iO !O kil' ıı; alacak 
dav &ı ikıtme ermL' isedc ıkametgAhı 
meçhul kaldı~ında~ ilılnen tdıligat 

i~ra ... ı kararJ,t:İr nldu~·undaıı }C\mi 

ınııhakerne olan ~.l 1 lızira!I •129 
unu . ıt 1 .ı.ce Fskt .. ehir sulh 

Roobede mukim Ominiyom Teks-
til şirketinin birinci ticaret mahke-
mcsindcn on iki bin üçyüz dokuz 

dosya numarasile IJilmürdcaa tes\~ 

yei deyn ctmcdigini ve ya tl hırt 

icrayi mü$telzim bir deycceğiniz ol 
duğu halde dermeyan cylenıcdıgınız 
taktirde giyabmızda icraya dev :n 

olunacağı malUmunuz olmak üzre ve 
birinci ihbamamenın teblıği rıaka-

Fransız frankının aynen tahsiline 
ve üçbin franka 30 Temmuz 927 ve 
üçlıin franka 30 Ağuıtos 927 ve bin 
üçyüz otuz franka 30 Haziran 927 
ve bin franka 20 Eylul 927 ve iki bin mına kaim bulunmak Üzre ilincn teb 
franka JO Te,rinıevel 927 ve diğer liğı keyfiyet olunur. 
iki bin franka 30 Teşrinicvel 927 ta-

rihlerinden itibaren yüzde beş laiz ZA Yl vesika- 330 •reside Da
ve yüzde beş ücreti vekalet ve lıc~ ı rülmtlallimattan almış olduguın tas
bin iki yüz iki kuruş masarifi rnuha- diknamc-~ zayi ettim. Yenisini çı
kcmcnin ve protesto harclarinin tah karacagrmdan zayiin hlikmil, yok-

silınc mütedair bulunan l2 Mart turt Şehzacje Ba~ında İstiklal mek-
928 tarih ve 928 'l6 numaralı ilam tehi sokağında 23 numerolu hanede 
lıerai infaz dairemize tevdi kılrna- mukime muallime ~afiye .. 



1 ıı !> ı •12•1 kadın ra 
( '.,r... lhn 

~ı (, ~'J2') cı\.:cK1tre 

l 'ı:r~t.:mcc 

~ / 6 Jq!C) ('c artsl 
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ai1t~i 

A ker ıakaüdiı 
Mülkiıe " 
Asktr ailesi 
Mülki re 
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Sultanahmet 
dan 
ıoıoı 

6501 
8001-
5001-

501 

lüt>.51 
66.51 
1:!:151 
swı 

va k. 
106.'iO 
6tıSO 

8J.'O 
S2fl0 

ı.ıo 

107.'iO 
h:":' ( 

hOO 
."i.l.'i8 

1'1751 ııııı50 
ı.~51 b&ıO 

ıııı01 8800 
5;3s ı .ı.ıoo 

8801 !1965 
.5501- ~tıOO 

\ 111.LI V F:T 

lylp 
dan 'a le. 

.18001 .18150 

.12soı-.ı2:-s 

.ıwoı .ııı·,ııo 

.12001 .12100 
4SOJ - 452.5 

:ııı 1.51 .'J8JOO 
S.!57h .11b.J.5 
.16201 .1()400 

.12101 .12JHO 

Samatya 
dan \"a k. 

4COO 1 - 40.100 
281.lO 1 281 'iO 
42.'01-42<1()<) 
29001 2Q200 

4001 ~o~o 

40;l()l 40.'ilKl 
2~ 1.ı1 28;3()(} 

42901 4.l'.200 
20201 2'1.loO 

:18.lOI .18400 40.iOI 40'00 
28.JO 1 28;J60 

.llı4HI .lb5~5 4-1Wl-43500 
:!.9,lS 1 29~00 

38401 

36526 Jfıtı20 

4tı:oı-40Bıo 

4.1:i0 ı - 43770 
29.i()J-291ı00 

20 IJAZIRA .• 1929 

Kasım paşa 

dan yak. 

21501 217.'iO 
11)()() 1-19050 
~IM)(}I 202.'iO 
19501- 19.'i60 
~.'01 2:il0 

2ı::;ı 219ö0 
J <l()S 1 1 IJ080 
21Wi 1 20.'iıJO 

llJ.'i61- 19b!O 

219sı 22ıoe 

W:iOI - 20fıSO 

22101- 222;;0 

Haydarpa~a 
wıı , ... k 

28001-~8.JSO 
lhOOl-181.'>0 
2h001-21i4~0 

1 hOO 1 - 1 6.100 
2001 21)(~) 

28.3.'i 1 28h.'i0 
ı sı.ıı ıs.mı 

'.!6451 '.!69tW) 
lt.ı.JOl-JMSO 

:!8tı51-28900 

18.JOI - l&ım 
2fı601- 27'250 
1fı.'\51 1 tı700 

28<ı01 2912.'i 
18401-184(ı() 

2~2S 1 27 .'i2S 
16701-16850 

ÜskUdar 
d•tn ıa. k 

3.lllOI .l.HOO 
22501 22uso 
:ıooo ı -.ıosııo 

21001 -~12;;0 

.ıoo ı - .ıo.ıo 

3:1401 3.1800 
:!2<ı.'i l -22~00 
.1050 ı -.ı ı 000 ;ı 
212sı '214:i0 

.ı.ıııo 1 -.1-!050 
2'.!;'01- 2~800 

:11001 .)1400 
214.'iO 2IS75 

.140.'il :l4210 
'.!'2801 - 22900 

Beşiktaş 

darı ıa k. 
461~)1 48.lt)() 
26001- 20!00 
4,;001 -45001 

2:i001 2.'i 150 
.ısoı - .1;;;;0 

48.101 48.'i.'iO 
%101 26200 
45401-45~~0 

:!.'i J .'il -'.!.'i2.'i0 

485.'il 48~UO 

2b:201 -2b2b0 
45? 51-459.'iO 
~.ı~.; l 25.l::;O 

48701- 48820 
21>:?6 I 26.120 
41ı05 l -46J20 

21576 21675 ~:i;J:ll 2:;42,; 

Be~·ojtlıı 

ılan " k. 
.12001 - ;;2::00 
14-001-14 ."i() 

."iOOOI - ott!.'iO 
1.1001 1,11 ;;o 

1301- ı.ıso 

52201 .'i:t.l50 
14151-14250 

.'ı02ö 1-50.'00 
131.'il- J.).J()O 

.'>235 l-S24'i0 
142.'il-14325 
'i0501-~0650 
1;ı;ıO1 1.1400 

:'i24.'i ı -.'i2.'i30 
14326 14400 
.'i06Sl-o0720 
ı.}4()J 1.1470 

Fatih 
d.1n 
1~ili)1 

10001 
14001 
~001 

mıı 

'a k. 
17.lOO 
ıoı.ıu 

144-00 
b"i)I) 

