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l'ÜRKIYE- FRANSA 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Be

~lc Fransa sefiri M. Comte de Cbam
~n arasında imzalanan itilafname; 
lıadim, ananevi iki dost devlet ara
lıııda çoktan beri devam eden ihti
lifiara nihayet vere<:ek, iki memle
-tin münaaebatmdaki havayı bu-
1-dıran meseleleri bir hamle ile hal 
ltdecektlr. İki devletin salahiyettar 
llııttahhasları tarafından imzalanan 
bıı itilifname, yalnız Ankara ile Pa
'İa arasında senelerden beri müzake
lt ve zaman zaman §iddetli ihtilaf
lara yol açan hudut şimendüfer ve 
budutlarda asayiş meselelerini bal· 
lctınekle kalmıyacak, belki Türkiye 
11c Fransa arasında en samimi: bir 

1-Balyada yapılan tevkifatın sebebi nedir? .. 
2-~liye Hm. hadisesi yeni bir safhaya girdi ve dün isticvabata 

başlandı. Aliye Hanım için Polise emir ~erildi .. • 

19 d0&t1uk tesisi imk!nını da hazırlıya· 
l '-lıtır. Biz eminiz ki, bu uyuşma, An 

rada nasıl büyük bir hararet ve 
ltı.gi ile karşılandı ise Pariste de 
l)>ni hissiyatla mukabele görecektir. 

al lıaba hacet yok ki, her nevi uyuş 
J• ~ızın, muahedelcrin en büyük kı

JfJ' hnetini; onların mektup maddeleri
aııf it değil, o maddelerin altına konan 
I~ "ıızaJara, alakadarların riayetleri de 
~ 'ttesile ölçülür. Onun içindir ki, 
rfİ transa ".e Türkiye gibi imzalarının 

ltrefini eyi tanıyan iki devlet mev
ı <ııu bahsolunca bu cihetten asla en
JJI lııe etmemek lazımgelir. 

0 
' . lierkesin bildiği bir hakikattir; 

I•~ \Yaset aleminde muhtelif sebepler 
# it~ dolayı iki devlet arasında bazı 

I' laflar çıkabilir ve beynelmilel 

DOn Aliye Hanımın yara/adı/!ı Mm. Mannik, annesi, babası M. Heranl 
isticvap edildiler. Aliye Hanım da polis vasıtasile ce/bedi/eceklir. Fakat 
'U resim ne t11hııf ıleğil mi? Anne tpnmmamak için yıiıilnt tol sermiş 

ve .. Mannik Hanım da kışlık mantosunun irinde kendisinı öy/esak/ıyor kil. 
L = 

Kızının öldürülmesinden mi 
• t111.....,· "'sebetlerde bu gibi hadiseleri 

ii gönnelı: mümkündür. Ancak 
kiye ile Fransa gibi dost ve ıı- · 

korkuyor? .. 
•••••••• 

Aliye hanım dün isticvap için gelmedi, bir itilaf içinde yaşamalanna ta
n hi~ bir mani olmıyan iki dev

in tali meseleler yüzünden sene· 
-"F"lon beri lhtilif halinde kalmaları 

ilylıkla izah ve müdafaa oluna-
. · Bu ıiltunlarda Fransa-Türkiye 

sebatını mevzuu bahsettiğimiz 
.., n daima bu nokta Üzerinde tı·-

~kuf ettik ve esaslı hiç bir sebep 
Cut yok iken, iki memleketin ih-
1 halinde yaşamasındaki mantık
ığı ve bundan mütevelli: ıstırap-

,), zı izaha çalıştık. 
'41 . llizim için aslolan hakka ve ha

i~ıt' ~tc kavu~rnaktır. Neticenin biraz 
:.,ıl ç alınması, onlardaki kuvveti tah· 

ttmez. 
Gazetelerde intiııar eden tebliğe 
ıe kısmen itil'ifnamede, kısmen 
l>arisıe başlıyacak olan dostluk 
hedesi müzakeratında Surye hu 

~Undaki asayiş meselesi haiz oldu 
•hemmiyet nispetinde nazarı dik· 
alınmış bulunuyor. Bu nokta

•hemmiyeti meydandadır. Çlin-
·~iyetten istifade etmek iıtiyen 
tahrikat ve anarşi unsurları, hu· 

1•rdaki en ehemmiyetsiz vukuat
iıtifade ederek Türkiyenin asa
•aziyetini muhtel göstermekte

ltr. Hududun ötesindeki bazı a
n son zamanlara kadar bu ze-

e açık açık faaliyette bulunduk 
da ayrıca zikre şayandır. Bu ne

ltıırikata mani olmak, Türkiye 
•mniyet noktai nazarından ne 
r mühim bir mesele ise Fransa 
bir şeref ve bir medeni vazife 
lesidir. 

l\riıte büyük elçimiz ile M. Bri
~rasında başlıyacak olan müza
lın da pek yakında intaç edile

kuvvctle hükmedebiliriz.Tür 
İle Fransa arasında d<>ıtluk mü 

~tının teessüsünden beklediği-
11Yda, yalnız bu iki memleketin 
, "'•l münascbatında yeni yeni 

fların husulü gilıi mahdut bir 
ey, münhasır kalmıyacaktır. Ka-

l ~' 
ıe~" •zca, Paris ile Ankaranın bir-
tle ' \ Yaklaşma11 umumi oulh dava-

~··· lıtai nazarından daha tiimullü 
rı~' ~iyeti haiz olacaktır. Türk 
,11ı~ ••~esi, bu yeni itilifnameye im-
~e~I 1 

ltoymakla sulha, milletlerin 
~\~ . Özlediği sükfuı, istikrar ve 

•' ': •dealine büyük bir hizmet yap 
~·· lcıınidir. M> JIMUT 
ııl'1 ~'-- Siirt neb'usu 

1~'.'; '11ı tıevr~ 
1

k~'i.feransı 
1,,~ ••rede top. 

E'ı~J ~ lıeynel-
~onıeransa 

edecek 
ıı1 1 ~tyeıı mü-

'llı !aıniz reisi 
1 

., ~ııın meb'urn 

'- ~ '.\'; bey şeh
' ~~ ~ gdmi~tır. 

ı transa mti-

J..·' 1 
olarak ı 1 . 

.;~P~ 'dtcek olan 
ni )t T. 

~ " "evlet 
"U -'k •~et bey Hasan Bty 

U trenle şchnmi e ıı:clmiştir. 

. . 
Polis kendisini bulup Usküdar 

adliyesine teslim edecek r. 
Aliye Hanımın öldürmek kastile silAh attığı 
tahakkuk ederse on sene ağır hapis cezası 

göreceği anlaşılıyor .. 

M m. Mınnlğl tabanca ile yaralayan Şakir paşanın kızı Aliye 
hanım hakkında ki tahkikata skltdar mosıantlkllğlnce devam 

cdllmoktcdlr. Atiye hanım isticvap edilmek Ozro dün OskOdar 
adliyesine davet edilmlştir, Aliye hanım ak~ama kadar gelmemı,tır. 

Diln isticvap edilenler 

ledntak hakimi Cemal hey dlln öğleden sonrP Mm. Mannlğln ba
baeı Herant beyi, annesi Glrohlyl ve Mm. Mannltl isticvap etmlt

tlr. Bunlardan mada hadise (llnO vak'a mahallinde bulunan polis 
memuru LOtfl Ef. do dlnlenmı,tır. 

istintak hakimi valc'anın nasıl ceryan ettiğini tabancanın ne 
maksatla atıldığını, genç artist Bergerln bu hadisedeki rolanu 
tahkik etmlttlr. Heraat B. ve kızı hadiseyi anlatmışlar fakat 
bunun saik ve sebebini bllmedlklerlul söylemlşlerdlr. 

Herant B. in endişesi 

Heraııt 8. kızının buna mllmasll bir ikinci hadleeye kurban ıJt
mesladen eodlfe ettltlnl beyan etmlttlr. Mm. Mannlk de musl

klflnaı Berıerden dört seneden beri don aldıtını, A llye hanımı 
uzaktan tanıdıtını, Bergerln latanbul ve Şlfll de her aileye 
denı verdltlnl sGylemlt \ c bıı hadlaeden çok mUtoeaılr oldutıınu 
aıılatmıttır. 

Aliye hanım niçin gelmedi? · 
Aliye hanım bugiln IJrzaren getiriliyor 

Maznun Aliye hanıma perşembe nihayet 10 gün zarfında ikmal 
gilnü istintak hakimliğince ıebliğat edilecek ve evrak müddei umumil!Ke 
yapılmış 'e AU havale edllecektlr. istintak hakiml 
ye hanım da da ve müddei umumilik ıırafınden mah· 
vetiyeyl imzalı alll hadise olan 1 lcrant Beyin evinde 
mıtu4 Halbuki blr keşif yapılmışnr. 
lsdntalı hakimi 
dün alışım 5811 

beşe kadar bek
lemiş ve Aliye 
hanım gelmemi· 
şt1r. Bunun üze· 
rine Aliye hını 

mı polis mari· 
fetlle ih z a; en 
celbi için bir ih· 
zar müzekkeresi 
yazılmıtıır. Polis Oskildar istintak 
Aliye hanımı bu- hakimi Cemal Bey 
Jduğu vakit Ali· 
ye hanım isticvap edilecktir. Aliye 
hlJlllll lstlcvabının uzun sürecegl 
tahmin edilmektedir. 

Tahkikat ne kadar sOrtcek 

M. Beraer burada 

Musıantiklik Macar arıi~t Berge
rln malôma na mürac&1t etmek iste-

• mlş halbuki Bergeri bulamamışnr. 

Mamall Bcrgerin henOz şehrimizde 

bulunduğu ve V1yıınaya gitmediği 

anlaşılmıştır. 

Hareketin cezası nedir? 

Aliye hanımın bu cerh hadise
sini kasten ika eniği ve tesebbU!U 
tam bulunduğu anlaşılacak olursa 

Ceza kanunumuz mucibince JO 
sene hapse mıhktlm olacıknr. Eğer 

slllhı ihale kasdile amysa cezası 
tenzil edilecektir. 

Aliye hanımın bugün yann iJtic-
'Bu hadise hıkkındald tahldkat vap edUmeal muhtemeldir. 

• •CIJ•. 

Bu Hoca Y akup ta kim? 
Sabık meb, us Gafur efendiy
le 4-5 zat serbest bırakıldılar 

Bahkesirde tahkikahmız 
Balıkeılr, 24 (Milliyet) -

Balyada ıevkif edilen hoca Yakup 
Boyabatlıdır. J\lehmet namı müsteannı 
da kullanmaktadır. Hoca Yakup avam 
arasında men i propaganda yaparken 
climıil meşhut halinde yakalanmıştır. 

Yakup esnoyı isticvabında sabık 

meb,us {;afur efendi ile di~er dôrı 

beş zatın idare •tti~i bir teşekkül 

nam ve hesabına hareket ettiğini lddia 
etmiş bunun üzerine o zevatın malü 
matına müracaat edllmiş n kendllerl 
de hoca Y akup ile müvacebe •dilmiş· 
tir. 

Bu mtivache neticesinde boca 
Yakubun iddiası tahakkuk edememiş 
ve kavli muccrrcdlnde kalmış ve 
halen de tevkiflerini mucip bir delil 

Murat ~.nın kemikleri yeni v~ziy~.t . Milliyetin büyük anketi 
D

.. 1ı • • d • 1 Borsada mu- · . 
un ~e~rınıızne~ ~~~a~.ını e him tedbirler Gazinin en büyilk eseri nedir'! 

Le~ıslana golururnu alınbı 
lslasyonda yapılan meruinı ve Emin 
ra,anın ordu nanııca siyledigi nutuk 
Lehistanın Lıik· 

!Aline çalışan iı· 

kat Tilrkiyeyc il · 
ıicaı a mecbur 
kalıp ihtida ede· 
rerek Halep Vı· 
liliği esnasınd.1 
velaı eden Mıı· 
raı Pasa (Jcncru' 
Bem) in kemik
leri dün Lchista· 
na gôtürüfnıü~tür. 
Murat l1aşanın 
kemikltri dün 
trenle Lehistan Emin Paşa 
•~kerl hey"eti tarafından Halepten 
şehrimize getirilmiştir 

Kemiklerin kondtııtı sandık Hay
darpışada ••gondan indirilir iken 
askerlerimiz tarafından meruimle 
kuşılanmıştır. Tabut ta Türk ve Leh 
bayraklanna sanlmıttı. Oraılan istim· 
botla Sirkeciye ~eçirllmlştlr. 

· Sirkecide merasim 
Saat altı bu· 

çukta Slrlıeclde 

merasime ba,ıan
mıfb~ 

Bahriye ban
dosu ve askerle
rimiıin önüne 
konan kürsüye 
Murat Paşanın 
tabtıll! vazolun· 
mıışrur. Taburun 
önunde Türk or· 
du!a nııım;ıa im· 

M. Alzezki nan çelenk Ue 
Lehistan, Macsr, Frıınsız, Mısır ve 
diğer bazı >elaretlerin çelenkler! taşı

nıyordu. 

Merasimde ordumuzu temsilen 
Merkez kumandanı Emin paşa bu· 
lunuyordu. 

Leh sefirinin nutku 
Bando Leh milli msrşını 

Leh sefiri taburun önünde bir 
söyleyerek ezcüınle demıştlrki: 

çaldı, 

nntuk 

•- Vatanını terke icbar edilen 
bu kahreman TUridye toprağında 

misafir perverUğe nıll olmuş ve bu 
memlekette takdir edlldlgirtden ken
disine yüksek bir askeri rütbe tevcih 
edilmiştir. Bundan dolayı Türkiye 
toprağına hörmetler! .. 

Emin Patanın nutku 
Bundan sonra merkez kumandanı 

Emin pafa blr nutuk söyleyerek 
demiştir ki: 

• - Ana vatanından cüda olarak 
öli:n bu mukaddes ölilyU milli bir 
istlk!AI kshramanı oluak tepeli eder
ken Türk ordusunda bir Türk gibi 
hizmet ve bllyük rütbeler kazanan 
aziz ferildmlzln ifa etmiş olduğu 

iyi hizmetlerini Türkiye ()ımburiyeti 
Ordusu nıtmına takdirim bir daha 
tezklr etmcği bir vazife bUlrim." 

Müteakiben Macar sefiri de bir 
nutuk söyl~miştir. Bundan sonra Leh 
beyetl askeriyesi reisi Emln paşaya 

hitaben Türk ordusuna Lehisıan or· 
dusunun hörmetlerlnl blldirmlştir . 
Emln paşa da mukahll cevap ver
miştir. 

Tabut Leh reisi Cumhuruna alt 
vagona konmuştur. Tabutun üzerin· 
deki Türk bayragı Leblilere hediye 
edilmlştlr. Trenin hareketi esnasında 
askerlerimiz ıuahndan tazim merul
mi yapılmıştır . 

Tevfik Bey 
Tahdidi teelllıat konferanaına 

l9drak ettikten aonra tedcvl 
için Avrupada kalaıı riyaseti 
cumhur umumi katibi Tcvftk 
Bey şehrimize avdet etmltllr. 
Tevfik Bey dlln kendlslle gö
rllten bir mabarrlrlmlze tedavi 
edlldlğlni ve çok istifade ıttl
tlnl ıöylemlttlr • Tevflk Bey 
bir iki gllne kadar Ankaraya 
gidecektir. 

de bulunmıyuak kendiled serbe>I 
bırakılmışlardır . 

Hoca Yakup mevkuftur. B:ılya 

adliyesi tahkikat ile meşııuldür. Tah
kikat her cepheden tamik olunmak
tadlL 

Paramız artık şunun BESİM ÖMER PAŞANIN CEV ARI 
bunun oyuncağı ' " ..• En büyüğü hiç şüphe yok ki yurdun 

olmaktan halası, milletin istiklal ve hürriyetiııiıı 
kurtulacaktır teminidir ... ,, 

lstanbul kambiyo boroası idare 
mecllsi dün toplanmıştır.· Bu içtima
da yeni boroa kanunu mucibince yı
pılacak blAhaı u tcşkillt mevzuu
bahsolmus ve bir me.al rroııraını ih
zarına başlanm1~tır 

Simsar <ınıfı kaldınlarak mevcut 
15 $imsarın vazifesine nihayet veril
miştir. Bunların h<poi ga) rı Türktür. 
Yeni kanun ahkdmına gôre salAhi· 

Kambiyo borsası komiser veklll 

Hasan Tahsin Beg 
yetleri deıişen bor!I fahri azası için 
muamele <alonunda ayn mevldler 
ve anfiteaır tarzında yerler yapılması 
kırarlaştınlmı~ 'e in~aata ba~1an
mıştır. 

Yeni teEıS l•lunan kuli!ye (ıeylrci) 
sınıfına kabul edilmek üzer. dün 
(150) kadsr müracaat olmuştur. (100) 
kişi kadar kabul edllebilecektir. 