1 •• 1'2 

ı :.ıoı ı ,.,ı~ı 

1ol.'i1 102.10 
ı+tOl 1-l750 
1<201- 8.150 

l'.'i()J-l~,00 

ıo:ı.ı ı -ı o.ıoo 

14:51 -1,000 
8.1.51 - 8~00 

l:;oı-1~ıııo 

10301 -10350 
l.'i001-l.'i200 
1<501- 8570 

dan 
.ıOtıı 

2001 

:ı:ıo 1 
21 :;;, 
.ısı 

,. 
ı;)(ı 

·' " 
.15( 
~(; 

,.~ 

.ı5oı- ~ 
2251 -~~ 

601 b~ 
451 

36.'il 
:!.;J.51-

8.11-
b!il-

e er•mili mnlldre ve a~hriyenia lıazlnn ile ağlı t!'.< 929 maaşları ba!Ada gfüıerilen lfra numaralan \'C günler itibarile ıevıi edilecektir. Günf:nde \'C numara "1rasında bulunma ·anlar bt~ hude yere mi\racaaı ctmesinltr . 

Istanbul Zat Maaşları Muhasebeciliğinden 
• \llJtc~aıtı" 1 \"r t\taın 

Maaş sahiplerinin nazarı dikkatlerine 
\la:ı.~ almaıloın C\ t:I numarı 

nlı c lıır. 

., llir kinı <<) < 1 .r günde 4 
cuzdandan fazı.-ı için numara \C 

m • 'crılemcz Klindc duruen fazla 

"'· c Jzclan danlara d ııdcn Faıla 

cuzda~ ıçi<' mbncaaı eıukkri l,'lh 

tt:\Zİ olunan fi~lerin en son nunıarL<ı 
verilir. Hu cüıdanlann m~ını numara 
aldtğı günü le\ ıiııı hinikıcn •onra 
alabilirler. 

;ı Kadır' a mahsus günlerde 
erkeklerıı ıc rrkckle·e mıh us gıın

lerJc kadı ·. a maaş verıleme.~ 
4 ;\baş almak için müracaat 

edcctk olan kimse içdmıl mevkii 
ne olursa olsun numara almağa ve 
sırumı beklemeğe mecburdur. Nu
mara almadan ve ~lfası geln1eden 
kımse)e tt:rcihan maaş \tri1emez. 

:; ;\laa; te\liatında bulunan 
memurlar, polis ve jandarma efradı 

hıç kim enin ııumarasmı re maaşını 

almağı teH.'SUt edemez Bunlara nu
mara 'e maaô \ erileme.ı. 

b . ·umara alupıa muav~en 
günde Ye . ırasında müracaat etme
ytnler >ıraları geçtikten <onra müra
caat edecek olurlar a ı <niden numa
ra ılmağa mecburdurlar. 

l!An olunan muıryen gün-

!erde ~elmt\ enlere nya numara 
alıpıa •}m gilnde kişeye müracaaı 

ettikleri günlerde yeniden alacakları 
numara sıra.-hle m.ıaş \erilir. ı-:\'t:lce 

alınan numaranın hükmü yoktur. 
istirdat olunur. 

8 ll~n olunan ıı;ünde o güne 
mah<u' fiılcr tamamen tc\Zi edildik-

trn !-Onra p:tri kalan müracrat e8hn
bile Hşlerin tc\.ıiindcn l'<''lra 111ıJr3-

caaC:edenltre o gün bir gün sonraki 
tarihli fi~ 'erilir. 

9 J\laaşlar Jiya numarası •ırasi-

ıc 'crilcccktir. 
10 .\lnaşaım ltlZii günleri ba-

l:tdakı li<tcd<dir 

Y alıu1. Ka;ımpaşa şulıesiııJcn "':. 
lann maaşlan Beyoğlu ~ubeoın 
\erilccekıir 

Bir müddetten beri merk<~ 
ıediy~ edilmekte olan sultan ·~"·ıJ 
şubesınden maaş alan mt.iter-11<Jlr 
itam ve eramil dahi sultan \h 
~ube!'inden ira edilecektir. 

~~ ... Turk ocakla.rı Merkez Heyetinin büy:ük eşya piyangosu~ 
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.... Biletlerinizi almakta istical ediniz . 
ORTA ;\IUALI.JM MEKTEBİ 

KABUL ŞERAirfİ 
1 - Orta muallim mektebi alelumum ona mektep uallimleri 

ile ilk muallım mckıeplerinin ( Terbiye, Ruhi ı~ l'sulü tedris ) mu
ı!".:nlenn1~ 11K 1risat müfettişlt'rini, tatbikat mektebi müdürlerini ve 

1 ıliharc •ı;ılacak ıkmıl mektepleri mildtir n muallimlerlni yetişıir-

ck ti1erc tesis t.:G ~miştir, 

2 t ı ıa ınu•llim mektebinin ( Pedagojı , lisan te edebiyat , 
r.·ı'ı roğra!ı :ı, !iz k. kim}L rhaziyaı rahliyat) ıubeleri verdır. 

1\ ~"btlerd~n pedagoji ,ube ine girecekler C\·elemlrde (pedagoji 
ihari) \c di~er ıulıclerc girecekler (umumi ihzari) >mıflanna imtihanla 
knbul ol ·~acak ve bu sınıfları ikmal edenler meslek şubelerine 

gcçcctkltrdir. 

3 Lmuml ihzariyc münbısıran erkek muallim mekteplerinden bu 
sene meıun olacaklar ıl 4-S sene zarfında (eniyi) derecede mezun 
olup sinieri 18-25 ara>ında bulunan talipler imtihanla kabOI olunur.(•) 

4 Pedagoji ıhzad} e kabul olunacak talipler, ilk muallim mektep-
leıinden eıuyi d<··ccede mezun ve sinleri 18-25 arasında bulunan 
,c iki sene ılk mektep muııllimllginde muvaffaklyetlo çal~mış muall:m· 
ler ara<ından ımılhanla tefrik edilir. 

5 ) ukanda ı.ıı~ evsaf ve şartlan haiz olanlardan bu sene mu-
allim me~ıcplcriııdco ııı~ıun olacaklar. bulundukları muallim mektepleri 
mü•l· r jklerlne = atı Ue ısimlerini kaydeıtlrmeleri JA:r.ımdır. Bu kısmın 
m ahaka ımuhanl bulonduklan mekteplerde sen mezuniyet imti-
mlarınm hitamını muteakıp 20 temmuz 1929 cumarıest mektep idare 

\C t ım "ev'eılcnnın huzurunda icra edilecektir. 

li \1 ·allim mekteplerinden 4 - 5 sene zırlın-la muun olupta 
sınleri 18-:!5 arasında bulunan diğer muallim talipler, h.nıgl kısmı talip 
ı-eler a•a~ıJa zikn:dilcn evrak 'e •tsikat.ıı ile birlikte m nsup olduk
! :ı \<urif idarekrınc temmuzun 10 unru ça~ımba akşamına kadar 
mur.ıcaat cımclidır, 

1) \lll<abaka imtihanına kalıul için i>ıida 

il) . 'ıhhıunin ıahii ve müsait, aza ve havasının tam cismi ve ruhi 
anormal ah\ali bulunmadip;na dalr resmi tabip raporu 

111) Mezun olduP;u mektep ~ehadeınameıi ile hüviyet cüzdanı as
kerlik \ e &$t \e kalan 

iV) Bulunduk! n muallimlilclerdekl müddeti hizmet ve hllsnü hiz
met et:ı1'cller! 

V) Pedagoji lhzariye gireceklerin muvaffaklyetle çalıştıklanna dair 
. lurif idareleri ta dılrname i müfettiş raporlınnın ırurcılerile birlikte 

'ı 1) l!G adet kanonsuz roıo~raf. 

7 ;\lii<abah imtihanlın her vil~yette .Maarif Eminlerinin tensip 
edecekleri mah>lltrde 20 temmuz 1929 cumartesi günü sabah saat 
9 da lı3ıilıyacaktır. Bu milddet tehir ve takdim edilmez. 

8 imtihanlarda kaunan efendilerin büviyetlerinl havi ced>·eller 
maarif eminllk'erine, Maarif ve muallim mektepleri mOd•irljjklerine 
blldirilecek ve mektebin açılma zamanı da 4bu resmi dairelerle ve 

~azetelerle aynca ilin olıınıcakur. 

10 Ona muallim mektebi leylldir. Talebenin ibare ve iaşe i 
.e kitapları meccanen temln olunur. Ma arifi saire talebeye aittir. 

11 Kahul edilen talebeden telılt çocuğu ve lı:iınse5lz oltnlar 
bu baptaki evrakı müspltelerini birlikte getirmelidirler. 

/' J Derect kaydı maııh11sıran tvvelki mezunlara aittir. 

Reıeti umumiye i_~ttnıaı~a davet ilanı 
laden kömürü işleri Türk anonım şırketl hısse~ına; 
'irkeıinıizin 2 Haziran 1929 Pazar giftıil alcdı mukarrer ve evve ce 

J oliJoe tc,a!lbn fldn edilmiş olan al~ltde heyeti umumiye içtimaı nisabı 
rk cri)eıln ha,ıl olamam.-mdan Jla:nranın 27 ınd Perşembe gününe talik 
o muştur. 

ı icareı kanununa ve esas nizamnarnemlze tevafikan işba içtimaa iştirak 

eylemek hakkım lıa z olan muhterem hlssed.tranımııın yemi mazkılrda saat 
15 de Aııkarada Turk!ve iş HankL<ı bina,ında hazır bulunmalan rica ve 
f11D. olunur 

\stanbul tıcarel ve sanayi o~asından 
Ü<1:ı.ını7.ca muhtelif cins le azımı 1.. rra -~, mub:ıyaa tdiltcektlr. 

itaya tulip !anlı rın oda umumi k:\tiplik L ro una mJracaatlan iJ4n 

-- --· 

leYlet ~emir ıolları ve limanları umumi müfi~rlü~ün~en : 
Pendik-Tuzla arasında vaki (içme) namlle marul su menlıaına gidip gelecek yolculara bir ko

laylık olmak üzre bu sene de 21 haziran 929 tarihinden itibaren ve iş"arı ahire değin her gün 

atideki kararların mahalli mezk<ıre kadar devam ettirileceği ve istasyonlara talik edilmiş olan tcnzi

IAtlı bir tarife mucibince a1jmet ve avdet biletlerinin köprti ve mücavir istasyonların kişelerinde 

saulacağı ve Adapazar-Tuzla arasındaki istasyonlardan içmelere gidecek yolculara bir suhulet olmak 

llzre 9/10 No. katarların (Adapazar kararlan) menba"dn birer dakika tevakkuf ettirilecep;i ve bundan 

istifade etmek lsteyen yolcuların azlmette Pendik biletini hamil olmaları ve avdette Pendikten itiba

ren Tuzlaya lı:adar bilet farkı ita eylemeleri ve Tu;dada yeniden bilet almaları Hlzımgeleceği ilıln 
olunur. 

Katar No. ~u 

14, 21 

18/28 
22/25 

26/31 
30/35 

82J39 

9 
10 

Köprü Har. 

7.05 
7.55 
9.55 

13.05 

15.15 
16. 10 

Haydarpa~a Har. 

7.35 
8.30 

10.24 

13,30 

15.40 
16.40 

içme :\luv. 

ll.52 

9.47 
1 1.37 

14.40 

16.52 

17.52 

6.57 

20.57 

Har 

1).-

9 . .52 
11.45 

14.45 

16.57 

17.57 
6.58 

20.58 

Köprü Muv 

10.50 
1 1.30 
)3.25 

16.25 

18.35 

19.30 

Emlak ve eytam bankası Istanbul 
şubesinden: 
Esas numarası J\fcvkll Bedeli !can senevisl 

9 Galatada fazurum hanı müştemilanndan 203 numaralı dükkAn 450 lira 

426 ,, 36 Beşlktaşta Kaptan lbrahimağa mahallesinde 42-44-46 numaralı arsa 

59 Balatta Karı:baş mahallesinde deni1. kenarında depo 330 

50 
.. 

144f4 Çırpıcıda 669 dönıimden müfrez 9 dönüm rnrla ,, 
87/16 Çırpıcıda 200 dönöm çayır mahallinin otlakiyesi 100 ,, 
Emlak ve Eytam bankasına ait ba!Ada muharrer emvalin birer senelik bedell icarı şeraiti ati~·e 

ile müzayedeye çıkarılmışur. 

I - .\lüzayede müddeti 25 Haziran 929 salı ı;ününe kadar olup ihale muamelesi yevmi mez. 

kCırda saat on altıda icra olunacaktır. 