Bu sınıfa kaydedilmek için 25 
yaşını bitirmek ,.e iki acenta tsrahn
dan tavsiye edilmek lazımdır. 

Borsa komiser vekili 1 lisan bey 
meclisce ihzarına başlanan mesai prog 
ramı, borsa salonunda lnzıbaıın esaslı 
surette tesisini ve borsa haricinde 

bilhassa Beyoğlunun bazı gazinolarında 
bava oyunlan yapılmaması hususunda 
eebabını temin edeceğini söylemiştir. 
Yeni kanun dolayısile borsa meclisi 
intihabatı yapılacağı dogru deglldir. 
[Mabadl ikinci 1J1Jhlfedel 

Mü~iın bir kaza 
"BIJlk liıaa,, upora landeniııte 

byılıaı o~rdı 
Trabzondan gtlen ma!Omata 

göre, Kelelizadeler kompanya
sına alt "Bilyiik liman,, vapuru 
evelki gece Trabzon feneri d

varındaki sığlığa oturmu~tur. 
Bu büyük ı;cminin düştüğü 

yer kayalık ve taşlık olduğu için 
gemi rahnedar olmuş ve anbarı 
delinmiştir. 

Kazanın vukııu üzerine gemi
de bulunanlar tcl&ş ve heyecan 
içinde knlmı~sıt da vaziyetin tehli
keli olmadıl!;ı ve geminin tıthli
yesilc yüzdürülcceği anlaşılmış 
ve kurtarılması için limanımızdan 
tahlisiye giinderilmi~dr. 

Geminin anbarlarına su girdiği 
için eşyayı muhafaza için ıedabJr 
alınmaktadır. 

Golleri kim yaptı? 
Galata.arayın 
muvaffakıyetl 

lzmir 24 (Milliyet) - Dun bil· 
dirdij!im gibi Kır· 
şıyaka takımını 

o - 5 gibi kahir 
bir farkla yenerı 
Galatasarayın 5 
golünden lkislnl 
Sadri, ikisini La
tif, beşlncislnl 
Necdet yapmıştır. 
Galatasaray b~
tsn nihayete ka
dar hakim bir o-
yun oynamış ve halkın takdirini cPlb/ 
etmiştir. 

(Oalata~aray takımının lınıirde yap
tıgı martar hakkındaki lafsı/dl 4 üncü 

sohifeıled;rJ 

1 Gazinin bütün eserleri büyüktür; 
falıat bunların en büyüğü hiç ıüp
he yoktur ki yurdun halioı, mille· 
tin istiklal ve hürriyetinin temini
dir; bu eser o kadar yüksektir ki 
derecesini •büyük. kelim<1i ifade e
demez. 

Gazinin meydana getirdiği eserltr 
birer birer tahlil edilecek olursa 
hepsinde nev'ine mahsus büyüklük
ler görülür. Zaten bütün bunlar mem 
leketin varlığını teminden sonra 
yUkaelmeei etrafında birbirini vel
yeylemiılerdlr. 

Gazi memleketi kurtardıktan, can
landıdıktan aonra hakimiyet millete 
geçti; artılo Türk için bir kAbuı o
lan cııaltanat> yerine cBUy\llı Millet 
Jılecliah kaim ve hakim oldu. fıtikJA 
Ii kazandılı:tan eonra vatanı, devleti 
dinin Kurunu vüatai teairleri altın Dr. &almÖintır Paıa 
da eailmeıinden kurtardı; İa!Amiye- çlinki buOtlanmemleket iztırap ~tkl'r. 
ti etrafında izafe edilen hurafattan TlirJr kMını harp zamanı mtmlcl<tt• 
tecritle maddiyattan ziyade ruhani 111/Jbim y•rdımlsrd• bulundu; berus 
ve vicdani, ahlaki bir kuvvei mane- gibi o da zab-t ~lrti. Bngün hıir
viye halinde bıraktı; hilafeti ilga rlyetini almalı ve erkekle mü.<avı bj, 
eyledi: •Kurunu vüsta zihniyetinde mevki _işgal ey itmelidir.> 

olan milletler mahvolmağa mahküm- Türkiyemis bugün harici hiç bh 
dur/ar. Türk milleti bundan sonra tesir altında yaşamıyor, her şeyiı: 

kendine mahsus, milli olmasını isti-
yaşayacak ve mütemeddin bir millet 
gibi yaşayacaktır.> [•J yor, lisanını öz bir ana dili haline 

getirmek için ecnebi kelimlerden a-
Gazinin ayağını Anaılohıya bastı

ğından itibaren vatanın halisına ma· 
tuf birbirini velyeden hareket ve e
serleri kendisinin ne kadar hüyiik 
bir teşkil~tçı, islahatçı, inki!Apçı 

olduğunu gösterir. HükOmeti milli
yeınlzin teşekkillü zamanında her 
türlü harekat ve icraatında Gazinin 
bütün o büyük azmi, vatana tiddeti 
muhabeti, imtidadı nazarı meydana 
çıkar. 

Metin bir a.ıme, derin bir nufuzu 
nazara malik olan bu harp adamı bu 
gün en büyük bir sulh amllidir; iç
timaiyatçı, siyaaiyatçı büyük bir 
hükOmet adamıdır. 
Kanunların zamana göre tadil ve 

teptili lüzumuna kani olan büyük 
Gazi memleketimiz için hviçre Iİa

nunu medenisini kabul eyledi, bu 
adil islihatla Türkiyemizi medeni 
memleketler arasında yükseltti, as
rileştirdi ve muhtelif dine mensup 

cemaatı yekdiğerine yakla9tırdr, 

Türk kadınına bütün medeni huku
kunu verdi, dini kanundan ayırdı. 

Hocaların, Şehlerin kesri nufuzu, 
ceblü taasııup ve batıl hurafat mer
kezleri, terakki ve temeddün engel
leri olan medrese, zaviye ve tekke
lerin seddi memleketi derin bir "fe
ragat" ve "teslimiyet" ten, zifu a· 
taletten kurtardı; bütün hırafat, 

an'anatı ve batıl itikadatı yıktı ve 
mazinin lı:aranlıkları içine fırlattı; 

cBütün safsataları, bütün hıra/atı 
atalım ;bu, bayatın bize gösterdiği 
bir Jilzumdur. Milletimizin önüne 
çıkan ve her türlü .lremaJAt ve terak
kıyata karşı gel•n bütün manialar yı 
kılmalıdır.> İtte bu bırafat ve an'a
natm ilgaaı neticeai millf hiıler yük
seldi. 

Gazi meydana getirdiği inkılipla 
Türk ve Müılilman kadınını mazinin 
omuzlarına yüklettiği hırafattan, be 
lini büktüğü esaretten kurtardı, ken
disine medeni ve içtimai hukukunu 
verdi: cMilJet iki unsurdan, erkek 
ve kadından ibarettir; her ikisi inkı
/Bba doğru birlikte yürümelidir.> 
cTilrlt kadını gizlenmemelidir, sak
lanpıamalıdır, yüzünü örtmemelidir, 

[•] B6yük Gazinin sozleri. 

yırıyor, Türk duygularını, zihniytır 

tini aksettirecek bir bale getiriyo< 
Tab'iyatı ve kıraatı güçleştirdigi cı. 

betle terakkıye mani olan ve ml d!' 
ni Avrupa zümresinden bu husı:staı 

da bizleri ayıran Arap harfleri yeri· 
ne Utin harfleri kabul olumlu. 
Hep bunlar Gazinin birer büyük e
seridir ki birinin ötekine nisbt:tk 
büyük olduğu iddia edilemez. 

Uzun müddet srhhi işlerle iştiga
lim ve bu baptaki hizpıetim, ayni '" 
manda ihtısasan cihetiyle diyebili
rim ki büyük Gazinin memleketimı
zin varlığını teminden sonra Türk 
kadınının halasında ve medeni huku
kunun istihsalinde meydana getirdi
ği inkılap, ve iııaretü irşadiyle bütün 
sıhhi iglerdeki faaliyet ve muvaffa
kıyet pek ziyade takdir ve istihsana 
ııayandır. Memleketin sıhhati hayatı 
dır. Kadını yükseltmek ırkı, millt
ti yükseltmektir. Çocuğun büyük bir 
zamanı aile içinde valde kucağlı:.da 
geçer. Türk kadını artık esir ve n· 
bil kalamaz. Türk çocuğunun ka•i 
ve gürbüz olmasını iıtiyoruz. 

Hülasa: 
Ankarada hür, milli ve Cumhı.ri 

bir hükumet tesisi, memleketin düş
mana mukavemeti, nihayet galebeSly 
le halfisı ve tamamen istiklali, salta
natın ve hilafetin ilgası, bütün te -
kilit, iılihat ve içtimaiyat hep bü
yük Gazinin meydana getirdiği, ta
hakkuk ettirdiği inkılaplardır ki 
bunlar sayesinde, türlü tUrl ü hıra
fat ve batıl an'anat altında tefessuh 
ededuran Türkiye yeni tarihte genç 
ve dinç bir millet olarak başını kal
dırdı. İtte bu sebepten genç Türki
ye kendini turtaran, canlandıran n 
meydana aetlrdiği inkılabat ve içti
maiyatla Beriye götüren, büyük Ga· 
ziyi derin bir muhabbet ve minnrt 
takdirkir bir hörmetle selAmlar. 

cEy genç/ Senin ille vaıı:ilen Türi 
i~tlk/AJ ve Cumhuriyetini muhafaza 
ve mDdafaadır. Muhtaç olduğun kııv 
vetı damarlarında akan asil kanda 
bulursun.> 

Tıp fakültesi müderris .. 
/erinden 

Dr. BESİM ÖMER 

* * * H. Hamit Beyin cevabı 
Gazi Mustafa Kemalin eserleri, cihan tarihinde 

ettiği yil~sek ve mütemayiz şahslyetJ bir vahdettir. 
ltgal 

Fen fakültesi reisi 
H. HAMiT 
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TCPEDELENU 

Alt .PASA wi VASlLIKl HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER J) 
Ne ederse kendine edecek 1 

Ali Paşa kellesi kesilmeden 
kendini IJldilnOn I 

Mflliyalll lelrltnı : 44 AYHAN 

-.Mehmet, ya buna bir çare gok mu? 
- Devleti sultanım, sen E-1 - Bağlattı Paşam! 

fendımize yinnıdört saat müh- - Çocukça şeyi ya burada o-
let veriyor! nun girdisini çıktısını kılıkılına 

- Acayip! sakın Ali aklını bilen kendi has adanılan _oldu
o:natmış olmasın? biz ona müh- ğunu unutmuş ~u? he~e st~ an
ltt \'erecekken o bize mi veri- lata koyun şu dıvanenın numa-
yor? yişlerini. . . . ~ 

- Efendim, Ali Paşanın şar- Uzun boylu anlatıp htkaye 
.:arı kabiıledilmezse korkarnn, edecek ne vardı? İşte Kaleye ur 
Yanyanın taşlan bile ele geç-j gll-?l~ çekilmişlerdi, orada göz
miyecek ı lennı bağl~.tnı~lardı, daha son-

Bunu köse Mehmet Paşa söy- ra saraya gıtmışler.kahve çubuk 
lüyordu, Hurşit Paşa: içmişlerdi, . 

_ Neh ••• ? Nasıl?... diye Sarayda hazırlıklar yerhye-
dizlcri üzerine doğruldu Ali Pa- rindeydi :~11 ~aşa sitahşurlanna 
şaıun yanından gelen Elçilere topları bır .gti.zel yağlamalarmı 
.oturmalarını iş3.ret etti: da emretrnışti. 

- Anlamadım Mehmet ken- Hurşit Paşa: 
disi bizden Elçi istedi gÖnder- . -. Bire durmaym, bana şim
dik madamki. teslimolmak niye- dı stlahtar İl yasla sabah Kaleyi 
tinde değilmiş, elbet yakında tesllme_?en, ~ğ~ Müh~rdan bu
inadı kırılır. lun, Aga Miihlirdar ıç Kalede 

İşte Diş Kale de elimize geç- n.~.ısı çatlak iki top kaldığını 
ti ben: yok yere kan dökülme- S?Yl1;1~ord~, Vall8!1 o kalleı ~e
sin diye seslenmiyorum, onun nf ~zın gozünilzli boyamak ıs
elinde kalan iç Kale iki sıkr hü- temış 1 
cuma dayanmaz! Diye hay~ıı:?ı, serasker bıyık 

- Beli benim devletli sulta- altından gtiluyordu: Mehmet 
nnn: öyl;dir orasını Ali Paşa Paşa gibi cennetlikleri Ali Paşa 
da bildiği içlıı Elçi istemiş. denil~n Jraı:tlPi görmüş bir eski 

- Ya öyle dir de bize yirmi kilrt ışte böylece atlatrrdı. 
dört saat mühlet vermek ne de- Kaftancı. başı koşup Ağa 
mek? Mühürdar ile silahtar İlyası bul 

- Eğer Diı Kaleyi yirmidört d.u.:.-. "G~Iin Y?I?~~· Paşa si
saata kadar boşaltıp kendisine zı ıstıyor. dedı, ıkismı de Hur
teslimetmezseniz Cephaneye a- şit Paş~ çadırına götürdü. 
teş verecek! Hurş~t Paş~: ... . 

- Varsın versin, bu devletin - Gelın benım koç yıgıtlenm, 
istediği de onun şu cihandan bir şuraya o.t~run, bak_m M~hmet 
ayak evci yıkılıp gitmesi değil Paşa Ahrun Kalesınde bır çok 
mi? biz de kurtuluruz kendi de top bulunduğunu söyliiyor, siz 
kalıbı dinlendirmiş olur. ne dersiniz?. ~ani Ağa Mühür-

H urşit Paşanın silahtarı hay- dar sen ıki top kaldığına 
kırdı: yeminediyordun? 

- Ya bunca hazneler? ya Bitmedi 
onlar? 

Mehmet Paşa: - sandıklara 
silmelenmis altıncıklar! ... diye Yeni vaziyet 
mrnldandı. Silahtann yanda bı- Birinci sahlfoden oıabadj 
raktığını tamamladı. Horsa kom ise. , ekili lla<an Rey 

Yaa. • • liak işte H urşit Paşa bornın·n yeni \'aziyetl hakkında bir 
öfkesine kapılıp yenilerek asıl muharririmizc şu izah•o nrmişıir. 
canalacak noktayı düşüneme- - Yeni kanunun husu lvctlerlndcn 
mişti. biri de htiklımeı otorit sinf borsada 

ka • hakklle tc. is <:tme.sldir. 
Yanya lesı varsın atılsın... Runu için, bcr anın •>il rükUn· 

Ne çıkar? Ali Paşa Kellesi kesil krinden olan acenııılara malt nrıtcr 
meden kendini öldürsün, ne e- 'lfat ve salthiyetı verilmiştir. işin 
derse kendine edecekti? Gelge- chemıiılyetl ve mes'uliyetin aıtırlığı 
lelim Hazne meselesi üzerine nazın dikkate alınarak, acenıa olmak 
getirilince Hurşit Paşanm ağz1 i>teyı."lllerin yük k tah il gormilş ve 
gözü oynamıya başlamıştı: mal! bir muesses de iki sene staj 

Nasıl olur azizim, bunca za- yapmış olması şart konulmuştur. 
d T d ı ı . . Çakır Acentaltr ticari 5thban haiz olmıya 

man ır epe e en ının cak ve Fran•ada (oflsye ministeı1vel) 
gözlerine vurulduğu için Y anya- denllen bir nevi devlet menı"uru 
yı sarmamıştı ya?! addedlleci:ktlr. A lcerllıını yıpmıyın· 

Meram: Ali Paşanın uzun se- ltr borsa va giremiycceklerdir. Kam
nedenberi Yanya Kalesine yığ- biyo ve nukut işleri ancak h~klk! 
<lığı Altınelm<!.Slara kavuşarak ihtiyaçlar mukabilinde olacak ve bu 

Konferans Londra-
da mı toplanacak? 

Bup nasıl tas/111• 
edllecd? 

Londra, 23 (A}ı.) - M. l\Iac
Donald harbin tasfiyegi için hli· 
kOmetler arasında aktolunacak 
-konferansın, kendMnin de iştirak 
edebilmL'Sİ için, Londrada coplan
masını istemektedir. 

Londra, 23 (A.A.) - Konfe
ransının Londrada toplanması 

hemen hemen muhakkaktır. 

ffilkilmet ne ile meşgul 
Londra, 23 ( A.A. ) - Ob· 

>Crvcr gazetl!Si kısmen beklenil
mı:yen vukuatın llcıt.<ı ve kısmen 
hükOmetin faaliyeti neticesi ola
rak bahri teslihatın tahdidi, ta
mirat, mlJttcfilJer arasındaki 
borçlar Renin tahliyesi, Rusya 
llc miinasebat tesisi gibi lngllte
renin harici siyagetlne mlltealllk 
bütün mes'elelcrln M. l\tac Do
nald lle M. Hcnderson ve M. 
Soowden nin me:jgalelcrlnin ilk 
sımfını l~gal etmiş olduıtıına na
;1,arı dikkati celbetmektedlr. 
Veltaht otuz beı yaşında 

Londra, 23 (A..A.) - Prens 
dö Gal, bugün ve!Adetinin 35 in
ci yıldönümüniJ teslt ctml~tlr. 