2 -· Bedeli icar ilk taksitte ihaleyi miıtaakip vcrilrnek üzere üçer aylık müsavi taksitte tediye 

olunacak ur . 
-3 Mıizayedeye iştirak etmek arzusunda bulunanlar Bahçekapıda Eınlak ve Eytam bankası 

btanbul şubesine muracaat etmelidirler. 

lstan~ul nııutakası maa~in nıü~en~isli~in~en: 
Bilecik vilayetinin yeni~ehir kazasının kirazlı yayla kariycsinde 

ki.in olup halen hükQmet malı bulunan simli kurşun ve çinko ma

deninin bir sene zarfında tescil olunacak (250000) lira sermayeli 

şirkete hukuku deuedilmek ve teslim tarihinden itibaren bir sene 

zarfında L'Ski imalat açılmak ye maden ocakları civarının 1-5000 
mikyasında muntazam topoğraf harita>ı yapılmak ve mümkün ol

du~u kadar ıeoloıik 'ıvjyt:t ırae edilmek ve bundan maada tetkikat 

netayklne göre !~erme projeleri tan?Jm edilmek ve dördün.ıı.i ·ene
dc itinbaren senevi asgari (7500) ron cevher çıkarılmak ve yahut 

hııva kablusu inşa cdllmi~ bulunmak ve bu tcahbiidatı teminen milll 

Bankalardan birinin 12500 liralık teminat mektubu VLrilmek şartile 

mezkur maden taliplerine ihale edileceğinden tallplcrin 15/7 929 

tarihine müsadif Pazartesi günü saat ı 5 ~e kadar teminat mektup 

larlle beraber kapalı zarfla iktisat vekAletl maden işleri umum mü
dilrlil~ilne müracaat eylemeleri i!An olunur. 

BQett uınumiJeJi i~Umaa ~avet 
Kozlu Kömürü işleri Türlı: Anonım Şirketi ili. sedamuna: 

Şirket mi<in, 2 Haziran 1929 Pazar gUnil aleti mötekarrer ve evvelce 
usulune tevfikan ilin edllııılş olan alel•dc he eti umumiye içtim11 nı abı 
ekşeriyetin hasıl olamımı•ından Hıı.zirının 27 nol pe11eıııhe gilnüne tslik 
olunmuştur. Ticaret kanununa va esı ni:tamnamemtze te'Yfikın iıhu içtima• 

işıirıllt eylemek h:ılıkım haiz olan muhterem hl edarlarımmn yevmi mez
kllldı Mat ı? de Ankırada Türkiye iş Back111 binasında hazır bulunmaları 

Ankara merkez mektepleri 
mubayaat komisyonu reisliğin
den: Ankara merkez mekteplerinin 
Haziran 929 dan Mayıs 930 gayesine 
kadar ihtiyacı olan Et, Ekmek, Seb
ze, Mahrukat, levazımı mütenevvia, 
Mevadı muştaile, Arpa, Saman, Süt, 
Y ogurt ve Saire kapalı zarf usulile 
mevkii munakaseye konmuıtur. 

Şartnameleri görmek ve almak is
teyenlerin Ankara Maarif eminliği 
ile mektepler muhasebeciliğine mü
racaatları; Ve iştirak etmek isteyen 
!erin de yüzde yedi buçuk teminatı 
muvakkate akçasını Ankara mektep
ler muhaıebeciliğine teslim ederek 
alacakları makbuzlarla yevmü ehale 
olan 29)Haıiran/929 Cumartesi gü
nü saat on dörtte Maarif emanetin
de mütetekkil mubayaat komisyonun 
da hazır bulunmaları. 

Dakik Ziya 
MUteha,.sıs doktorları muh· 

terem ailelerce senelerden beri 
tecrübe ve mUlı:emmellyetl tas• 
tik edilen yeıane çocut ırıda· 
sıdır. 

Galata İthalat Gümrüğü müdüriyetindeıı: 
Cinsi eşya kap nevi kilo 

ipekli pamuklu çorap bağı 1 'andık 46 tı· 

Baladc cins ve mıktan mühıırrer eşyanın icra kılınan nıiı/.~~J; 
desinde resmi gümrüğü ayrıca tediye edilmek ~artiyle 51 Jı~P 
r"alibi uhtesinde olduğundan daha fazlasına talip olacaldarııı 

komis onuna müracaatları i!An olunur. 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYYARE PiYANG~~U 
6 inci keşide l l Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Ayrıca 50,000 40,000 30,000 20,000 15,0 
10,0QO liralık ikramiyeler ııe 100,000 L. nıukô/11 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

İlan , 
Sirkeci-Edirnekapt arastnd:ı, 37 numaralı yeni bir hattın .21 ~~" ~· 

1929 tarihinden itibaren, zirde muharrer seyrıi sefer ıarifc,ı daıresı 
!etmeye kilşaı edilece~ı muhterem halkın na1.arı ııulılına l!An !lluntlr. rr'~I~ 
Tram•ıy hattı Trenler ara>ında ilk trenin ha- Sı1n k'' ,,ı:ı 