Pamuk sanayii patronları 
Londra.28 (A.!1..) - Pamuk 

sanayii patronları ~ındıkası, fede
rasyondan aldığı talimat ü:r.erine, 
ilcretler hakkındaki mukavele-. 
ferin md:uh olduğunu ildn et
miş ve 27 temmuzdan itibaren 
ücretlerde va,;atl hesaplar ylJ/.de 
12,82 nispetind~ tenzilılt yap
mağa karar 'ermiştir. Bu karar 
405 bin ameleyi mutaıarrır et
mektedir. Amele bu tetbire mu
hall!!ct edeceğini söylemektedir. 

Parlamento toplanıyor 
Londra, 24(A.A.)- Parlamen

to yarın öğleden sonra bir içtima 
aktedeccktir. Bu içtima, yeniden 
riyaset makamına getirilmesi mu
karrer olan yuzlıaşı "~·ituoi. nin 
intihabı ve meb"usların tuhllfi gi· 
bi mera si mln krru ına tahsis L'<lİl
lfcekti r 
lngllterede Tilrk sigaraları 

Londra, 24 ( A.A) - "An)\fo 
- · cotti h , ecurities~ Ti.ırki ye 
tütünleri inhi. ar idaresinden Türk 
inhisar marka ·ırı ta71yan sigara
ların mtırhasıran )mali imtiya
zını aloıı~tır. 

Yuna11htan ve tamirat 
Atlna, 23 ( ;\.ı\. ) - Htıkfı· 

metin :.\1. Politbi; Young Prnnı 

hakkında fikrini almak i.ızrı:, 

Atinaya çar;ıracagı sôykniyor. 

lran kabinesinde 
Loııdra 23. (A.A.) - Tah

randan bildiriliyor: lraıı Baıvekill, 
Maliye nazırlığı vekaletine tayin' 

edilml~tlr. 
-'"'.'":'"~-

Son miJhlet bitti 

şöyle bir: - Oh ı. .. demekti. ihtiyaçların ı e glbl hususat olduğu racaat olmamıştır, 
Hurşit Pa a Yanyayı da Ali hakkındı l\lalire Vekdlctincc )ıpıl· ....., __ 

Rusyaya ihraç edilmesi !Azım· 
gelen on parti emtianın al<lka
darlara tevıil için verilen son 
mühlet ce bitmiş ve hiç lıir mü· 

. makta olan liste haricinde hiç bir ~ Niyazi bey gitti 
yı de hepsini de unutmuştu. Dış ,ebeple muamdc ,,·ı•pılmıv•c• tır. h 
K 1 · · b" Bir mJddcncıı beri ~e rimi;1,dc !I eyı genye verse ırtürlii, Bu liste ve veni nizamnamenin bu 
vermese yine birtürlüy<lü, de- g-ünlerdc ır;elııic:sı muhtemeldir. bulunan Evkaf umum miJdürii 
ğilıni ki herir Cephaneyi atmayı -. -·~- - , "iyazi bey Ankara va avdet et· 
zihnine koymuştu, elbet nasıl !laf edildi miştir. 
olsa güntin birinde 

0 
i~i yap- Kupon taksitleri _, _________ _ 

maktan çekinmiyecekti. Dayinler meclisi reisi M. Dek irtihal/er 
- Mehmet, ya buna bir çilre loziyer bugün de maliye vekıli ---------... ---

yok mu? ile görü ·müştür. Bu mülakatta Erzrum Meb'usu Tahsin;- mezat 
Diye sordu, Mehmet Paşa sa- ödeyeceğimiz taksitler mesele- Müdürü Ramiz ve Anadolu Bağdat 

bah erkenden iç Kaleye nasıl ·inin halledildiği anlaşılmakta- demir. Yolları Memurlarından Ruhi 
girdiklerinden başlıyarak bütün dır. M. Deklo;ıiyer yakında Pa
gördüklerini anlatmıya başladı, rise gidecektir. 
sözünü kesip kaftancı ile siiah- Tıp kongrt•s.lha-zırlık/arı 
1~rm y.üzlerine baktıkça, ikisi Tıp kongrı:,fne ait ilk haı:ır-
ırden. r .. . lıkları yapmak için Ank'ııraya 
-. Be ı Paşam, oyledır! giden Dr Fahreddin Kerim ve Dr 

• Dıyorlar._ başlarını sallıyor- • 'iyazi ismet Beyler hazırlıkbrı 
l::rdı, Hul""§ıt Paşa çok dikkatle ikmal ederek dun .. ·hrinıtzc av-
dınlıyordu. •- · 

Bırehh, domuz dinli herifi det etmişlerdir~ _ 

Hurşit Paşanın gönderdiği El- Celili &y geldi 
cileri Kale kapısından içeriye iş bankafı umum mUdUrU 
aldırmamıştı da urganla mur- Celal Bey don Aokaradan \leh-
.,.anla yukarıya çektirmişti: rlmlze gelml~tlr. 

- Demek gözlerİi1izi de bağ- CelAl Bey bir kaç gUn \ICh· 
lattı ha? rlmlzde kalacaktır, 

Beylerin kayın pederleri Şehremane 
ti Memurin Müdürü Sedat ve Kadı
köy Belediye Memuru Vedat ve Müs 
kirat İnhisarı Müfetti9lerinden Ce· 
vat Beylerin pcderlerı Mahkcmei 
temyiz riyaactinden Mütekait Cemi· 
yeti Belediye Azayi ııabıkaaından 

Hulusi Beyefendi irtihali DarUbc
ka Eylemiştir Merhumun Cenazesi 
bugiln saat onbirbuçukta Gedikpaşa· 
da Esir Kemal mahalleainde tatlı ku
yu hamam aokağmda (41) numerolu 
haneden kaldırılarak Beyuıt Cami· 
inde namaz! badeled.a Edirne kapıda 
ki mctfeni mahsusurıa d fn edilecek 
tir. 

1 

1 

Alm•n;rada 

Polisle nsıdeını 
&Bed d prala111 da ıar 

Hamburg, 23 (A.A.) - Polis
lerle affişler yıp~nran 3 şahıs 
arasında musademe vukua gel
miş, ateş teati edilmi~tir. Bir 
polis ile 4 ~ivil vahim surette 
mecruh olmu~tur. 

Tamirat lttlAfı 
Berlln, 23 (A.!ı.) - Almanya 

maliye nazırı :\1. Hclferdug butçe 
hakkında izahat verdiği esnada 
Almanya hükOmetinin Young 
plAnını hükOmctler arasında ak
dolunacak konferans müznkeratı 
na esas olarak kabul ettiJtini te
yit eylemiştir. 

Başvekil hastalandı 

Berlln, 23'.\.A.) - Ba~veltil 
M.Muller in ağır ~urette hasta 
olduğu rivayet ediyor. 

Kadınlar kongresi dağıldı 
Berlin 23 (A.A.)- Beynelmilel 

kadınlar kongresi lçtimalarına ni
hayet vermiştir. 

Kadınlar lıongresl 

Berlinde toplanan bcynelmllei 
kadınlar kongresinde ~imdiye 
kadar ne konu~ulduguna dair 
Avrupa gu:cıeleri şu malQmau 
veriyorlar : 
• l\tubtdif memleketlerden gelen 
bir çok kadın murahhaslarının iş· 
tlrakile toplanan kongrade her
~yden evel kadın ve erkek amele 
arasındaki ücret farkının kaldırıl

ması için ceşebbüsatta bulunul-
masına karar verilmhjtir. Bu müsa 

vat iki suretle· temin edilecektir: 
\' a erkek ameleye verilen üc

retler indirilecek, yahut da ka.dın 
tara \'erilen ücretler arttırılacak

tır. 
• 

Kongredeki Alman mürahbası 
olan kadın ba büyUlı: harbin 
sonunda .~manya ile müttefikler 
arasında akdedilmiş olan \' crsay 
muahedesil}ln de tadilini istcınl~

lerdir FakAt bu yüzden diğer 
milletlere men:up olan kadın 

mürahhaslar ve bilhassa Fransız 

heyeti <iıılrlcnmiştir. Bunun füe· 
rine Alman h~yeti bu talebini 
geri almaıta mecbur olmu~tur. 

Kongrenin en ~ayanı dikkat ve 
siyasi mahiyetteki hadl<esi bu 
olmuştur. 

-~-..·----• !.111ea-yada 

Tayyareciler yolda 
Esrarengiz bir telgraf 

~ladrlt, 2.J. ( A.A) - Atluntik 
okyanusunu açmak için havalan· 
mı~ ola~1 :'-lumancia tayyare. inin 
Asar adalarında yere indiğine 

dair olan bahcrler asılsızdır . 
Tayyarecilerin mahvolmu~ olma
sından korkuluyor. 

Rir Portekiz· ı.,'llmbotunun halı\ 
tayyareyi aramakta oldugu bildi
riliyor. 

srarenglz bir ziya 
• 'e11 - York; 24 ( A.A. ) -

" füıffelobrldge., rnpurundan ge· 
len bir tebize göre; vapur kırk 
derece ·ılır dört dakika arıı 
şimalidc ve 50 derece ~7 tu!li 
garbidc hulundujtu sırııda saat 
5,40 ta ( Grcenwich saatı ) bir 
tayyareden geldiği zannolunan 
ılya parlaklığı gürmu~tür 

;\ladrittcn cvelcc alınan haber
lere r!azaran tayyareci Franko·· 
nun ASür adalarında durmaksı
zın Ncw- \"orka doğru seyahatine 
devnm cdebileı:eğinl söylemiş 
oldu~u bildirilmektedir. Şu halde 
tana"cciler bir yerde durmaksı
zın yoluna dev ım etmiş ise tah· 
minen yukarıda zikredilen tul 
ve arz derecelerine gelmiş ola
caktır. 

Hala haber yok 
Pari., 23 [A.AJ - ı 'üman 

çiya tııyyaresi hakkında henüz 
hiç bir haber yoktur. Bir çok 
mütenaktz haberler ve şayıalar 

deveran etmektedir. Bir Portekiz 
gambotu elan tayyareyi aramak· 
tadır • 

ağıtılan top('u sınıfı 
1rıAri,. o~ 1 \ A 1 JJ· ı 

...... ___ ._ 
Tllrk dostluğu 
Fransız gazeteleri 

neticeden memnun 
Journal geni muahededen 

bahsediyor 
Paris, 24 (,\ •. -\.) - Journal 

gazeteı:i Fransa ile TUrklye ara· 
sında akdolunan ve düşmanca bir 
emniyet ·fzlik yerine dostca bir 
mesai iştiraki ikame eden mua· 
hedelerin aktindcn dolayı mem· 
nuniyet beyan ediyor. 

Üvr gazetesi Türkiye ile Su
rlycnln bu muahedelere yeni 
bir feyiz ve refah unsuru elde 
etmiş olacaklarını yazdıktan 50nra 
Fransa ile Ttirkiye ara'1nda bir 
dostluk muahedesi akti için cere
yan eden mliznkerelerin de sür'
at ve muva!fakiyetle nctlcelene· 
ceğini tahmin ediyor. • 
Tamirat ltlllifının aleyh/de 

Pariş, (A.A.) - E ki muha
ripler borçlar h:ıkkındaki ltilı\f. 

!arın tasdiki aleyhinde yapmak 
tasavvurunda bulundukları numa
y'işl icraya ve bunun için i\1. 
Poincare ye lıir ariza takdimine 
karar vertüklerinden hıı~ı)mct 

umumi kuvvttlcrin müzak Te ve 

karar serhcsti:.:i uzerlncle tesir 
yapmajta matuf olan bu arizanın 
kabulünde bir faide olmadığına 
hükmetmiştir. Y .ılnız bir kaç gru
bun zafer takı altından geçme
sine mıi>ude edllmhjtir. F:hem
miyetsiz bazı hadiseler olmuştur. 

Yoluna gidemedi 
Paris, 28 ( A.A ) Deniz 

tayyaresi ile sür'at ve mesafe 
rekurunu kırmak için dün Mar
silyadan hareket ctmLj olan mli· 
!Azim Paris Balear adalarında 

yere lnmeğe mecbur olmuştur. 
Ameliyat 

Parls, 24 ( A.A ) - Pötl Pa- • 
rlsyen gautes~ marul edihlerin

den Courtellne in ikinci ayağının 
da dün kesildiğini yazıyor. Ame
liyat muvaffakiyetle icra edilmiş
tir. Courteline in sthhl vaziyeti 
iyidir. 
Dlplomasl akademisi 

Paris, 24 [A.A] - "! loche. 
caddesinde tesis edilen diplomasi 
alı:ademlslnln kü~at resmi icra 
olunmu tur. Bu müessesenin Azası 
arasında bir çok devlet reisi, ha:j· 
vekil, hariciye nazırı ve sefir 
mevcuttur. 

TAHSİLAT NE KADAR? 
Kanunuevel müvazeneai tanzin 

edildi. 
Maliye vekaleti kanunuevel müva· 

zenesini hazırlart\ışttr. Buna nazaran 
928 kılnunueveline kadar sabıkadan 
3 milyon 200 bin, haliyeden 128 mi. 
lyon küıur bin lira tahıil edilmiştir. 
Bu müddet zarfında musakkafattan 
3 milyon kUaur, kazanç vergisinden 
9,5 milyon, davardan 6,S milyon, ha
yvanatı balariy den 4 milyon küsur, 
gümrük resminden 19 milyonl00,000 
tütün ve saireden 13,5 milyon, tuz. 
dan S milyon, şekerden 7 milyon, mil 
teferrikad.an 10,S milyon, damga rea 
minden 14 milyon 800,000 lira tahsi
lat olmuştur. 

mef, topçu sınıfının yeniden te:j
ki!ine karar vcrml~tlr. 

Yeni meclis 
ispanyada imdiki idare tar 

zını tadil edecek yeni bir , ekil 
kabul edilmi,tir. Bu hu>usta 
.\ladriL gazetelerinin ya7.dıp;ına 
göre T 930 • en esinden itibaren 
idarenin şekli deği~tiriimiş ola
caktır. 

Bu uretle ispanyada yeni teş· 
kl!Atı esasiye ynpılınış otuyor. 
Buna göre bir mebusan meclisi 
olacak, bir de meclisi Kralt tesis 
edilecektir. .\leb"uslar kısmen 
ehııli tarafından intihap eatJe. 
ceklcr, kısmen de ticaret erbabı 
ve müe><esat tarafından intihap 

edileceklerdir Fakat bu mecliste 
hükQmet tarafırtlan da tayin edi
lecek aza bulunacaktır. 

Tayyare aranıyor 
l\ladrit, 24 (A.A) - Numan 

cia tayyaresi hakkında haıa bir 
haber alınamnmı,nr. Asar adala
rilc muhabere hususunda p;ilçlük 
çekilmektedir. Zaire gambotu 
hn ... ıÖ .. ..ı _: t 

*'S'o11 Haberler ~ 
Ankara müzakeratı 

Yunan murahhası M. Diyamando 
pulos dün Ankaraya gidemedi 

Yunan hüki'imetinin yeni tali ıun bu gün hareket etmesi IJlU 
matL"11 hamilen gelen M. Diya- temeldir. 
mandopuloı aün birden bire ra- Dün akşamki trenle yalıt 
hatsızlandığından Ankaraya gi Türk heyeti reisi Tevfik 1(8111 
dememiıtir. M. Diyamadopulo bey Ankaraya gitmittir. 

Rusyaya ihracat meselesi hakkınd 
bir teblig neşredilmesi muhtemel~i 

Ankara, 24 (Milliyet)- Rusyaya ihracat yapan tacirlerıııı 
zin tikiyetleri iktisat vekaletin de tetkik edilmiştir. Bu ııüole 
de tetkikatm bir karara raptile bu hususa dair bir tebliğ neŞ 
dilmesi muhtemeldir. 

Hakkı Şinasi paşa Edirnede 
Edime, 24 (Milliyet) - Fırka müfettiti Hakkı Şinasi Pat 

bu gün saat (22) de tehrimize gelmif, istasyonda Vali, Şeh 
mini, fırka erkanı tarafından kartdanmıştır. Hakkı Şinasi 
fa fırkayı teftit edecektir. 

Terbiye konferanslarına gidecek 
marahhaslarunız 

Ankara, 24 (Milliyet) - Danimarkada toplanacak olan . 
cuk terbiye konferansına Retit Galip beyle Himayei etfal reı• 
Fuat Bey murahhas tayin edilmittir. 

Genevrede toplanacak olan terbiye konferansında da hüfıll 
metimizi Trabzon meb'uau Hasan Beyle Reşit Galip Bey teııı· 
sil edeceklerdir • 

Masalda fahri kon- Vlşt muavin konsolosluU~ 
solos/ak Ankara, 24 (Milliyet) -

Ankara, 24 (Milliyet)- Mu chy (Viti) fahri muavin J<oll' 
sulda ihdas edilen fahri konso- aolosluğuna Mösyö Vayeıne 1' 
losluğa Musul ticaret odası rei
si Necip Cadir Bey tayin edil
mittir • 

Türkiye- lran 
Ankara, 24 (Milliyet) - I

ranla mevcut "modusvivendi" 
üç ay temdit edilmittir. 

Sanayi ve I; aaden 
bankasında 

Ankara, 24 (Milliyet)- Sa 
nıi.yi ve maadin bankası meclisi 
idare azasından YusufZiya Bey 
mezkur azalığa ipkaen tayin e
dilmittir. 

Milli reasiJran si
gorta şirketi 

Ankara, 24 (Milliyet)- Mil 
li reaaüran sigorta tirketinin 
mukavelenameai hey•eti vekile 
tı~ıdik edilmittir. 

yin edilmiştir. 

Trakgada nafi gaiJ' 
marlar ıJ 

Edirne, 24 (Milliyet) -:'·ne 
:r:un köprü ve Ketan havalı•' 
nafi yağmurlar yağmıttır. 

S:arbı.~anda 

Bulgarlara karşı şiddet 
Londra, 2-l (A.A.) - SofY3

. 

dan Times gazetesi.ne bildiriliY0~ 
Sırp- Bulgar hududundaki ~' 

glnlik artmaktadır. Sırplar, l)O et· 
lubata civarında asker cahşlt •• 
mişJer Ye Boslligrad rrıntak.R<lll'.I<"' 
600 den fazla Bulgar tcvkıf c) 

mişlerJir. 

ORTA MUAt11M MEKTEBİ 
KABUL ŞERAİTİ 

- Orta mualllm mektebi alelumum orta mektep mualliınleıi 
llc ilk muallim mekteplerinin ( Terbiye, Ruhiyat, Usulıi tcdrfa ) tll\J· 
allimlerini, ilk tedrisat mUfeni,lerlni • tatbikat mektebi müdıirlerini , .• 
bilAhİre açılacak ikmal mektepleri müdür ve mualliınlcrini yetişti! 
ınek Uzcre tesis edilmlştlr, 

2 - Oıta muallim mektebinin ( Pedagojı , lı5an ee edebiyat • ' 
tarih coAnflya. fizik, kimya, riyaziyat tabliyat) şubeleri verilir S 

Bu şı;belerden pedagoji şubesine girecekler evelemlrde ped•g<>I' 
ihzari) ve dığcr şubdere -gireceki"r (umumi lh7.ari) sınıflarına imt!lıall1' 
kabul olunacak ve bu ııuf!arı ikmal edenler .meslek şube1tr'0e 
.geçeceklerdir. . • , 

3- Cmumi ihzarive münhasıran erkek muallim mekıeplcriııdcıı ~~ 
sene mezun olacaklıı.r -ile 4.5 sene zarfında (eniıi) derecede ıııez~; 
olup sinleri 18-25 ırasında bulunan talipler imtihanla kabt"ıl olunur. 

4- Pedagoji ihıırive kabut olunacak talipler, ilk mualllm ıneJ;;ı•I' 
. •" !erinden enivl derecede mezun ve sinleri 18-25 arasında bulun . 

ve iki sene 
0

11 mektep muallimllıı;fode muviffakiyetle çalışmış ıiıuaflitll 
ler trasından İmtihanla tefrik edilir. 

5- Yukında ıızı:ı ev;ıf ve şartlan haiz olanlardan bu sene "'~ 
• fCP allim mekteplerinden mezun olacaklar. bulundukları muallim mekt•P.ııtJP 

mildilrlüklerine müracaat ile isimlerini kaydettirmeleri lılzımdır. Bu kı> d· 
müsabakı' lmtlhanlan, bulunduktan mekteplerde sen mezuniyet ıf!I re 
hınlannın hitamını milte1kıp 20 temm,z 1929 cum•rıe ·ı mekt•P ıJ• 
ve talim hey'eılerlnin huzurunda icra edilecektir. ' 

6 - Muallim mekteplerinden 4 . 5 sene zarfında me1.un oh'iı~ 
slnleri 18-25 arasında bulunan diP;er mualllm talipler, hangi kı<rn• t~ 
iseler aşagtda zikredilen evrak ve veslkalaıı lle birlikte mensıır ,oıJ JJl' 
lan :'1-laarlr idarelerine temmuzun 10 uncu prŞ&mbı akıamına ~· 
müracaat etmelidir. ~ 

1) Müsab~ka imtiharun& kabul için istida iıı1ıi 
il) Sıhhatınln tabii ve mtisalt, azı ve havasının tnm cismi ve 

anormal ahvali bulunmadıl!na dair resmi tabip raporu ,ı 

lif) ezan oldu~u mektep şeludeınamrn ile h'ıviyet cuıdsnı 
kerlik ve ışı veslkalan 

hl'' 
iV) Bulunduktan muılllmliklerıJeld müddeti hizmet ve hil>nu 

aıet cedvcllcri J.!fr 
V) Pedagoji lhzariye gireceklerin muvaffakiyeıle çalışukları~•Jc!• 

Maarif idareleri tasdiknamesi mtifettlş raporlarının surcılerila bil"·' 

Vl) iki adet kartonsuz fotoğraf. ,ıp 
7 - Mtisıbaka lmtihanlan her vlllyene Maarif Emin!erlnin ~eıı$Pı 

edecekleri mahallerde 20 temmuz 1929 cumartesi günü ssbl 
9 da baflıyacakıır. Bu müddet tehir ve takdim edilmez. 

1 
of 

8 - lmtihanlırda kazanan efendilerin hüviyeılerinl havi ecel;~ • 
maarif em!nllklerine, l\laarif ve muallim mektepleri m6diirl kr!: , .. 
bildirilecek ve mektebin açılma zamanı da J.fbu r mi dıirel• 
gazetelerle aynca ilin olunacaktır. 

v• , 10 - Orta muallim mektebi leyUdlr. Talebenin ıtı.1te 
aıırlr. ve ldıaplan meccanen temin olunur. Muarlfl ıalre talebeye 

1 0ııt stz o' 11 - Kabul edilen ı:ılebcden fehlt çocuğu ve k ,,.se 
bu baptaki evrakı mUspltelerinl birlikte getinnelldlrler. 

[*] Derece k~ydı münhasıran evvelki mezunlara afltır 



Elı<>ııonıi 

Köylü ne kadar borçlu? 
• 
lstati.~tik umum müdürlü-
ğündeıı üçiincü temenni 

Bunu hiç kimse bilemez ÇUnkU zirai lstatisklmlz, bnnunla 
ı '-•şgul olmamıştır, ziraat bankası senelik raporlarında bundan 
il •lıs etmeyi atlet et·nemiştlr. 

iTürk köylüsünün borçlanma derecesi, köylUnlln aldıtı borçla 
•trdtıtl rehin arasındaki nispettır. Tarla ve bina en mühim rehin 
n uriıırındıın olduğuna göre, bu nlsbet köylllnlln ekonomi vazly~
Qi a}"n>t ıibi gösterir. 

,. 

Borçlanma derecesine misal olarak iki memleketi alalım; Alman 
öytllsllnün borçlanma derecesi: 

1925 te em:lk,nln yüzde 31,7 si 
1926 • • 
1927 • 

:u,o • 
'j7,7 • 

!sveç koy!UsUnUn bo rçlanma derecesi: 
1923 te emllklntn yüzde 47,5 l 
19U • • • 48,0 • 
1925 - • • 48,8 • 

Ço k arzu olunur ki, fstatl<ıtlk umum nıUdllrlUtDnUn sovkedece&:I 
Q~ınDzdekl 1930 aea esl TGrk ziraıtt istatistiklerinde, köylUaUn 
~ bia ıı borçlanma d erecesi sual varakalarına konsun, aaket hey'• 
Itri borçlanma dereceslal tetkik etalnler. 

i(GylUmllzUn borçlanma d e recesi bllln meden, tU rk ziraat lktlH · 
1}a tı hakkında s on s llzU s lly lemek kabll detflJlr. 

iliz! ba~ka memleketlerden ayıran bu ehemmlyetll nokHnın 
1itcek ~ene telifi edilecetfnl llmlt ederiz. 

Or. /\lzameddln . . ... 
(~ÜNÜN 1KTISAl>İ HABERI,ERİ 

Geri çevrilen deriler gene n1uayene edilecek 
1 l;ıııhul Tkarct ıı<la'ı idare tadrlerdcn 1 tacı Emin zade Mus · 

·eti diin tııplanar:ık Rıı>ı :ulan 

ÇC\ rikn deriler nıe,ele,ik 

r;uı olnııı~nır. ,\!!kadar cacir

:ı n lıa1.ı>ııı111 ınur.ıcaatları ü-

lıunlan tekrar muap:nc 

•eni lıir muhammin he-v"eti 
~-;ı cdilmı,tir. . 

tara lıcı· de d [ı n Ru,Jar alevhine . . 
da\ a ;ıçmıştır. 

Tacirlere prJm 
Ticaret oda._., ·ı ıırkiyc mall:ı 

rınm ernchi mcnılckctlenlc rev.ı 

cını temin için lkynelmikl >er

..-ilcr ı:;va "<•tiiren tadrkrimiıe 
~ " · t'o 

ıJ 1 in ıniis~accli veti dolayı;ık 
11e ~iııı mua vcn~nin vapı!ma" 

mubhil prim 'ermeıti mu\ :ıfıi< 

ı:ürmtkccdlr. 

hcvet ;\zalırı d~vct olun· 
'ltur 

,\\ah kemenln kararı 
!)i~cr tarnftan hir khım dcri

lı.1kkında !\irinci ticar~t mah· 

·ı cbpcrtız heyctincc vcri 

ı..tra c lıu .~iın tcblı!!; cdilecek-

Pahalılık istatistik/eri 

ı,cııci-lik unı tım nıiıdurluj!; lt, 

bcanhul Tkm:c ııda,ı tarafından 

hayal p:ıhalılı _l(ı hakkında hıı11r 

!anan i-t~ti-tiklerı tetkik i~in 
dün i'temi~tır. ( ıdanın btati,tiJ.. 

leri hugiin hntıın t:ıf,ilAt 'e, 
vc,aikile ne,ro l unacaktır. 

llu <la ı aılaki ıniıdılci tarafı Rus 

lfı:tııkemc kararı ıizcriııc mezkı\r 
i~ti hhul ctmedip;i takdirde 

iı."' } 
~. t;ıkibatm icra'' için nıu-

* Horsadakl hareketler
Dlin hor · ;ıtlıı lnı:ilit. lir;1>1 (IOOR) 
kum~ ( 1(1) parııdan, ';ıltııı (87J) 
krı, ııilv~ (18.'i.2!'1) ten muamele 

r 

tıa lııılıına.::ıktır \l~ka<lıır görn1!1~t•1r 

"' * 
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t·~------------------....... 'tlllt111ak inhisarı MObadl/lerln halıları 
'~ \•ıkmak •nhi ar ida - nt' ol acak ? 
~ ~:ınL mı..dbince elle- . ımıliye katlar do,yıılaı'lnı ls-
tııal; ı c ta-ı hı. unduran 
1 • kAn idare. ine vermemi~ olan 

\l 'L ıınnamc \Crmeleri mubadlllerir haklarının ne ola-
ıJtrınc tciıliı:-.ıt yapıl 

cağı hakkınılıı l>ahlllye vck!le-

lıııı 1z ık-ama kadar lw· tinden şehrimizdeki ;ıl;\kıılarlara 
l"c ..,1, c~ tacirler kaçak bir cmtr Kelnıı~tir. 

lıaıdıı la iddetli Kanun nıucilıince hu gibi!erin 
~nııa,~ktı . ehrım 7.dc dıı yslıırmı kabul etmc~ı: imk.ln 

aı:a k i nılkta t'J hu 11madıı1,ından hakları ta,five'i 
kat .veden zarı dik karı: alınacaktır. 

2;; EIY7.(RAN, 1929 

MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ ) 

Yllayec da imi cncumcııi dün 
vall \·ek ili ;\luh id<lin Beyin ri rn

'ctlndc toplıı~ mı~nr. yeni yollar 

'e hazı , -cq.,<ilerin murzam kc>İr· 
lerinin tevhidı dolayı'ı ilc lıııtçcde 
tadilAt yapılaı.:ap;ındRn cncıımen 

hlltceyl ona ı:orc tadil , -e tan

zim etmi~tir. Fakat bütçenin tas

diki lazım ı:cldi .ı;i dhcr!e Yil~et 

umumi mcdi<inh fed;alı\de içli· 

maına !,arar 'erilmi~rir \ledb 

'.!9 1 lviran ( 'unı•ırtesi !!;lınu top

lana .:<lktır. 

Orman y ang1111 
l\cm.:rlıurı:az nahiye,ine mer

lıut ı ırnıanlarda ~ anf;m çıkmı~tır. 
\ aııı:mm >iindiırlllme'i için ldzım 

gleıı tı:dhırlcr alınını~tır . 

l' az'iyet edilnıif e1111Ak 
\ :ız"iyet c<lilmi~ olan eml:ı 

kin idarc:->t i-.tcnirx d<•~ruda n 
do~uy'a >ahihiııin De" lct Şur:ı 
sıııa ınuracut ctnıe.-i \ ' ilayete 

hiltl iril nı i ~tir. 

Maaş bitti 
\il.her da:ıiliye mcnııırları 

da · maa~lannı alnııllardır. tlu 

suretle hıitıuı memurlar maıt'jla

rını :ılnıı~lardır 

- -· 
Enıanette 

Emanet memurları 

'l'alinıatnaınesi hilınek 
üzre hulunuyor 

)chmnaneri memurları hakkındı 

tınt.im ·nluıı:ın ta1in1atnın1enin tct\:i · 
kıtı lılrınck ü;:ere olup t.llimatname 

~ıkıod• ( "cmivcti hdcd Y• ı~ s" kn · 
lurı• c ıkıır. 

Yeni ıüt şirketi 1111? 
Yeni bir !->Ut ~irk.eti t~~ekili ihtl · 

mıl+n<l ;!'r hah)cdHn1ektc i:0c<.ie bunun 
ı"h yoktur t:mancc sütlerin tcfti$İ flc 
deain etm•l.tc olup ~on ,,;ünlerde 
tdti-•t daha ~ıddetli yapılmırı haş 
l.1mı~t1r. Rıltuk !<-Üt ~•':.lnlar hakJ...ın<l.\ 
tıkih• .· •pılmaltıdır. 

Çocuk bah{"eıl 
( ;ıillııne p1rkıııın mııııka mahol · 

li \anında inşa-ı larırla)an çocuk 
bıhçrsinln ~ıı'i proje-! diin ıe>plt 
edilmiştir. ı>ek ı akındı bahçenin 
tın1.iminc hıt1ınıc.ıktır. ı·:mınct bu 
hahçelerin adedini tc>vıt i~ııı tctkl· 
lı:.aı ııpmıktıı.lır. Kahçc ~ylılldc 

ıçılar.ıktır. 

Beledi11eleri11 proğran11 
Daire! ddedl\tlcr veni .,ene Zlf 

fındı vapıl·u.:"k l;lın Vol tnşııt pro· 
trıml.1rın1 ihzar 'c ı•e°yJcrpe)· l 4:mı 
neıc J!:ilııJermcA o haşlamı,lardır. 

H11z fabrlkaıı 
l\arJ1ğıçtı \lpılın huz falırık;ı 

-;ının in~ııtt hitıni?. makinalırın tec· 
rub,.,i ~ ıp1inHt(a hı~lııımı~tır. Fahri
~. T ·mınuzdı frıli~cıe ~·~ercklır 

'Jerkos1111 ltklifatı 

'ferkıı .>i ~ırlcu müdürli .\t. ı\ı ... 
tolno şı.:hr~müıi :\luhiJdin he\'i ziya 
ret edl.!r,ı.. hli ~elıek,>iııin ıslah \ e 
ıcv,İf için ~eni hHı tclliflrrde bulun · 
ınu~tur. Hu teklifler cmanetçc [t:tkik: 
olunmu}lltr. 