fasıla: dakika reket saati har< 

Sirkeciden 6 12 - ::ı;ı. ,ı-1 
t:dimekıpısına 6 13 17 6.24 2.ı.I'' 
Edimekapısından 12 17 5,50 ___.,/' 
Sirkeciye 
~~~~~~~~--~~-

emlak ve e~anı ~antası ınü~ürlü~ün~eıı 
satılık fabrika ik· .' 

l - Ankarada 1 latipçayı mevkiinde k~in Kozma [;tI'r r • 
mıylc maruf olup bankamızın mutasarrıf bulunduğu fabrıkuııt , 
rak,itlc mıizaycdeyc konmu~tur. ·r 11ı '1' 

' ı · d k J J l;ıı 1 • :.ı - " tizaye e apalı zarf usulü iledir. halesi 24 
Pazartesi gllnll Ankarada idare meclisi huzurunda icra oıuııa~d r. 

' S 1 k ) ırac t: ' ;, - atın a ma isteyenler (225(} Jıralık teminat 111 

B . k · ı 1 ' .rıır.' u temınat ınc tulıu teklif mektuplariyle beraber ı ıa t "1ıı:t· 
tişmek iızcre bizzat ümum müdüldğe verilir. Yahut ıu.ıh 
rak posta ile gönderilir. ·

1
n :ı 

. ı"-'~ ll 
4 - ihale bedeli bil:lfaiz sekiz caksittedlr. ilk ıak>H ,e'' 
5 - Talip olanların lstanbul veya lzmi ,ubekrimı7.C .1 ı,ı ı < 

L1mum l\Jüdürlüğc muracaatla mufa<~al şartnamernlıl 1~ 111j,;r ıı 
leri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira mukahılıP<« 
sını alıp teklif mektubuna rapt etmeleri icap ctlet · 

· Tacirlere· mühim ilan: 
Ticaret ve sanayi odasından: 

d . · cısıı'1 

1929 .cne~i oda kayır ticretlerlle . o a r~smının cnktı" 
tahsil mtıddcti 30 Haziran 929 tarlhındc hıtam bula 11111, ,J 

ücreti kaydiyeslni etmemiş odamızda m.ukayyet zevat 1~~811 , ' 

hir cezaya maruz kalmamak uzere ınuddenn hııaı»~ . ol / 
e-znesinc mtiracaatlıı borçlarını ödemeleri ilan \.: rıc.ı.--

_ ... Mübadillerin nazarı dikk~t~"~"" "$" 
10:\'raknu \ eriplt t"imdiye ktı.dar rnal 'e ~'' ~1. cu:ıe rıı 
\t menfaatlerinin temini !~in her ııir J il hl ' ıı;c ete ıl ,rııırııL 

1 '0 ,( 
Adres : lstanlıul Eın! onıi z m • ., 

1 la .. an ı 11.h~ 1 i ... - _-..,._- -- ------ .--:~ 



l\llLLIYET PERŞE:\lBE 20 HAZIRAX,1929 

WOODSTOCK YAZI MAKİNELERİ 
Bir yazı makinesi almak ihtiyacında iseniz ucuz bir makine alıp daima tamir ihtiyacı karşısında 
kalmaktan ise yirmi otuz sene bila arıza hizmet edebilecek sağlam ve çelikten mamul bir ınakine 
almalısınız. 
WOODSTOCK yazı makineleri kanıilen çelikten mamuldur. Hem Türkçe hem ecnebi lisanlarını 
yazmak için beynelmilel klavyeli nıakinelerin f iatı 220 liradır. izahatlı Türkçe kataloğlarımızı 
talebediniz. _ 

Veklll umumi: Türkiye Otomobil Lastik ve TrlrkllJr Şirketi, Beyoğlu istik/Al caddeıl 168 

? 

;:::~.--~T~A~1~'~JL~L:-:=E:R~l.~N~l.~Z~1.--:::;::;:::.::"7""~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~========~~~================,!ıı~A~al:an~v:e~E7ıski~·h~is:ar~m:u:.t~tc~hi;-::;tçi~ 
mento ve su kireci fabrika!an 

1 Anonim Şirketi 
Kaplıcaların kraliçesi o an Aslan ve Eskihiııar müttehit çi· 

V 1. ş ı· (VICHY) :i:t;i:~e:~n~r::ir::ibri!':~:~a~~:. 
içtitlli) eden hissed.uan heyetı ıc-n.:· 
miyesince yeniden 38.500 adet hisse • • • de geçırınız 

Menhalan 
Hamam tesisatı 

Otelleri 
Gazino ve tiyatroları 

Spor ve etlence!CP 
ti \ ı~i hamamlannın mevkii cihan~ümui bir şöhreti haızdlr 1 )ünyanın 
" ••• t_ alındın senede 1000 l<l~i ziyaret eder,:\lenba sulannın kıymeti 

J v ıve;i vuk, e ·tir, F.n asri tesisatla mücehhezdir. F.n l~tif ve cazip 
u ı n ve •bıdeıe le ınuhattır. Akar sulan, vasi parkları, mebzul çiçek 

"· 1 1hçelerl v •dır \ ı~I hastalara. hitaplara ve tedaviye muhtaç 
' lan nıı kMfCJıne flhh•t bahşeder 

ADlER 
YAZI MAKİ ALARI 

1 Haziran hulOI ettJ 
Her muaıııele mecburi olarak 

yeni harflerle yazılmalıdır. 

senedi ihracı suretiyle serm.:ıyrni11 

tezyidi ve işbu yeni hisse senct1atı
nın, ş~kct mttkavelenamesinin 13 
üncü maddesi mucibince, tercihan 
eski hissedaran ile müessis his:" se
nedatı ashabına itası karargir olmuş 
ve bunların tarihi ihraclan ile fiat· 
!arının ve tabiri umumisile bu bap
taki ihraç şaraitinin tespiti için mec 
lisi idareye salahiyet verilmiştir. 

Hissedaran heyeti umumiye :-Jn 
işbu kararına binaen yenı hisse sene 
datının beherinin, 1 Kinımusani 

1929 tarihinden itibaren temettü ah
ıine istihkak kespetmck üzre, 20 

Türk lirası fiaıla mevkii tcdavlde 
ihraç edileccgi ve esk. 10 hisse sc. •
linin ibrazı ve bervec.biatı tcdiyat 
mulı:abilinde yeni 4 hisse senedi ve 
eski 20 müeıısıs hisse senedinin ibra
zı ve bervechiati tediyat mukabilin· 
de ycnı 25 hisse senedi vcrileccı.i 
Jirketi mezldlrenin hisse scnedatı as 
babı ile mikssis hisse aenedatı s;ıhip 
!erine ilan olunur. 

t: 

,, 

[Eta] nın başlıca me!lbalart 

GRANDE - CRlLT E böbrek hast•lııı 
~ ~ s11.f'·a 'e rne '" 1ne 

HOPITAL mide u~rcti hıızitn 

CHOAılEL tesiri mes klu-ı 

DELSTINS ifrazatı kimye ·iye, 
oıe·•nede hasıl olan 
taş, böbr k aırılan 

n•kri·, ıeker ha talığı 
, .\leşguliyetleri h85ebile \'işiye gidemlyen ve fakat tedavi olunmak 
4tiyon hastalıklarln Vişiye gelmiş ve fakat tedavi mzına devam etmek 
t .ıvenlcr için bütün dünyada mehafili tıp tarafından i;timall tavsiye ve 