-~~~~~~~ 

Styriselaiade 
Yeni meclisi idare 
Senı,dain ~eni idare ınecli'i 

dun toplanmı;tır. 

l!u i~cimtıda ınt!di' riya,ctin" 
c..,,ki reis Ziva tt. intihap olun· 
mu~ 'c yeni hir vapur nılıhavaa•ı 
h .. kktndaki rc~cbbıls ta,vip edil
mi~tir Seyrı>efaın idarc,inin ~im · 
dl alııısk tqclıhüs>ıııdc bulun 
dujttı j(cmi ( ~o) :;en elik olu~ 
" nkarıı" 'apuru >ı;temindeıliq 

r-iNKARA-PAi:-AS' .. i 
\ "KARA ) ı 

BUtUn odalarda telefon, s ıcak 
suyu, lı:atörlferl vardı r. Hususi ı 

banyolu apa rtman lar . t 
Odaların flatı: 6 • 8 • 10 ve 12 ı 
llradır. Amerikan ba n orkestra,* 
erkek ve kad ı n lara mahsnı 1 
peruklr salonu, çamafırhaae, 1 
ıaraj, tenis, k ütü phane, yataklı 1 

L!.~~.'!!.~~!'!'~~t!!'t:J 

Bir hamal kardeşi 
Hacıyı iJldürdll 

D "n ı:ece L'nkapanıııda kadın 
ve rakı yıız undcn feci bir 

clnaret olmu,tur. ilama! Ahmet . . 
kardc~i ~ofiir muavini ! lacı ile 
l'unktıpanıııda l lacıkadın soka 

P,ınıla bir evde oturuyorlar. 

iki karde~ ak~:ım eve ı:ddiklcri 
zaman Fatma namnıda hir Kurt 

dlllıeri misafirli~.: ı:clmi$ Fatma, 
Pctmkeli l liı,cyin namında lıiri 

nin karı>ıdır Fntma koc;hından 

aı rılmak iı;iıı h· ı~anma da\"a" aç· 
mt~ttr. 

Ahmer ile 1 lill'I o ~ece Fatma

ııuı ~ercfinc sofrayı kurmu~lar \ e 
adam aJ..ıllı ~.arho, olmu~lardır. 

,\lımct kiır kütük -.ırhoş ol · 

duklan >onra !"atma \1 gi>zunc 

kestirerek K<'Cey i onunla ıı;cçır

mck istemi~ im yiir.dcn karde~i 

1 lacı ile ~iddctli bir ka\ gııya 

tutu-:ımu"tur. 

l\a q~a !(ittikı;e huyiımıi~ hıı;ıı· 

~ını çcl..en Ahmet karde~i 1 la..:ı · 

nııı (ı defa 'iicuduna s~playarak 

ıildurmııştur. l\atil .'\hnıct yaka 
lımnı~ cinayete ,eJıcp olan Fnt· 

ma da karga~alıktan i,tifade "de· 

re!.. kaçmı~tır. 

katil ahmct lıakl..ında zabıca..:a 

yapılan tıılıkıkat hitnı ' ~ dli)c)'e 

'erilerek te\ kifh;ın.,,· e >eı :-olun · 

nıu~tur . Cinayete >chcp olan 
Fatma henuz hulunanıamı1tı . 

Fatma <:İnayeti ınııtc:ıJ..ip 

kaı;arkcn ı;ant;hını acele ile ' 

orada hıral..ıııı~ olup hu ı,:antK 

da mıı,tantikli~c teslim 1ılunmıı~· 
tur. %ahıtanın '"n y ptı~ı tahJ..i 
kata gure Fatmay:t :nf · 'ol~n hıı 

çantada bir c>an; ~i~e< me,·cut 

olup \ ukaml~ zikrettiıtiiniz Kihi. 
;\hmcdin ,arkıntıhğınılan ba~ka 

cinayete •le hu ~i~c 'clıebi) et 

'crnıi~tir. 
ı.\hınctlc k~trdc;oinin t;w.m s!tr

ho~ oldukları hir >ırada Fatma 
~aııtR<l:ııı c''"ı' ~i~e .-ini ~ıknrmı~ 

'e .\hıııet hu ~i~eyi Futnı:ıdan 
istemiştir. 1 lıılbuki Ahme<lin J,ar . 

d e~i de ayni ~hc)•i i'tediıti için 
sen alacahın hen :ılaca~ım ~ek 

lindeki knp.a hiiyiınıii~ ... hmedin 

Fatnı:ı ilt: ı:e..:eyi heralıtor ıı.cçir· 
mek talebi de inzimam ediPcc 
ı\linıet 1..arde~ini üldürmiı~tiir. 

Adada öldürillen Bulgarın 
katili 

Gc~·en , ·han ayı zarfında \ıloı -
d:ı hir htıl!l,ara ait hir <:e<ct 

buluıınıu~ . Ytıpılan talıkıkat neti 

çc>indc hıınuıı cinııyct oldu~u 

tc,pit cdilnıi~ri Zabıta katilin 

\'u,·an bminde ı:ene hir l\ull\ar 

ıılduKuıııı tc-pır etmi~ ıc ıluıı 

yaJ..:ılımı~tır. ---
Bir hır.'lz ff'lt>si Bebekli' 

yalla/andı 

B chcl..te oturan Rohcrkollq 
ın ııtıllim lcri nden ,\ 1. .\ liçko[ un 

cı ine hir hmız çere'i ıı.irıni~ 

ve ıile heri a~ırırl..ı:n hckçi 

nıchmct er. ~· tiriıltiidcn uyana 

rak hıNzları tutmaj!"a ıe ha~ır

m~~a ha~lanıı~tır 1 Jır,ızlar derh•I 

tabanca ile ate~ ederek hckçiıi 

aya~ından yaralamı~lar l"e Behek 

sırtlarınıt doj!"ru kaçnıaıı;a ha~l:ı 
mıılardır. 

Kehck 'e .\rnavııtkiıy kara
kollarından 'cı kedilen pııli,lcr 

hır,11.ların l(tçmc>İ muhtemel 

yerlerde plbu k urmu~lar 
Ku tertibat neticesinde 

hırzı,lardan Arıı;ınıt muharrem 

pusuya düıcrek akalanmı;., Te~
vikh·eye kadar kaçan ınııharrc 

mın arkadaşı • d:\nikli \),man ıla 

bir ı;arsjda sıkıştırılarak hilmu 
sadl'ınc yaku'aıınıı~tır 

Aşk yü:zü11den in tihar .. 
U 'kudarda .·c'ımivede oturan 

20 yaıında iıı~aat kalfa,ı 

\dnan efemli, ,c,·dip;i kızın kt•ı•· 

dN-ıe "erilmı:me-indeıı ıııuteesi 
• 

Maarifte 

Mektepleri ziyaret 
Kazı111 Pasa Hazretleri • 

şehit yavrularile 
konuştu 

Btiyı;k l\lülct meclis! Rcl-i 

KAzını Pa;'S- l lazretlcri rel"ak.at

lerinıle :'llaarif [mini l\ehçct Rey 

oldu~u halde ~ehrimizdekl mck · 

tcplerl gczmi~lcrdir. 

EıTelıl Ortaköy C:tızi Pa~K 

Şehir yatı mektehini ziyaret 

etmiştir. 

l\Awn P<4& l lau<.:tlcri ~chıt 

yıl\ ruları ile ayn ayrı konu~mu-. 
\ c mektebin h;ttıra defterine tal 
tl(k:lr \azı 'azmak . uretilc 
memnuniyetlerini izhar eylemi~tir. 

l\;\11m Pa~ı 1 lazretleri Kız mıı 
:ıllim mektchini de ziyaret ctıni, 

'c talebe ile konu~anık memnun 
kalmı~tır. Pa-,tı 1 lazrctlcri Dıım 
lupıııar ~clıir yatı nll'ktcbini de 
ziyaret ctmi~tir. 

Al man lisf'si11in tene:ı:zUhil 

Alman lbc,i ,-c Ticaret mek

tehl 'enelik tenczzuhunü evclki 
gün yupmı~tır . . \lektcp talcl>e>i 
ve takl>e \ clilcri Tarabyadaki 
• \iman ,cfarethane,ine ~;,;ıfir 
ed.iilmi~lir. ~el"a.rethanc hahçc · 
•inde muhtelif oyunl:ır knip 
edil mi~ '" bir mi";ııııcre 'erıl 
mi'?tir 

:\lii,rn1crcılc Alman sefiri de 

,\J.Nadolni de haıo:ır hulunmıı, 

ve hir nutuk irat ctnıı~tlr. Scl"ir 
hu muna>ehetlc Tiırk '\iman 
do>tlu!!;ıındın hahsctnıi' Ye ta
lehcle~ln mm affakiyai.ni telırik 
etnıi~tir. Ak~anı uzcri talchckr 

hu<usi '~purhı '"det ctnıi~lcrdir. 

Notr Danı dli Slyoııda 
:\orr Dam dii ~iyon meJ..te 

hinin 1 (l'l!I - f <12•1 der> sene· 
sinin ' onu mtınasehctilc dun 
akşaın hir talchc mii-anıcrc~i 
\"Crilmi~tir. :\lıısaılH:rcde Fraıı-ız 
l\on,t.I C'cncral. ı ,d~rct crknnı 

talı: he 'clileri hazır hulunnıu~tur. 
~on 'mıf talchc-inc kurıınlar 
tC\ /i cdilnıi~ ı e uç ·ı iirk kızı 

:\I;\ dneccdc ~:ıh:ıdetnamc alıııı~tır. 
Talt:he tarafından hir ph c' ten1-
sil cdilmi~tir. ;\ltMnıcrcılc kıın;iıl 

Central hir nutuk irat cdercJ.. 

bllha,sa Turk talebelerinin mu 

vaffakiyet ı c mc>ailerini takd ir 

'c tehrik etmi~tir. l>aYCtltltr 
mektep idare-i taralıııdan izaz 

tdilmi}lerdir. 

Darillfünun imtihanları 
tl;trıılfunun muhtelif ~ulıt:lc 

rin<lc im tihaıılarn dnam edilmek· 
tedir. lnıtih:ınların lıir ı,:o~u >O · 
nona yaklışmı~tır . fa·zacı nıck 
tehinin >on ,mı! imtihanlan 
iinumuzdcki Cunıartc'i ~unii 
yapılaca~tır. 

1 lukuL fakiiltc>i ınırıhanları 
ıla Temmuzda hiteccktir 1 l ukıık 

taıı hu sene .~o t:ılelıe mezun 

olttc;tktır. 1;; ini 1 !anını talebeler 

tc~kı etmektedir. 

ren tcnturdiyot içmi~tir. ,\dnıın 

dendi Tıp fııkulle-ine y:ıtırıl 

mı~tır. 

Otomobil kazası 
.1<14 numaralı otonııılıil Fın 

dıklıda 'chzct:ı \ a'ilin kı1.1 l ntn· 
ya) :ı çarpnıı:m. 

Ha~ıııdaıı ~aralanan kız "en 

jorj hastanc:--İnı.!' \:itırıhnı~, ~lfor 

yak:ılanmı,tır. 

,·lı(or Sure\ ~anın idarc-sinıkki 

ı -~hh nunıu•lı otonıohil du•ı 

Knnıonti cadde>iııden ı:eçerkcn 

l•:Jrem bminıle hir rıınıa \&rparıık 

mutcııddit yerlerinden yarıılıı

ıııı~tır Kaçan ~ı>fiir arannıa~tııdır. 

Gala/ada yangın 
D' sabah ( ·alatad:ı Perşemiw 

puarınıla Crııll\ an beıızir 

dcp• Jdan yan(!;ın ,ıkmıı ılcpıı 

ile 2 d.ıkkan yandıkı:mı sı,nra 

:ıtc~ »indürulnıu~tllr. 

tlskildarda bir eı • yandı 

D
un ;ıkşanı (\kud .ırd:ı Hurha
niycılc hır unı:m çıkmıi \e 

lıir ev ya'1tlıkt:ın sunra oonılü · 

rı lnııiıtıır 

Mahkemelerde -Nerede evlenmisler? 
~~~ .... ~ ..... ~~~~' 

Yemen çöllerinde imanı ını 
bulunur ki? 

O kadar ihtiyar ki, ellle iskemleye dayanmasa yıkılacak. Gtı~ 
hal ile ayaRa kalkarak, etrafındakilerin l~ltmes!nden korkar gibi 
hafifçe mırıldandı: 

- Maaş istiyorum efendimi 
- !(imden istiyorsun bu maaşı? 

- Merhumdan... Allah o yattıkça sizlere ömllr verıııa. Zevcfm 
öleli beri daha on para alamadım. Başım vurmadığım taş kaldı 

mı acaba? 
- Şimdi sen onları bırak ta beni dinle. Zevcin vefat edeli ne 

kadar old ur 
Ben d lylm yirmi, siz diyin yirmi iki sene •• 

~ Öteki d esin o tuz ... öyle mit 
Veldlrmesialn yakasını tit rek ellerfle d tlz:ellerek: 

- Akıt kaldı mı batta? Bu aabah yedltlml soreaoız dog-ru dllrftı;t 

cevap veremem. 
Peki bunu sea bilmeben bea mi bllecegim? 

- Efe ndim, size ne malum dertı. 
Hanım , hana blk. Bize hiç bir fey malum detlldlr. .. 

söyle rsen llğrenecctfz. Ne d ersiniz hanım nenecik, bu ihtar OzerfH 
hafızaaıaı top l ayıverdl: 

Buldum, buldu m; ta m yirmi iki aeae oluyor. 
- Neyse.,. Nllı:lhınızın nerde lı:ıyıldıtı hatırında mı? 

A •• Unutur mı} ım hiç ..• Yemende kıyıl dı. 

Ha ugl imam kıydı? 

çıııon ortasında imam ne ıezer .• . 
Mer~umuu Uç beş arkadatı toplanıp Allahın emrlle nlklhımıı:ı 

kıyı verdiler. 
Şahitlerin evvelce dinlendi detil mi? 
Geçe nd e bir kaçın ı dlntedllerdl. Ha tta bir d anesl yatalaktı 4 a 

ıeımed l idi. 
Evrakın tetkikind en s onra hanım ne!1enln rııan efeadla ia m -

tahl kkı maaş zevcesi old utuna ka rar verildi. . "' . 
GÜ~Ü~ ADLİYE H BERLEl{İ 

Zabıt katibini döğmekle maznun bir kad•n 
t lukuk mahkcmc'i z:ıbıt t.;,\ * Kaıını Teııflk - :\kııı · 

tiplerinden Emin efendiyi i~ 1 eke tin emniyetine ıııutı: -

ha~ında ıföp;nıcJ..lc ınat.nun 6;i allik e r;ırı 4tm:ı~a t~~cı. 

ya,:ıııda ve FındıJ.. hanım isminde hib etmekle ın;vnun "~-ım Tev· 

ihti)ar hir k:ıdının muhakeme· fil..in ıııuhake'llc,inc ılı.n de\· aıu 

sine dun ha~l:ındL edilecekti fak:ıt ~ıhitlcr ,;dm<"lfl-
Fındık hanım, zabıt Utibtııi ginılcn. nıiıdalaa ;,ahitlerındl'n ek 

niçin döğduıtü hakkındaki ~.ıale ikbi hıılun.ıınaılıj!ın(bn nıuhakcmd 

ıızun uzadi) a cevaplar vcrıli 'ı: lıa~ka hlr gı•nc- tehir cJilnıi~tır 
kiıçiık torununa ait hir ııafaJ..a * Hakimler haıuınıı -
i~i iı;in miıtcmadiycn p.idip gel l lakimlcr lvıınıılun<ın fi ıııcı 
di!!;iııi ., bu!!;iin ı;-lt yarın gel!~ maddc,inin tadili hakkıııJ;ı H. l\l. 
dcıli\..krini. anlattıktan , onra •lt· 
hya a~hya <lediki: 

~1.ll..ırılı anlatırken ha~ka 

tarafa hakıyorılıı: 

l·:min hey, ı·:nıin l>t:v ! 
adiyı: hafifı;e kıılun;ı dokundum, 

bir ca l,ını kaı ıtlar tuttular, I· •nl 

mah\..enıe' c \•enliler.-

Fındık 1 lanım hıiyiik <•f;lunıın 
Çaııakkalede ~chit oldug-unu, NI· 
met 'apurundtı lo>tromoluk tılcıı 

klıçul. oğlu Refik reisin yanında 

misafir hulundup;unu illvto etti. 
:\lahkcme kadının n[ıfu, Up,ıdına 

b al..arak \a~ının yetnıhe yakın 

olduıtıınu ıc,pic etti 'e zahıt 

'ercJ..a-ında imzaları olan ~~lıit -

!erin eclhi için muhakemeyi loa~k:ı 

hlr ~ııne bıraktı. 

* Eyilpl11 Halit hıırt11/d11 
Dun uı,:uncll cezada me\·ku 
fen muhal..t:nıe edilen ~;} ııplu 

l lalit hcraec J..ar:ın alm ı~tır. I·:. 
vıiphı l lalit hıı ,erer de bir J..ıı 

dının "ıatını Ye ><1İre>ini çalmakla 
mazııundı~ 

l\cndi>ini 

dedi ki : 
miıdafa:ı cıler~eıı 

-- Rcı; hcyfcndi lkn zen · 
!(İnım, fakat lıir kcr..:dc adım 
ı;ıkmı~. ~u J..adın henden hir kaç 
para kt•parnıaı.. için ıfcir:ı ediyor 

!--n ellerime h:tkın, mııtor aldım 
Çaiı~urn orunı. Devlet hızi :ıHctti. 
ı•:,kı y:ıptıklıtrımıı tıilıc etti m, 
onlar ",ür git!., dcp;il , ~ıı.iir geç. 
tir. !\en de ı:ördum ı:cçtim. 

Curmli ispat etler del:lil kUi 

olmadığından maznun herat ka · 

rarı aldı ve mahkeme rei>I ken

di,inc bazı na,ihatlarda bulun 

duktan >onrs ı:yupluyıi 'crhe.<t 

hıraktı. 

* Saati hlnı aıırdı? .. 

\ enil"anıi mcvd:ıntnda 

mın •aatiııi çalnıaJ..la 

l\lehnıet \il ve Yu u[ 

hir aıla 

maznun 

isminde 

iki h•nan dun mc,kııf olar:ık 

m :ıhl · cmeye 'cvkedilnıi~lcrdir. 

:\13.ı;nı:,Jar dı:mi~lı:rdir ki: 

1 :hali hir tıır:ı!a doj!;nı 

ko;> ıuyorlardı. Hı/. ek kıılahniı· 

~n pc~ine t.ık ılılık. Sonra hır-ız 

olarak hit.i yakaladılar Epıce 

tla\ak da )L'llİk. " 

llel:\il hıılun:ımadııtıııda)ı kı 

maznun da hcnıct k:ır:ırı al:ır~k 

ca 1\lı)e edildi'•· 

:\l tarafınd·ııı kabul edil mi~ ol n 

k~nun ~ehrimizılcki ıılnkııdarlarıı 
teiıli~ edilmi~tir Kanuna na7.;ıran 

hakioıılerdcn intihap olunan \,1 
!iye \ ekilcti ı.alcmi .\blı..u, 

Mudiirii ile %ar, l lukuk \e wzı 

i~leri .\luaviııkri, Tcm)JZ nı.ıl. 

kcmt,i tlı~miımcyyizlerl, hukuk 

'e C'eza i~leri munıcl"yizlerıniıı 
bu meınuriyctkrde ı:·c,irdikkri 

muddetin taınanıı haJ..ınıliktc ı:c · 

çirilmi~ sayılacaktır. 

* Kadriye il. tahhlkalı 
Şehrimizden lt.nıin: i-tint~kına 
nakledilen Kndri\e 11. n · ark~ 
da~l;ın hakkınd:ıJ..i karar 'erilıııd. 

i.ıZredir. Bu cahJ..iJ..atlil ı~tiı:-ale <k
ı·am etmek ıizre it.mire ı:itmil 

olan nılıst:ıntik 1 likınec t:nin 
peı-,,cm he) c 

m uhtemeldir. 
,dırimit.e 

lzmirde komünistler 
Muhakemeleri bugün 

batlı yor 
"om\11-ıi't m:ıznıınlarının mu· 

h:ıkemclerinc· bıı!!un lzmö• gır 
ceza mahkemc,inde lıa~lana.:alaır 
Dl\ a evraJ..ı u. nif cılilmiıtır 
l\lııhakenıc i>iı her ıiırltı h:ııJr 
tıklar ikmal cdilnıi~lir. .ı;; ko<nu 

ni>t m:ıznıınunıın muhakcıııe-.ı 

hayli meraklı olacaktır. Konw 

ai•tler icra \ek illeri heyetini du 

~ıırmek için lıir ittifak akılct 
meklc maznunduı1ar .. ı;; ınazruın 

ıe onların muhafaza,ma memur 

edilecek jandarnıal:ır mahkeme 
~alonıınu d• ıldurııcallan ic;.ln mu 

hakenı eyi dinlı:mck btlyenler.:: 
ver kalma va.:aktır . . 

Adi iıkan ı•f' enıltJkin 
kıgnıellt>rl 

\di i,kıln ' ur,·tilc , erilı:n 
mallaıın mulıadlllcrlc muhacirler 
hakkında lhhil<\ ,. \'ckı\lctinılen 

l>cftcnlarhjta yt·ni hir emir gd 
mı~cir 

Bu emre na1.ar:ın :ıdi en ıskln 

suret e , ·eri len cml~kin takdın 

kı yet muanıclc~ı llcleıll\ c m · • 
}i,Jc•l tara'ınd.ııı \ ıpıl.u.:ıl,tır 

Helctliyc IL"c• ' knr.ırı ~ ıı itir 11. 

<'llıll·-c hı; itirat. \ i l ~vct idare 

11 ., eri tar-ıfın thn tc:l::ik oluna 

' 1 • .. tır 
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MiLLiYETiN EGLENCELERI 

BUGCNKÜ IIA VA 
Dıln tzam! haracı 23 asgın 

17 ıdL RugUn rüıglr poyraz hı · 
kısmen açık lusaısn bulutlu olacak 

FELEK 
Hayriye Hanım! 

Tanımaz mısınız? Hali vakti 
yerinde, kah babayani kiih mo
clt:m bir hanımdır. Yaşlıdır ama 
gönlü taze! Boğazın iki sahilin
de akrabası ve azat 1 abul etmez 
köleleri vardır. Hocazade değil
dir ama mollaya varmıştır. Eski 
yeni mütaaddit kocalanndan 74 
adet çocugu olmuştur. Bu~la~
dan bir Iıaylısı \·efat etmıştır. 
Sağ olanların garip garip isim
leri \'ar: Dilnişin, Bebek, Saray 
bumu, Altrn kum gi i. Çocukla
nn renkli renksiz bir sürü lala
ları vardır. Hayriye hanım yaşı
na bakmaz, senede mutlaka dört 
defa kılık değiştirir: İlkbaharda 
ya,zın, son baharda ve kışın. Ha 
yriye hanım hayatrnı çocukları
na borçludur. Bu çocuklarda 
!iehrin geçit verlerinde halkı ha
raca kesmişlerdir. O kadar ki bu 
Hayriye hanım ailesine beş on 
kuruş vermeden köprüden Üs
küdara gidemezsiniz. 

Şimdi onu tanıd z mı? 
Dünyada mesafesinin klsalı

ğnıa göre en yüksek nakliye üc
retini şirketi Hayriye alır. Be
şiktaşla Üsküdar arası 1500 
metredir, gidip gelme 27 kuruş
tur. Dünyada en çok tarife de
ğiştiren muessese Şirketi Hay
riyedir, senede dört defa değiş
tirir ve her defasında halka bi
rer kitap satar. Bu iki rekor on
dadır. 

Hasiain tercih ettiği 
Yemekler üzerine görüşüli

yorclu. İçimiz de elinin sıkılığı
lc maruf bir arkadaşımız vardı. 
birisi muz hakkında bir haylı 
methüsenada bulundu, bir diğe
ri i!a ve etti : 

- İki mahzuru olmasa, evve
lf pahalıdır, saniyen kabzeder. 
Has is arkadaşa sordular: 

- Siz ne dersiniz? 
- Birinci mahzuru ikinci me 

ziyeti telafi eder! d~di. 
FELEK 

iLAN 
Hanım efendi : 
L"mumh·cıle l'arfuml<T, parlak 1e 

gii7. kım•itırıcı cıı1mleri ile ~•zan 
dikkatinizi celbtder, Fakat hu i'urföm 
l•e ~lrlkatcn güzel 'e nefis ol dutu 
için •izi tc hir eder, , ah!lyetinizi be
nim r Onun içindir k UOl RJOI: 
ltulıu etmiş olduA'u mliıevui •:\fon 
Parfüm lltniın l'arfumüm • İ>mine 
)aşka hiç bır • ey il: ve eımeJ;e lüzum 
~rmemişıir, Parisıe Parfümori Bourjoi 

Diş Tabiplerine 
llablkyan "e Kapamacl

yan efendiler: 
llaziramn 28 inci Cuma ~ıinü .dbah 

saat 7 den itibaren Rern}lunda Tü 
nel l':ısajı arı.a ·ında · fvılı kıt;ın· 
d• .12 numıırnda lllıtahıl•i ~l<ıı<yo 
Edimbôfta alı bulan•n \"e müZftrede 
sureıiyle tamamı bitdrn ve ya kİsım 
kısım san!acak ola o son i>tem 'e 
felkalade mıiktmmd bir dişçi kalıi· 
nesi lcvızımaıının satışı hallında 

muhterem diş tabiplerin nazırı di~kı· 
tini celp ederler. Fazlı ıafsilAt için 
BeJoğlu 1221 nıımerosunı telefon 
edilebilir. 

Pariste bir macera Latif, ikincisini de Rebii 
yaptı - Her iki taraf ta birer 

Müra. 1 JJ uncu asrın 
•Onlarında Bolonya
da doğaııqtur. 1917 se 
nesınde y.ızaıağa baı

lamif ve 20 cilt eser 
mtydana getirmiştir. 

ita/yada okuyanı çok 
olan yegine kadrn mu 
harrirdir. 

O gece, içime birdenbire cGe
ce dilberleri> ni görmek geldi. .. Bu 
kızların oturdukları mahallelere git· 
tim. 
Sokağın başmda duraladım . Çok 

genç, elbiaeıi vücuduna çolr yapışık 
bir kadın. kaldırımda bir aşağı bir 
yukarı dolaşıyordu. Saat ondu. Kar
nım açıkmağa başlamı tı, fazla dola
~yacaktım. Genç kadm yanıma 

yakla tı ve laubali bir tavurla sordu: 
- Yemek yedin mi? 
- Hayır, ama karnım aç. 
- Benim de, fakat param yok. İki 

mü terı kaçırdım. Senin paran var 
mı? 

- Biraz var. 

- Müra - dan 
Muıet top gibi yerinden fırladı: 

- Ne' .. 
. • . Ve bana çıkıttt. Namuslu bir penaltı kaçırdı 

kad ının, kendi gibi biçare mahlukla Istanbul şampiyonu Galatasarayın j gib_i merkez muhacimleri~in a~i P.a~
rın huıuıi hay;ıtlarına girmeğe, ~ır- geçen Cuma günü İzmir şampiyonu larıyle Galatasaray kalesıne bırbırı
larmı oğreruneğe hakkı yoktu: Altay ile yaptığı ve 2-2ye berabere ni müteakip tehlikeli hücumlar yapı 

- Yeni bir ilem mi ke,fettin san- kalındığı ilk maç hakkında İzmirli lıyor. Buna mukabil Galatasaray 
dın? Seninle benim aramda çok fark refiklerimizde gördüğümüz tfsilatı müdafaasındaki oyuncuların yerle
mı v;ır zannediyorsun?... İşte bu iktibas ediyoruz: rinde oynamaıııaaı, daha doğrusu her 
adam aeni daha kolay avlayacağını Saat ı 7,30 da Galataıaraylılar al- ikisinin de sağ ayaklarını kullanma-
zanneti... kı§lar arasında sahaya çıktılar ve 11 bu hücumların her an bariz bir 

Kızıyor, köpürüyordu. Benim ek- kai>tenleri Milat beyin idareeinde hakimiyetin matlup neticeye isal e
megimi yemiş olmağı zül tel!kki İzmir halkını güzel bir seremoni ile den semerelerini vermekte geciktir-
ediyordu. aelamladılar. Bunu cAltay• lıların miyeceğini gösteriyor. 

- Haydi git.. . Git artık ı diye sabaya çıkma"' takip etti. Hakem Altay merkez muhacimi derin bir 
haykırıyordu. mister Favlerin idaresinde oyuna pas atıyor, Galatasaray kalecisi çıkış 

Ben kalktım. Adam da kalktı: başlandı. Kale intihabında Gala tasa- yapıyor. Vahap Galatasarayın ilk 
- Size refakat edeceğim. ray kazanmıştı. Ruzgar Altay aley- golü gibi bu falsodan iıtifade ederek 
Miızetin gözleri doldu: hine idi. Altaym ikinci sayısını yapıyor. Bu 
- Hele gitte görürüz! Takımlar, şu ıekilde te~kil edil- aayı Galata&araylıları ikaz ediyor. 
Rıca ettim: mişlerdi: Mukabil hücumlara geçiyorlar. Bun-
- Kalınız siz •.. Müzet on kere Galatasaray !arın birinde Lltif topla Altay kale-

bana bedeldir. Onu yalnız bırakma- Rasim sine sokulurken favl yapılıyor, ha-
yın . . .. 

- Kıymetimi anlatmak için &ana 
ihtiyacım yok .... 

Elimi uzattım: 

Asım Burhan 
Suphi Mithat Vahyi 

L. Mebmet Şadli K. Faruki, Latif 
Rebii. 

kem penaltı veriyor. 
Burhanın sert bir ~ütii 

ellerinde kalıyordu. Bu 

Altay - İkimize yeti ir. Y•rı ben seni - Darılma Müzet ... Sana fenalık 
Fehmi, 

kaçıran Galatasaraylı !ar gittikçe 
durgunlaşıyor, yorgunluk alametleri 
bafhyor. Buna mukabil Altay daha 
canlı oynıyor ve hücumları devam 
ediyor. Bu hücumların sayısız neti
celenmesi eberiya ofsayt kalmala
rından ileri geliyor. 

dant ederim. y•pmalr iıtemedim ben. Burhan Hilmi 
Küçük bir lokantaya girdi. Garson, Elimi tuttu, fakat göz ya~larını Danyal, Vehbi, Feyzi, 

eski ve samimi bir ahpap gibi. kızın göotermemek için yürüme bakmadı: Hasan, Vehap, Domenilro, Hakkı, 
yaıuna cetdi: - Peki, ama bir daha böyle işlere Sezai. 

_ Nasılsın Mii.ı:et? karıpna... Oyuna Galatasarayın hücumu ile 
Miiıet dert yandı, aç oldutunu, Adam yavatça dedi ki: baılandı. Akabinde Altaylılar bir iki 

ytmeğin benim tarafımdan ıımarla- - Bu gece onunla kalaca&ım, fa- hücum yaptılar. 