havas;, devalvelcri mücerrep Şlfelcr derununda Vişl • Eta sulan 
1•Yet kuvvetli Ye şali bir tedavidır. Gayet saf, lezzeti Btif ve rayıhası 
~tfis olan ~ker ve tuzla mahlut PESTILLFSI ise ayni hl\•ası ~ifaiy
)tye malik ve hamız! mldevi üsreti hızıma iOn derece müessirdir. -~rzak ve mahrukat ınünakaıası 
fia fen Mektebi mubayaat komisyonundan 

\fekıebin (930) senesi mayı;; gayesine kadar bir senelik et, ek

' crzakı mutcnevvia ve sebzesiyle mıdmıkatı (!7 Haziran 929) 
itnıbc günü saac I* ıe kt1pıılı zari usullyle ihaleleri icra kılm-

llzcre ayrı, ayrı münakasaya konulmu~tır. :ıııraitl anlama(( için 

gtın ve mLinakasaya iştirak ecmek isteyenler müe, ·esatı ticariye 

1.iraiye muhasip me ıılltigiıne tevdi edecekleri •ı, 7 15 nlsbe· 

e teminat akçcleriyle teklifat mektuplarım sııatı ihaleden eve! 

llıLı uyumla mektepte l.:onıi ) onumuza tcydt cı lcaıclcri. ·- ---- ---·-;.._ ____________ _ 
Tal{sitle satış 

ilun1aı1n n1akincleri satış 'fürk Lin1tet şirketi 
' t r ı I, Agopy ., Han, Tel. Bcyoklu: 3898 

~ 11 ~a~lam hükilmtt 
ı...,_ • ı e•erl 

En sağlanı 
( Cermanya) bisik

let n1akinesi 

••• 
aumann Bu makineleri 

görmeden ma
kine almayınız 

t,, :::.ag, , , ı ~nkı:;; nakış 
nıakinesi 

l),k. 
~ tılo mektebi: Maarif vekAlednln ruhsatını hai7. olup ikinci deYre 

\ lebe kıydedilmeğe baş1ınm~tır, Galata, Büyük Tünel Hanı alanda 
llıero, Naamann m"ğll7.uı. 

• L AZt\RI DİKKATE! 
lityotlunda 1 tlklfil caddesinde 216 numerolu 

~TB~NG1LO BIHJO~HıEH MJGZJSININ 
l-lanımlara nlahsus çamaşır ve cihaz 

takımları dairesi 
işitilmemiş 

olduğunu muhterem müşterilerine 
tebşir eyler 

Otomobil Lastiklerinin Şahıdır 
• 

Merkez Deposu: lstanbul, Sultan Hamam Mesadet Han 

, .. =-:ıll._ __ Eıam __ !.-__ B_--=---------A-A ............ .-, 
1 EM VA LI MET RU K E IA L NA Ti 1 
;..S.em121ıi•••m•ah•aallaemi••••s•o•k•a•ğı•••IB•.•,o•.--ıaı•n•ev•i-aaı~l•ira .... -'!b•ed'!"':eli~'•m•e~~·u~h•m•u~k~a•rr•e1~ 

atik cedit .\ 21 
Beyoğlu hüseyinağa bayram yeşil (' 29 •pırtroaİı 31111 sekiz tak>itte 

:\1iiştemi1Atı; Bodrum katile 5 kattır bodrumda, kapıcı oda~ı odunluk ve kömürlük birinci dairesi 7 oda 
bir mutfak bir hail. ikinci ve Uçüncu dairesi beşer oda birer mutfak ve birer hali, Dördüncü dalresi 3 oda 
bir mutfak 'ılr halt. Taraca kısmı çamaşırlıktır, elektrik 'e terkos suyu tesisat ve tertibatı vardır. 

BaiAda evsafı muharrer apartıman talibinin nüküline mebni ihalesi feshedilerek yeniden kapalı zarf usullle 
29/6.'929 tarihine nıü<adif Cumartesi günü saat 15 de icral müı.aı edesi mukarrerdir .. Taliplerin bedelinin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminatı havi teklif mektuplannı emvall metruke SA TlŞ komısyonuna müracaatlan. 

ADLER 
YAZI !t'.IAKİNASI 

Vrnıpada l 8'l8 sene .'ide ilk 
imal edllcn bır yaz; mak '\asıJır 
Şimdi ·c kadar bıitıin diınvada 

300000 ADLER MAKINASI 
satılınıŞtır. Anadoluya 2US4 ına

kina gonderilmlşrir. 

ADLER 
Maklnaeının husuel1•t 

harflerin müvazl vuru odur. 
Bu fabrikamızın ihtirası olm~k 

itibarile b~kalan tar3fınd•n ıak
llı edilemez. llu sayede fazla 

kopya çıkarmak miımktindür, 

Rl1.LJ'LER l\1AKı~ ASI 
EK DAY ANIKLidır 

ADLER MAK1ı ASI 
EN EYİ BiR MA

K 1 NADIR 
Anadolu için tali Acentalar 

aramakuı1z. 

Eski hisse senedatı ile mllessi s 

hisselerin asbabi yctlerindeki hisse

ler nispetinde yeni hisse scncda.ı 

almak istedikleri takdirde işbu esk: 
hisseleriyle müeeis hisselerini fo. 

atanbulda Voyvada caddesinde Do

yçe Oryentbanlı:m gişelerine ibraz 
etmelidirler. 

Muınaileyhim talip oldulı:lan be· 

her yeni hisse senedi için defaten 

yirmi Türk lirau tediye edecekler

dir, Bu tediyata mukabil kendileri· 

ne Doyçe Oryentbank tarafından, 

bilahara senedatı asliye ile tebdil e

dilmek üzre, muvakkat bir senet ve-
Bir Alman mütehassısı idaresi rilecek ve eski hisse senedatı ile mü 
altında l•tanbulda hergün. maki- essis hisseleri üzerine, bunların ib-
nı ıamiri için bir tamirhane kU-

razı mukabilinde yeni hisse senedi 
şat ettiğimizi tebşir eyleriz. 

Adler rnakinalarının almak hakkının istimal edilmiş Ol· 
duğu hakkında bir tamga vaıoluna. 

baş acentası caktır. 

RI• ŞAR VOLF Eski hisse scnedatı ile müessis 
hisseleri ashabına bu haklarını ıstı-

Galaıada Yoyvoda hanı 7/10 mal için işbu itanın birinci deh ta· 

Galata posı.a kutusu 447 ribi ne§ri olan 15 Haziran 1929 tari. 
İzmir ve civan tali acentalIJtı hinden itibacen yevmi ilin harıç ol· 
Kömürcüo~lu Avni Hey, 

Birinci Kordon :\o, 46, lzmir mak üz.re 30 gtin ırtiddet tayin ohm· 

~============;ı muştur. !! İşbu müddet zarfında müraca t <t 
~1uthak ve sofra için meyen eski hisse senedatı sahipleri 

Margarinyagv 1 ile müessis hisse ashabının yetle:r
deki hisselerin ibrazı mukabili yeni 

MAR G ARll tereyağı yerinı hıs' se senedi almak hakları tamamı
tutan sıhhi Ve 

.besle~ici 1\-IARGARİN yle rayi olmuş olacaktır. 
bır gıdadır. Meclisi idare 
sıhhiye vekılletiyle Şebremınetince 