Devre ortalarında Galatasaray a

leyhine verile penaltıyı Vahap, kale
cisinin ellerinde bir şütre neticelen nacağını söyledi. kat sizinle kalamadrfıma cidden mü Galatasaraylılar oyunun ilk daki-

Yemek geldi. Müzet, lokantadaki teeısifim matmazel l kalarında güzel ve yerden paslarla diriyor. 
erkeklerin birini gözünden kaçırnu- Otele avdet ettiğim zaman heye- Altay nısıf sahasında devamlı bil- Bu hale rağmen oyunun neticesine 
yordu. Biraz eonra ganıon yanımıza can içindeydim.... Lokantadaki bü cuınlar yapıyorlardı. Bu hücumların bet dakika kalıncaya kadar vaziyet 
geldi.: tün erkekler, geceyi benimle geçi- ekaeriya soldan yapılması ve muavin eski şeklini ve oyun cereyanrnr de· 

- Dikkat et Müzet, §U karşıdaki remedikleri için müteessif tiler sanı- hattının da li.zımgelen gayret ve yar · ği1tirıniyor.Altayın, galebesi muhak 
adam bana göz etti. Serbcııt misin? yordum. dımı aarfedememesi hücumların a- kalr teükki ediliyor. 

_ Evet. . • . Bir daha Müzete rasgclmedim. kim kalmasına sebep oluyordu. Bu Galatasaray muavin ve muhacim 
Kalktı, adamın yanına gitti, son• Müzet iyi bir aile kadını ofahilirdi. dakikalarda en müessir ve temiz paa hattında makul bir tebeddül yapıyor. 

ra geldi; Onunla konuşmak, bu hayata nerlen !arı Suphi veriyordu. Soldan ve sağdan hücumlara giri-
- Seni istiyor f atıldığını ıorup oerenmek isterdim. Altaylılar heyecana tutulınu§ gibi tiyor. Oyunun neticesine bir dakika 
Kıpkırmızı oldum: Yalnız ititmek iıtemediğim b;r elim idiler. Müdafilerin kapalı oyununa kala Rebii güzel bir çalım ve aürliş-

N 1 1 > ç ld B leyi i•itmekten korkuyordum: karcı hücum hatları da telif ve asa- ten sonra acrt bir tütle beraberli_k - aaı o ur.... ı ırmış o. en.. • ., bak d "ki 
_ Sen ne? - Bir gece, aırf teceaaüı makaa- biyetle ellerine ceçen fıraatları kaçı· sayısını yapıyor ve müsa a a ı -

d. 1 b d·ıb 1 · d b. · · ı d •• ıer sayı ile beraberlikle bitiyor. Doğruyu söyleyemedim, mırıldan ıy e, u gece ı er erın en ırını rıyor ar 1• • • • 

dım: taklil etmek iıtedimdi de... Buna mukabil Galatasaraylılar da İkınci devrede Altay, birıncı dev-
d NalcJ--'en t·· ı· d b"l k ı la k"t ge reye nazaran rakibinden daha faik - Ran C\.~um var. r:u uzu ı ene ı ece paı ar va ı -
k · • SELAM! 17.Z.ET · d"kl · "b" kı b" ··d f a '--r oynamış ve yapabileceği bir kaç sa-- Yazı , zrnı._n hır adama benzi- cır ı en gı ı ıı ır mu a a aa -

yor. * * * tmnda da fazla çekiş yapamadılar. yıyı heba.~ylemiştir. 
Adam masamıza geldi. Müzet nın- Bir tavzih Kemal ve Latif tarafından çekilen Guzel oynıyanlar •. 

devum olduğunu söyledi ... Fakat Yeni teşekkül eden bir tiyatro iki ~tü, Fehmi muvaffakiyetle kur- Dünkü müsabakada Galatasaray 
adam öyle israretti iri, dotruyu ııO- kuıııpanyası. ilAnlınııda benim üçüz- tardı. Devrenin ortalarına doğru Al· takımından Rcbii, Utif, Kemal Fa
y!cmek mecburiyetinde lraldım: !er komedi ini oynıyacajtını yazıyor. tı;y kalcaine yapılan hücumların bi- ruki, Subhi, Vahyi, Al taydan Hasan, 

_ Beni mazur görünüz ... Yanıl- Ne böyle bir kumpanradan haberim rinde güzel bir orta yapıldı. Fehmi- Vahap, ~~miniko, Danyal, Feyzi, 
\lr. ne de l çuzlerin ıem•tllne müsı· . ık • k t tıak· 1 Burhan ıyı oynamışlardır. dınız... Ben bildiğiniz kadınlardan ıde ettim. il erk esin bö,·ıece malu' mu· nın ç ıt yapara opa ım o ama- G 1 k üdaf 

d ·ı· · Galat 1 · d bo · a atasaray ta ımının m aa ve egı ım ... Keyıf için buraya geldim. olsun. Stldml izzet ması, asaray ao ınsay ının t . 
!!!iİrıı! .. !!""!!!!'!İro---~--------------~-.;,;;--s kaleye ilk golü atmaıına aebep oldu .. ~uavın hattı,. hücum hattına layık - -- ltt ı' h- a d- ı M ·ı-11 "ı Devrenin ikinci kısmında Altaylı- hır oyun oynıyamamıştır. Bunda,-

lar daha şuurlu ve daha heyecanıız daba evel yazdığımız gibi - merkez 
• b ı d 1 G 1 t 1 muavinin bulunmaması ve müdafile-oynamaga a a ı ar. a a asaray so 

rin yerlerinde oynamaması başlıca T U•• rk sı'gorta şı'rketı" muavini Vahyi bir çarpıfj111a esnasın amildir. 
da gözünden muztarip bir halde sa-

arik ve ha.vat üzerine sigorta muanıelesiH hayı terketti ve yerini şakir işga1 etll!I---~------~ 
ti. Bu tebeddül eınasında bugiin çok Dalma yal1111t 

İcra eyleriz. Sigortalan halk için müsait iyi ortalar yapan Hasan topu kapa- K o D AK 
şeraiti havidir 2 rak Altay sol inaaydına güzel bir 

ı - ııandel gönderdi. Hakkı bu defa teLi-
Merkezİ daresi: Galatada Unyon Hanındadır şa düşmiyertk topu ıürdü ve Alta-

A1•11tt•si ıılıuınıuuynıı ~ı·hlrleı•dt> aeı•ntı• nr11nnı11kl1tılı1• ym mukabil sayısını birden ve sert 
• Telefon : Beyoğlu - 2003 bir şütle yaptı. 

Evkaf müdürlüğünden: 
aleni 

gunli 
anla 

Guraba ha.tane ine lwmm olan onyedi kalem kırtasiye 
münaka:-aya vaz edilerek Temmuzun on iiçüncu Cumartesi 
>aaı onbc~te ihale i icra edileceğinden ıalip olanlann şcralıl 
mak üzre her gun levazım idaresine ve ihale günüde idare 
menine müracaatları. 

cncü-

Devre bir bire hitam buldu ... 
Birinci devreyi hu!Asa etmek ll

zım gelirse Galatasarayın faik ve 
muntazam Altayın mütereddit ve 
kendi oyununu göstermesi ile geçti. 

İkinci devre başlar başlamaz Al
tayı daba temiz ve canlı oyun oyna
makla meşgul görüyoruz. 

M üdafaalarr daha serbest oynadığı 

fotoğraf makinala
rıyle filimlerini kul
lanmak n1enfaatiniz 
icabatındand1r. 

Allminüt foıo~rallar için 

Minoteros 
kartlarını kullanınız. 

Her yerde satılır 

. BugllnkO yeni 
bilmecem!% 

Soldan ıağa: 

Dünkü bllmecemlzln 
halledilmiş şekli 

Yukardan aşağa: 
1- Sırfedilen şey (4) Fazlıdan 1 - Baktığı ıeyı bıiyölıen (9) 

2 Zaman 2)11eybell•i '° bıi tlğil verilen (4) 
2- Boyun aksi (2) A\ı yu\ası (2) 

3- Vefat eden (6) 

vardır ( J) 
3- Zehirli bir haı' an (5) 
4- Öliim (4) 

4- Uzak nidası (2~ 

5 Tavur (3) Kırmızı (3) 
6 - Zaman (5) 
7- (:eri kalan (5) 
8 . lü<tclmh {5) 
9 Küçük '·~) 

5- Futbolun yan çizgiden çık· 
ması (3) 
6- Okumamış (5J 
7- Hanendenln çaldııı (3) 
8- Aakcrl bir rlltpe ( 1) 
9- Vahı (2) Yanş kayılı (3) 

ı ı ı ü 'f;öbıulua Yünöi( ili btE ·;rzyrl N°Yaİ L ı ı ı 
AÇILDI 

Kumsal, Heğbell deniz banyoları da pek yakında açılıyor 
Çam kokuları içinde temb bir kum<aldı !ıcatın şiddeliri tadil eıınclr 

ve güzel bir \akıt ıeçirmek lstiyen erbabı zevke tıv<iy• olunur. -Tıkd!redilen Takdlndilcn kıvmet •otak l•mi :'\o. Eshabınıo J,im ye 
kıymet u•ısının mıballi lksmeu 

Em!Ake kaimen metro murıbbıını 
lira kuruş 

1800 o o 

1 :-oo o • 

o o ' 

Toplarönü 24,26 
28,30 

A)'azma 1 

Tophırünıi 

Kadıköyünde St 
ren·a slnema'ı k,.. 
~~da • 'azmi Bel 

. 6 
sokağımla o. 
hanede ,\llley) el 
hanım \e hi;"cJjl1 

Halit Bey. 
Ebe t'aıma baııd' 
ve Salih çııvu~ Jı. 
Hisarında A yaırıı: 
sokagıtıda Ne· 
hanede mukinı. 
A. Hi>ar hey "eti it-
~ariye,ine : 

A. Hi-arı şubti idari} e;.indcn : . 
BalAda semt ve numaraları ve kıymeılerl muharrer emlAkJerill" 

menafü umumiye narruna iotimitld takarrür etmiş olmakla e,;lıallf' 
nın takdir edilen kıymetlerin kabul ve ya _ltirazlan olduııt tak~:: 
15 gün zarfında A. Hisarı dairesine ıahrıren muracaat eyleJTlc 
istimlak karamame~inin madde! mahsusasına tevfikan U•n ohın~ 

lslan~ul ınınlakası ınea~ia mo~endislilinden: 
Ordu vilAyetl dahilinde Bolaman nahiyesinde Keçili kızıl 1~ ve Çarmaşa ve Sarı Y almp kariyelerinde vaki olup mekşu ~ 

hükôınete ait bulunan simli kurşunla mahltıı bakır ve çlıı 
ma<leni . ...ı 

( ) il il ıeŞllP ı - Bir sene zarhnda 200,000 ra sermaye e 0-
edilecek Türk a~onim şlr~etlne hukuku devred~mek ve ~~:ıeri 
ıe~ckktiltinden itıbaren bır sene zarfında eski lrııa!Aı }C 1ı1· 
açılmak ve ocaklar civannın 1/5000 mikyasında ıopoğraflk ıııt 
rltas!le btitün saha hududunun ihale hariıalan talimgtnaınt! ~ 
ıevflkan haritası ve mümkıin olduğu kadar jeoloılk vsz.l!ıle 
gösıerllmek ve sathı ırzın ve eski ima!Atın tetklkinden .,.ı 
edilecek neıayiç fenni bir rapor lle vekAletc blldirllmek ve 
neıayice göre ima!Aı projeleri ıayin edilmek . • . ti 

2- Üçüncü sene nihayetinde mezkQr madenden I· at~ .,1 
Reşadiye ve ya Bolamana kadar nakliye yolu ve yahut ~ 
hat inşa edilmek ve dördüncü seneden . itibaren . asgarl C! ~ 
ıon cevher ihraç edilmek ve bu ıcahhi.idatı ıcmınen mtilı ~ 
kalardan hirinin (.'iOOO) liralık ıeminat mektubu ita kıhnmalt·Jılrı' 
tile ıalibinr ihale edileceğinden taliplerin 29 haziran 1129 tarı ·rıtl 
mlİ>adif rnmarıe~i ı:unü saat on be~ıe kapalı zarfl:ı ve ccfll'.:ıııı 
mektublle Ankarada maadin işleri umum mıldürlüğiinc ınurs• 

~e~v~le~m~e~le~rı~· ~~~~~~~~~~~~"'.-:=~::":'-:::::::::;;ii~ 

lilUyeUa ediliilrlbsı: il -- .. -~ mıa kadar bir-ateş külçesr-ke- nuzu burada alakoyacağım. edüp aynhnak kabilffiİ? olmuştu ki çapkın -kızın boya=ı--sonra bir andüşündii=~.!! 

A P K 1 N K 1 Z Sonra birdenbire dondttğunu caksmız. - Bizim acelemiz yok, fakat boyasız benzi sap san olmuş.. bebeği de emziriyor. On I 
-ç- - sildi. Hiç bir şey söyleyemedi. Yalnız benim dediğimi yapa - Acelemiz yok ki. sız naz dudaklan yemyeşil ve -Fakat .. bu kadın bati fP" 

hissetti. Hepsi, bu hannnın dedikleri- başkalarının göreceğimiz acele Dışarıya çıktılar. nesiz bırakunayu:. il' 
Yumruklarını sıktı, başını acaba doğru mu diye baktılar. işleri var. - Hiç bir şey sorma yürü. - Hakkıru& var. Pa,.. 

Yazan: AK.t GÜNDOZ sarstı, biraz kendisine gelir gel- Çapkın kız anladı. Çantasını aç - En az zamanda sandala Sonra karı kocaya dönerek. namaz mı? . . .~ 
- Kadınım! Ne oluyor? hamet versin, beyin hanımı ce- mez kamış bastonunu şakuli bir tı. Çocuğu köye götürecek ada- binmek istiyorsun. - Haydi geliniz. -Bu kabildir. . ~ 
- Hiç hanımım. Çocuğunu hennemin kızı mıdrr nedir? Ben. hareketle sağ bacağına yapıştı- ma yirmi lira uzattı: -Hayır, başka şey istiyo- Onlar bir otomobile kendi- - Ohalde ücretı t ~ 

köyüne gönderiyor da. bu çocuğuistemem demiş.Ya iki rrp ağaca doğru ilerledi. - Çocuğu anasına bırak. Bu rum. leri kendi otomobillerin~ bindi- bana ait olmak üz_rı: b;e ~ 
- Yanında niçin tumıuyor. si de gitsin ya çocuğunu gön- Çocuğun babası karşısına di- nun on lirası senin bahşışın, on _ ? ? ? ? ler. alınız. Bir seneliğını ııı1 ıır· . 
- Ah sorma hanımımı dersin ikisi gitse ikisi de aç ka- kilen şık kadını görünce gözle- lirasını da, kadmın ebesine gö- - Kocaman insanlardan, mi Doğruca çocuk sarayında hi- vereceğim. İleride kad iı' 

dedi ve yere baka baka an.~~: lacak. Biri gitK, işte ne oluyor rini sildi, şaşırdı. Çapkın kız kı- tür. nimini insanlara şefkat istiyo- mayei etfal reiııine gittiler. !arsa.· • . el~ ~ 
- Sorma, sorma! Bu goğsu- görüyorsun. Çocuk bir tarafta saca sordu: Adam canı sıkılmı!I bir sesle: rum. Bilerek çarpan kalplerden - Fuat bey efendi! Dedi. Bu - D?~ruca bize! ~ sı'e ı' 

nü döven kadının köyü buraya ana bir yanda, baba ötede ağla: - Köylü ağal Çocuğunun bu - Ben bu işi bahşış için yap bilrniyerek çarpan ku!I kalplere çocuğu (Ana kucağı) na almak harek~tınızden do a:Y~ 
çok uzak. İki yıldır yağmur yağ şıp duruyorlar. rada kalmasını ister misin? maclım. hayat istiyorum. Kısası: Kendi kabilmidir? topr~_gın ço_cukları 11 efell~İ# 
madı. O taraft~ çokça darlık_ ~1- - B~ çocuğu kucağına alan -. Sorgu mu bu da hanım e- Bu gurur şimşekli ve şimşek kendimizden kendi kendimize - Anasız babasız ise kabil- şekçkur ~denm h~i Y'pı--' 
du. Kan koca ış b~lmak ıçın adam kim? . fendı ! ten seri bir tedaile köy çocuğu karşı insanlık, vazife, hak isti- dir hanım efedi. H ocugun mu~e nın i"çil"_I 
kal~tılar buraya geldiler. Koca - Kimseleri değıl. Köylüle- - Onu her vakit gönneıini nu hatırlatır. Sustu. yorum. Ötesi var mı? - Fakat işte anası ve baba- :yr~~ avurt ~n çaiJŞl>'°'H 
ııı bir duvarcı ustasının yanında ri. Onların köyü bize yarım saat ister misin? Çocuk annesinin kucağına a- Merasim vedamızdan ayrıla- sıvar. rar~ ı:g amama~~ıere ııı.'~ 
bean1~k bka1ymd a(510 kuruşA) ilde reç liktir. Merhamet etti çocuğu e- - Eölbe

1 
tte. Bir

1 
tbanı: evlat bu. tıldı. Çapkın kız kan kocaya: mayacaksınız, ben gidiyorum. -Çalışa biliyorlarmı? ve Keeç·a~". o~o:.og·ı~nrıdıal'1~ıı: 

r 
1 

u u. ça ışıyor. Y a on manet aldı. - Y eyse ge enimle bera- B · 1 be b Ji · 1 Yolcu mühendis söze karı~tı: - Evet birisi rençperlik, bi- k • ı or~ ·ıer Reı"s fe' be '-~- ·· k" · K - enım e ra erge ruz ~ • ttı c,ı ş ""gıt uç ışıye ne yeter. a- - Şimdi kime götürecek? ber. D eli y d""l B""f · k. - Hakkınız var, istedikleri- risi süt ninelik ediyor. uca~~a gı . 1·-uştıl• .;~ d - .. k e . uru u er. u enın a de m tehassıs o ,.. 1ı:Şv mcagız çocugunu sutten es- - Köyde kadının bir ebesi Beraber ağlayan annenin ya- ·· ·· r . niz, bir veda işinden çok mü- - Bu şerait dahilinde nizam ? . • 
0 

yer 
memişti bereket versin. Bir be- var. (Büyük anne) Ona götü- nmagittiler Etraftakilerkalkrp pısı onB~nedgke.kınce.be ·beki · himdir. Benim de işim olmasay name müsait değil. Fakat bir her ~t~ ve5oc~gurrıiidir' 