tahlil olunarak nefa eti anlaşılmış 
ve imaline müsaade edilmiştir. 

MARGARİN"°fra ve mutbok 
yağı sizı mat-ıu 

İ'DEAL 
yajl;lardan kurtarır. Bir tecrübe 

Yaz mevswu münasibetiyle salo- kılfidir, Her verde .\RSL.\\/ mar . 
kasına dikkat ediniz. dolmalarını ................ 1111111!1 ... 

B R 1 tt~ 
........ Bebekte ........ 

:vıuıfak edevannızın bir ayna 
gibi parlamısmı iiıerseniz BRILI .O 
yu istimal ediniz. iyi bir ev kadını 
evinde dalma bir kutu BRILLO 
bulundurmahdrr. BRIILO elleri 
kat'iyen kirletmeden tencereleri 
ve bütün madeni mevadı parlatır. 
B1ltün bakkaliyelerde satılır. 

Umumi acenta Galıtada Voy 
voda llantnda 7- 1 O numeroda 
RIŞAR VOLF. O.lata posta ku
rusu No 4H 

Pi)'anko müdiriyetinden: Nü
munesi veçhile iki buçuk milyon 
zarf aleni pazarlık suretile mubayıa 
edileceğinden itaya talip olacakların 

pey akçelerile birlikte 20 Haziran 
929 Perşenbe günü saat 15 te piyan· 
ko müdürlüğünde Müteşekkil tayya· 
re mubayıat komisyonuna müracaat 

larr. 

1 Kiralık sa~ıl~ane 
Bebeğin en mutena yerin· 

de mezru bab\)tsl olan Saip 
bey yalısının moblllyell bir 

1
• 

kısmı yazlık olarak kiralık

tır. Gllnnek isteyenlerin biz· 
zat ve ya Bebek mUezıfol i 
hafız Osman beye mllraca· 
ailen. ........................... 
Adapazarmın Bıçgıdere or

marundan gayri mamul metre 
mik'ap hesabile iki bin yüz ka
yın, yüz kırk dört ıhlmur ve beş 
yüzelliiki köknar eşçarmm dört 
senede kat ve ihracı beher met
ro mik'ap gayri mamul kayın 
iki lira yirmi beş kuruş ıhlamur 
dört lira yetmiş bir kuruş ve 
köknar üç lira otuz kuruş bedeli 
mukarreri ile ilan ve şartname
sindeki mevat dairesinde kapa
lı zarf usulile 1-6-929 tarihin
den 1-7-929 tarihine kadar mü· 
zayedeye vazedilmıştir. Talip
lerin Kocaeli onr.an müdüriye
tinde komisyonıı. müraca;ıtlan 
ilan olunur. 

numuz yaliniz pazar günleri öğleğe TÜRK MARGARlN l steyiniz. 
kadar açik olup öğleden sonra kapa- ya&Jarı Limitet şı'raetı' ' k 1 A 

~ faze yapra ve en ii ı1 Y· ı lr bulunaciğini muhterem muşteri- Imınbul, Tak.,imAykzpaşa 

terimize ilin eylerim. IF~:·ı~··;lc:·fı~ın;;·~ll~e~v~ofi~l~u~!?2~2~3~;;~::v:a:lı:k:y:a:ğ:ı~ll:e:y~a;p~ıl~miış;t:ır~.1 Fener, Tahta Minare No, 120 

Perükilr Salonu FİKO lieyaz ve sıhhi 

DiŞLER A. , 'ümune hutanesı er tab•t• 
betinden: 

Hastoneye muktaıi ( Jb.l) kalem 
eczayı tıbbiye ve (50) parça Rontken 
malzemesi ile ( 800) metre patiska, 
(1 SOO) metre Amerikan beli, 2.;00 
arşın sargılık Amerikan bezi, (400) 
metre pijamalık kumaş. (1?5000) arşın 
tülbent, ( 120) çift terlik (200) çift 
tire çorap, ( 120) adet havlu. (120) 
peçete, (~O) adet çinko küvet, (500) 
adeı bardak, (150) adet ~Urahi, (120) 
madeni kaşık, (2SO) adet çinko çor
ba ıası, (1?50) adet çini yemek ta· 
bağı 11 Hazirap 929 larihinden 1 
Temmuz 929 Pazarte!I gününe ka
dar 20 gün müddetle ayn ayn aleni 
münakasaya konulmuftur. Talip olan• 
Iann şeraitini öğrenmek ve nümune
lerinl görmek üzere her gün öj\'Icden 
sonra llasıanc 1. W. ve mııtemetll· 
ğine ve ihalesi için de 1 Temmuz 
929 Pazartesi gilnil 5aat ( 2) de te· 
mlnıtlariyle birlikte komisyona mil· 
racaatlan ilAn olunur. 

· e muattar bir ar;ıza malik olmak ancak 
okzijen sayesinde istihzar olunan 

Bioks 
diş macununun lstlına· 

Jile kabildir. 

-MES'UL MÜDÜR: BÜRHANETT!N 



TOrk ccFt::ının Temmuzda verilecek olan aenellk balo.u için balo komııesı dUn !(azım Pafa Hazretlerinin riyasetinde topfanmıttır. 

Don GDzel San'atlar Birlltf Edebiyat fubesl Neşriyat ve ecnebi lflerl encUmenlerl toplanmıflar ve çok faydalı 
Resmimiz encümen azasından bir ıuruptur. (Yazısı iç aayfamızdadır.) 

kararlar vermlflerdlr • 

--------

EM N i YET 
_. ve 

SAGLAMLIK 
• 
ITOKS 

JOJusu.r/J 

------• Şarkıa en me.ııur 49-----.. 
Mahallebicisi Halim usta 

Muhterem mUşttrilerindcn gonnUş oldue;u rağbet• binaen Emin önü ve 
Köprü Üsküdar iskelesine zamimeten Sirkeci ve Bahç• Kapı chalisinc bir 

suhuleı olmak üzere lslanbulda dördüncü Vakıf hanı karşısınd• 

LEZZET MAHALLEB1dS1 
GUDYER lastiklerinin en yağmurlu hava- namilc bir şube daha açmıştır. Halis koyun sütiyle imal ettiği ndis 

Ja da biJe kaymadığına dikkat ettiniz mi ? mahılleb~ tavuk göhsü ve sütlAç, kaymaklı ,.e meyveli envaı 

Kayan bir lastiğin, gevşek frenler kadar ·----d•o•n•du•r•m•"'•"".· y.ıe_e.hl•i •ke•y•li•m•e•m•n•u•n•e•dc•c11ck
11
u•·r. ____ .. 

tehlikelidir. E · 1 d d" f " d 
GUDYER lastiklerinin harici, Patinaj tehlikesin lllDIJB saouı~ı IDÜuUr Ü~UDuen: 
asgariye indirecek yeri« ısıracak ı> şekilde imal 
edilmiştir. Bunu tecrübe için yağmurlu hava 
beklemeğe hacet yok. Elinizi bir GUDYER 
lastiği üzerine bastırın; lastiğin çekişleri, size 
bir diş hissini verecektir. 

Sağlamlık ve emniyet hususunda GUDYER 
in eşi yoktur. Bütün dünyanın kabul ettiği bu 
hakikatı ispat için bir tecrübe k~fidir. 

Bcdosakl efendinin 10940 ikraz numaralı deyn senedi muci
bince Emniyet sandığından istikraz eylediği ıneblAğ mukabilinde 
Sandık namına merhun bulunan Beykozda Kavakdere caddesinde 

eski 1 12 yeni 304 numaralı ve 90 arşt!1 arsa üzerine mebni ah
şap liç kattan ibaret liç oda, iki sofa, bir mutfak, 7 5 arşın bahçe 
ve müştemelAtı ~ııireyi havi hanenin tamamı vadesi hitamında bor
cun verilmemesinden dolayı saulığa çıkanlarak 210 lira bedel ile 
müşterL.J namına kat'l karart çekilmiş iken bukere yüzde on zam 
ile başka bir müşteri çıkarak müzayede bedelini 231 liraya lblAğ 

eylemiş olması cihetile mezkt\r hane nln !14-6-929 tarihine mlisadif 
önümüzdeki Pazartesi günü tekrar son mii7-aycdeı;inln lcr8sı ve mu
amele~inin ikmali mukarrer bulunduğundan talip olanların ıneıktlr 

giınde nihayet saaı onaluya kadar Sandık idaresinde hazır bulun
malar !uzumu ilAn olunur. 

Jl~ ~H knn~ura nıonakasası: • 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
'lesıahdemlnc mımunN' i veçhile 130 çift kundura imal ettirile

cektir. TBllp olanların nüınuneyt görmek lızere muracaatları ve 
24.5.929 pazartesi ·a. t l 0,30 da mubayaa kombyonund~ ı · 7 ~ 

teminatı mu vakkatelerile bulunmalarL 

BİN SÖZ 
BİR RESiM 

l(OylUlerden birine ı,kence yapmatla maznun bulunan Gebze bey' etl lbtlyarlyealnln diln Agır• 
~ 

"' 
mahkemesinde mubakemelcrtne b&fl&nmıftır, / 

Asfalt yol münakasas1 
Vilayet daimi encümeninden: ~ ~ 
Haydarpaşa - Kocaeli yolu SelAmi çeşme - Maltepe kısmının asfalt olarak iıı ~a s ı takarrür ccıııt~ı 'a 

ol bapta tanzim olunan keşif ,.e şarmame,ı mucibince 23 haziran 929 tarihine mii!':ldif Pazar ıtl' 
saat on bire kadar kupalı zarf usulile münakasaya konulmu~tıır. 

Taliplerin teminat ve teklif mc:ktuplannı tayin olunan saatte tevdi etmi~ bulunmaları ırı~ 
tur. Ke~if ve şarmamcsini görmek isteyenlerin vilayet daimi encümen kalemine müracaatları. 

Emlak · ıe E~anı bankası lstan~ul Ju~esin~en 
Pazarlıkla satılık depo 
Eı;as nosı 

ll9 

Mevkii numara nevi teminat mikcarı ~ 
Denizden dolma J 8 ıO;l Balatta karabaş mahallesinde 38,40,42 

vapur iskelesi caddesi mahallini mliştemil dükkan depo 

kalafat mahalli ·-ı~ ~ 
Balada mevkii ve evsah muliarrer em!Ak bedeli peşin veya mukasseten te>-viye edilmek şM1~r 

paurlıkla saalacağından taliplerin 11-7-!19 tarihine müsadif per~eınbe günü saat on aluya 1'' 
şubemize miiracaat eylemeleri. ~ 

Fototraf makinenizin teferruatı ea

milkkemmel ctnıtea oı.. btle foto
traflanalZID ıelametl -ve mGkem
mellyedlll , ternta etmell teteıecntz 

KODAK 
Fllmlerlnl lstlmal ediniz 

Kodalı maklnll!I va filmleri - VoloX Jıağıtlan -Allmlnüt foıograflar için 

..__ı( MinutefOS) Jıartlannı kullanıruz.Her yerdo satılır _ _. 

SATILIK 
LOks ve gayet milk•fll 

tenezzüh motörD 
Hem açık hem kapalı 1

0 
mükemmel Bulk otofll 
Hasan seza deposuna ıııD 

Telefon ı htanbul 711 

EN EHVEN 
lkrazat idarehanesi ..t 
Mötelı:aldin, E,-m ,c .~ 

den yUksek muş sahlr,1•~ ~ 
11111 bir muavenet o 111"" fi'. 
pyet ehven faizle para ~ 
llııden arzu edenlerin Ve ; 
de tram'fU cadkesinde 9" •..; 
Mela KARTAi. ikrazat ~.-' 
eiAe miiracaatlan 

1. 1. 1. Dmuıı 
11110~11: 

1 - Büyük Millet ırıecll-d 1 
çetine vazolunan tahsısa'fı 
va 1930 senelerinde bed~91 

..... Mı'kroperof on= Tazı marka~ melı: Uzrc meclis matbaaJI ~;. 

..,.. A - Bir adet tek ka~ 

1 Geldi, Pey verenlerin depoya müracaau , Sultan Hamam Dtkranyan ve yahut IOOX68 ebadında 
markalı tabı mak.inası 

Han 21 / i2 · Jii B - Bir adeı marjöf 

FUAT 

SAÇ 

SUYU 
Saç!~ 

dökülme
sini men' 

eder . 

Kepekleri i:ı.ale "" dökülen sa~-ın neşvü nümasmı temin eder. Her 
ecnne ve ecza depolınndan arayınız. Depoıu : Şifllde Ali Fuat eczaııaaldlr. 

lzmir Umumi deposu; Karşıyaka Esıt Nuri Eczanesi: 

... Hafız Bürhan Bey ~ 
Ve heyeti: Anadolu Hisarında KilçOksu hayat mesiresinde 

Her ~uma ~ünleri icra~ ahenk ier. 
U- Pek yakında kan kadim orta oyunu. 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
J<:mniyet Sandığına Anadolu demir yolları esham ve tahvll!u 

terhin ederek para isukraz eden medyunların rehin ilmühaberi ve 
mühiirlerllc birlikte 30 EylOI 1929 tarihine kadar Tahmin scrvlslne 

_ ınuracaaıları lüzumu ilAn olunur. 
• 

pedal 
C - Bir adet kabartJJl~b•~ı 
D - Bir adet müceııl 

prea ... 
E - Bir adet JstaOll'"° 

makin ası ırf1 
F - Bir adet meflll 

nuı 

G - Bir adeı umbıır;,.ıı 
H - BJr adet ıd5i ~ 

ve plrfn9 keımelı ıçlıı ~ 
1 - 75 kilo ptrtııç ~ 
J - ı 5 • ıanıasl ~ol 
){ - 25 • pçek I"": ~ 
L - 4 tabın demlt 6f1o 
M - 40 undmllk -' 

1 

kumpas 111 ı & 
N - 4 det 57)(82 

üX55 çinko gale ,.rı.A 
o - 4 adet dPo :ıt o~ 
P - 2 adet mile• f':.,J 
R - 20 adet ıııür~~ııı.':ı 

ilceJlll ,,,-
S - 2 adet ın Uf' 

ubt• 
Ş - 175 adel 111 x_g~ 
'I - Mevcut 6ll ,rııtıl~ 

mahlnosl için ytlP'1e t dl~lf 
U _ Bil' adet kltaP 

neal satın alınac•ktır. bU b~ 
2 Talip olanlar .ı.ı,ıl 

şartlarını ve ıesllın ıııll k•P,ıı 
ağustos saat 14 t• eJldlıl'! 
idaro hey' edne bUdlJ'tıl 