· • · d" All h • - ır a 1 a nı eyı- d · 1 · · · 1 k · · . . Ana k - . mesı ıçın muessıse ·-ıet yın 1;ocugunu emzır ı. a mer rüyor. Aylığından para gönıle- yer verdiler. Kadına da sordu. n"z ı, emır enmzı ama ıçın yanı şey kabıldır. ucagına bır c·· . h ırna errıı• 
pa da on be kayma aylık bağ- recek. Bilinmez ki aylığını ala- Kadından da hıçkınklı bir ce- ı içeriye girdi. Hayret beye mzdan ayrılmazdım. süt nine alacağız, bu kadını alı- d.uveynye an 
ladTlar. Beş on gün çalıştı. Be- bilirse. • . vap. ayni cevabı aldı: dedi ki: - Teşekkür ederim. rız. Hem aylık alır hem çocuğu ı. 
il'İn ocugunu eb7.irdi. Allah mer Capkın te esinden topukla- - Peki öyleyse. Ben çocuiu- - Beyefendi ile hemen veda Hayret bey şimdi farkında nun yanında bulunur. 
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111 . ı NAKLiYE HTIYACINIZ 1 E OLURSA OLSUN 

BUNU T ATMIN EDECEK BiR 

1 
KAMYONU 

MUTLAKA VARDIR 

Türkiye için umumi vekili: 

DOÇ kamyonları 
nıemleketimizin 
her tarafında 
kuvvet ve sağ-
lan1lıklariyle 
tanınınıştır. 

KEMAL HALiL, MEHMET RİFAT ve ŞÜREKASI 
İdarehane ve satış yeri: Garaj ve tamir yeri: 
Beyoğlu lstlklAI caddesi No 168 Ayazpafa Jandarma karakolu bafında 
' Telefon Beyotlu 2124-Tel&Taf: Tatko Telefon Beyotlu 1755 

TAŞRA ACENTALIKLARI: 
Ankara; Zabıtçı zade ve fGrekl&ı Dlyarbeklr ; Plrlnççlzada Sıtkı Nedim ·n 
lzmlr; Mahmut Celaletdn Bey Edip Beyler 
l(ayıerl; Muhaddls:ı:ade Alim Bey Bursa Nesuhl Esat Bey 

Samsun Esat eleadl zade Seyit BUAJ Be:r 
Adana; Muharrem Hilmi Bey Olrecon; lsmall zade Vahit ve ,ureka11 
Gıızlayıntap· .iUzel beyxade Haıaa bey Isparta intibah şirketi 
l'rabı.on; Hacı Abbas ve mahtumlan Malatya: Badılı ıı:ade Tahir Bey 

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

1 

. ' • -.. •• .- ~ •.._... -.!;. - -

PLiDA sinek, sivrisinek, tahta kurusu, pire, güve ve bütün haşaratı 
~lınıurtaları ile kat'iyen iın~a ve ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kat'i ve 
okusu sıhhi ve latiftir. FLIDA haşaratı öldüren bütün mayiat arasın-

~<\ birinciliği kazanmış ve Fransa harici ye . nazareti ve Türkiye şehben
~tliğince resmen tasdik edilmiştir. Sanat ve rekabet aleminde dahi 

ııi' ~tı yüksek mevkii şahadetnamelerlc ihraz etn1iştir. Çünkü yarı yarıya 
·ıil ~ti.ha ucuz ve tesiri yüzde yüzdür. Şişesi 5U, tenekesi 75 ve pompası 75 

,v lıtuştur. Markasına dikkat Hasan ecza deposu. 

Yeni çıkan kırmızı kordonlu 

• 
YELKENCİ 

VAPUHLARI 
in deeiı IBU ' ııır'ıl 111 

SAMSUN 
VAPURU 

tt!ranÇarşamb 
günü akşamı Sirkeci nhomın
dan hareketle doğru (Zongul
dak:, 1nebolu, Samrun. Ordu, 
Gircson, Trabzon , Surme ve 
Rize ) ye gidecektir . 

Tafsll&t için Sirkecide yellcen· 
el hanında lc&ln acenta.sına mü 
racaat Tel İstanbul 1515 

Jandarma İmalathanesinden: 
Adeı 

150 Keçeli belleme 
1074 Maa zencir sap kösele yıilar 
1734 Kıl yem torbası 
1734 • Kolan 
1734 • Gebre 
1734 • Fırça 
1734 Kaşağı 

Münakasa tarihi 
167/29 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

saat 
14 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

341 Urgan • • 
9.930 Ekmek torbuı 18/719.9 10 
1997 Maıara 1817/9.9 14 

Saıın alınacak on kalem eşya tapalı zarfla münıka>aya konuldu münı
kasa yukarda hlzalannda yazıldığı gibi lstanbulda Gedikp'4!dı jandanni ima• 
lathaneslnde yapılacakıır. Şarıname imalathaneden verilir. Teklifoamelerin 
tarzı lnıluı şarınamede mundcriçtir. Talipler ıeminatlannın mal sandığına 
teslim ve makbuzlannı teklifnamclerine raptedecekıir mi hal de teklifna
me reddedilecektir. 

~eyri sef ni 
Posla Telgraf JB levazıın ınü~ürlU~ün~en : 

1 1.- Bu kere idare için tabetti
rilecek posta pullarına muktezi 
resimler atideki mevzular daire

D.- Harf inkilibı timsali. 
2.- Gazi Hazretlerinin en yeni 
ve sanatlı fotoğrafilerile Tak
sim abidesinin çerçeveleri için 
ellişer ve diğer üç resim için iki
şer yüz lira ücret verilecektir. 

Merkez Acenw~ Galaıa köprü 
ba4ınd•. Beyoğlu 2362 Şube 
acentt11: Mahmudiye Hanı altııda 

lıtanbul 27 40 

lJYılk sür' ı t postası 
(Mersin) vapuru 28 Haziran 

Salı 17 de Sirkeci nhoınından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçlikkuyu, Edremit Burha
niye, Ay~alıga gidecek ve 
dönüşte mezkur iskelelerle bir
likte Altunoluga ug~ayacakur. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, ı•Lik alınmaz. 

r raüzu ı 
ı . 
IKlılC! 

( Karadcnız)vapuru 271 lftziran 
per~emlıe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Samsun Ünye 
Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Rize Hopaya gidecek ve dö
nüşte Pazar iskelesile Rize 
Sürmene Trabzon Polathane 
Görele Glreson Ordu Fatsa 

1 
Samsun Sinop lneboluya uğra
acakor. 

18 adet me:;;c kütüğü, 12 
adet eğrisl, 60 adet çıralı ba
tıl, 60 adet çıralı kütük, 50 
adet gürgen dolap, 60 adet 
çıfdlı hani. •. •' 

10,000 adet kağıt ve zarf 
5 ı ,000 adet aborlill!n bileti 
100 kilo tente dikl)'lek için 

j. ·1-• 
iplik. ~ l 

Yukanda cins ve mikdarı 

yazılı kereste, evrakı matbua 
ye iplik müstacelen pazarlık 

suretile 27 Haziran 929 tari
hinde mübayaa edileceğinden 

vermek isteyenlerin o gün saat 
16 da levazım müdürliiğüne 

gelmeleri. 

Kiralık kahve ocağı 
Bandirma hattına i~leycn 

vaporlann kahve ocakları bir 
sene müddetle kiraya verile 
cektir. Kafi ihalesi 30 r Hazi
ran : CJ29 tarihinde icra kılına
caktır. isteyen !erin müzayede
ye i~tirak etmek üzere o glııı 
saat J 6 da kvazım mlidürlü
ğiine gelmeleri . 

.... 11:11 ................ . 

DOYÇE LEV Ai\T Lll\IYE 
Hanıburg, Brem, Anvers, 
Istanbul ve Bahri Siyah ara 
8ında azimet ve avdet munta 

zam postası: Hamburg, Brem, 
Stelin, Anverıı ve Roterdam. 
dan limanımıza muvaseleti 
beklenen vaporlar ; 
Urama vapuru 1 Temuza doğru 
Ankora • 2 temmuza • 
Milos • 5 • • 
Akaya ,, 9 • ,, 

Burgaz, Vama, Köstence, Kalas 
ve lbrail için limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 

Ostse vapuru limanımızda 

l\Iilos vapuru 5-8 Temmuzda 
tahmllde. ---Hamburg, Brem, ı\nver;ı, Roterdam 
ve Dançlg için yakında limanımız· 

dan hareket edecek vapurlar: 

Derince vapuru limanımuda 
Ostse vapuru 29-30 haziranda 

tahmllde. 
Fazla 1af,ilaı için r.aıatada 

Ovakimyaıı 1 lanıııda kAin 
umumi accnıeliğiııe müran:ı 
Telefon : Heyıi§lu 641-674 

!!!m- Dr. Ihsan Sami -~ 

Gonol{ok Aşısı 
Belsoguklu~u Ye ihtilAtatına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Dlvanyolu Sultan Mahmut tür
besi karşısında No 189 

sinde olacaktır. 
A.- Gazi. H Z. nin portreleri. 

B.- Taksim abidesi. 
C.- Lozan sulhu timsali. 
Ç.- Ziraat timsali. 

3.- Müsabaka müddeti ilan ta 
rihinden itibaren bir aydır. 

Kuru bir fırça üzerine konulacak KO
Lf NOS diş aralarında kalan yemek 

artıklarını çıkarır. 
Tehi i keli mikropları imha eder, diş 

ağrılarına, dişlerin çürümesine dis etle
rinin hastalanmasına mani olur. lstima
linden sonra saatlerce ağızda leziz ve 
latif bir rayiha. bırakıp ağzın serin ol
masını temin eder. Kolinosu tecrübe 
ediniz. bu tecnibe neticesi olarak 41. ağd· 
mm ne kadar temiı olduğunu hissedi. 
yorum il diyeceksiniz. 

KOlYNOS 
DENTAL CREAM 

Türkiye için depozıteri: MAURICE FARAGGI 
BeyoAl~. Vent-dlk Solt.ljı. ibraltım P••• aperumanı • 

İlan 
·--- - -----~--

Sirkeci-Edlmekapı ara<ında. 37 numaralı veni bir haııın 21 HazirJn 
1929 tarihinden itibaren, zirde muharrer seyrU sefer tarifesi dairesinde. iş
letmeye küşat c<lilecej';i muhterem halkın nazan ıttıl!ına ilin olunur, 
Tramvay ham Trenler arasında llk trenin ha- Snn tre,iR 

fasıla: dakika reket saati hareket <1,tİ 

Sirkeciden 
Edirnekapısrna 

Edirnekapısından 
Sirkeciye 

6 12 -
6 13 

1'2 
17 
17 

6.24 
s.~o 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYYARE PifANG~~~ 
6 inci keşide l l Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

23,44 
23,10 

A11rıca 50,000 40,000 30,000 20,000 15, 
0,000 liralık ikrami11eler ue 100,000 L. mukllfa 

Bu keşi dede cem'an : 33,000 
numara kazanacaktır 

• NAZARI DİKKATE! ~ 
•Beyotlunda lstlklAI caddesinde 216 numerolu 

STR~NGıL~ BİRADERLER M4GZJSININ 
Hanıınlara mahsus çamaşır ve cihaz 

1 takımları dairesi 1 
sureti kafiyede ilga edileceğinden bi!Qmuın ~eşitler işitilmemiş 

tenzil~tla satılmakta olduğunu muhterem mü~terilerine 
tebşir eyler ,. r -- ~ -...._: : 

Deniz salın alına ~oınisyonun~an; 
25,000 kllo ekmek pazarlıkla ihalesi 26 - 6 - 929 saat l 3,5 

7,500 kilo süt ,, ,, 26 - 6 - 929 saat ı .ı.,s 
l 0,050 kilo oebze ,, ,, 26 - 6 - 929 saat 1.5,5 

lleybeliada deniz Lisesi talebe ve efradının la~esine muktezi ba
l!da muharrer ekmek, süt ve sebzenin hizalarında gösterilen gUn 
ve saatte pazarlıkla lhııleleri icra ddilecektir. 

Şartnamelerini görmek isteyenlerin yevmi !ha.lede muharrer sa 
ne Kasımp14ia deniz satın alma komisyonuna muracaatlarL 

5 

şehren1aneti iliinatı 1 
Adalar dairesinden: Müba

yaa olunacak muhtelif cins ve 
mikdarda 35 kalem levazmu ten 
viriye ile yedi adet pctr<..•rnaks 
lambası kapalı zarf usuli!e mü
nakasaya vazolunrnuştur. Müf
redatını görmek isteyenlerinher 
gün muhasebeye müracaatları 
ve itasına talip olanların da te
minat akçelerile beraber teklif. 
namelerini 18 Temmuz 929 Pcı 
şcmbe günü saat 16 ya kadar dai 
re encümenine tevdi eylemele.i 
ilan olunur. 

Şehremaneti mezat müdürlü
ğünden: Satılmak üzre eşya şu
besine bırakılan Sabri efendiye 
ait on sekiz parça mangal ve s:ıi 
re Fritman Efendiye ait üç per
de, Mehmet efendiye ait 1 kar
yola dört post, iki karyola, bir 
saat ve sahibi meçhul 3 adet ka
pı, Sahak efendiye ait bir araba, 
İbrahim beye ait portatif yemek 
takmır, Leon efendiye ait iki a
det komodin ilan tarihinden iti
baren on beş gün zarfında sahip 
!eri tarafından müracaatla kal
dırılmadıkları takdirde aleltımıl 
bilmüzayede satılacağı itan olu 
nur. 

Beyazıt dairesinden: Emin 
bey mahallesinde numarasız ha
ne ile Emin Nurettin mahallesi
nin lbrahimpaşa caddesinde 
116/92 No. dükkan ankazı he
dim ve nakil masrafı alıcıya ait 
olmak üzre pazarlık suretile sa
tılacaktır. Alınak isteyenlerin 
ihale günü olan 2 Temmuz 929 
Salı günü saat 14 te encümene 
gelmeleri ilan olunur. 

Doktor A. kutiel 
Elektirik mJklne;eriyle belsoRukhıRu, idrar 
darlıgı, proslat, ldemıiktfdar, bel revwek
uıı dit ve flreııglyi aıır1111 • ledavt eder. 

l<arakOyde llorekçl fınnı 11ruındıı 34, 

Tütün inhisar idaresi lstan
bul Baş müdiriyeti dördüneii 
ıube: 8 Haziran 929 tarihinde neı· 
rolunan (1485) numaralı kanun mu
cibince tütün ve mamfllatı saire Be
yiye tezkeresi verileceğinden: 

1.- Harp malulleri ve Şehit yetim
leri ve malQI mütekaitlerinden BİT.· 
zat bayilik yapmak iıteyenlerin önü
müzdeki temmuzun sekizine kadar 
müracaat etlemclcri; 

2.- Açmak istenilen dükldn Mlis
tetinin malı ise Tapo senedini Mtis
tecir olduğu takdirde konturatosunu 
irae edecektir. 

3.- Tezkerelerin teçdidi müddeti 
mürur etmekte olduğundan azami o 
!arak tayin olunan işbu müddet zar
fında müracaat olunmadığı takdirde 
hakkı hazineyi muhafaza için ahara 
verilecek tezkerelerden dolayı s:r<l 
olunacak itirazatın hükmü ol'l:ayaca 
ğını itin ederiz 

İç el orman müdürıyetine me Jt 
Gülnarın avı·rga C'."'Tlla. .kitası ,..:ı 1 

""nevi IOZ4 metro mikap kan •n 
eşcarı kat ve ihrac edılmelc U;: ı 

sene lığı 15 Haz.ra11 929 t~rıhinda_. ı· 
tibaren 15 Temmuz 929 t.rihi~c .1-

palı zarf usulile müzavecleve çı arıt 

mıştır bedel muhamrniui 14501 " •· 
ruştur. Silifkcdo orrr an muduriy. • 
de müte ckkil komisyonıh ı'ıa· 
pılacaktır §erait s,ıirrsi ıı öğr 't 

isteyenler Ankara rla Ot'!" 'I mut ı 

yet umumiycsindcn lst.Jnbul 1•e d 
na orman ba:; müdüriyetin•lcn ve ~ 
Jifkc orman müdüriyetine mtiracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

Askeri sanayi mekte
binden: 
Eczacı Şevket bey tarafından ınek
tebimize teslim edilen 100 kilo Hır.t 
yağı ile 25 kilo vazelinyağı için ko ; 
disine teslim edilen 24 Nisan Q ·, 

tarih 1/20 numaralı mak•>ur ile 1 4S 
numaralı muayene raporunu bu ker· 
re zayi eylemistir. Mezk!lr evnkı 

bulan varsa Istanbulda askeri sanat
lar mektebi müdürlüğüne gönderıl 
mesi reca olunur. Aksi takdirde as· 
keri fabrikalar umumi müdürlüğlln
den alınan emre tevfikan tarihi u~, 
dan 15 gün sonra nushai san•v ~ 
tanzim kılınacağından evvelkini& 
hlikmü olmayacağı il5n olunur 

NAiM VAPURLARI 
ZMİR -MERSİN po,ca,ı 

ADANA vapıır_ıı 2:' 
Hazıran 

PERŞEl\IBE r;unü akşamı 
sirkeci r!htımından hareketle 
( Çanakkale, lzmir, Kiıllük, 
Bodrum, Rados, Fcthiy~, An- ı 

talya. AlAiye ve ;-.ıcrsine ug 
rayacaktır. fazla taf>llftt için 

Galatada Site Franscz hnnınd~. 
ı 2 numarada acentdiıtine mlı
racaat. Tel. Beyop;lu ı 04 r 



SALI 
25HAZİRAN1929 

Lehistan heyeti dUn polanyalı Murat paşanın kemllr.lerlnl Halepten tehrlmize ıettrmltl•rdlr. 
Dlln alı.tam bu mllnasebetle Sirkeci istasyonunda bUyUlr. metaslm yapılmıştır. istasyonda muhtelif 
nutuklar sOylenmlftlr. Resımde aanduka .e Uzerindelıl buketler gOrttlmektedlr. ,.-
E MV ALI MET RU K E TAL NA Tı J 
Be}C>ğlunda Jluse}ına~n mahalle lode mtkıcp '"kajtında !4 numaralı hanede mevcut (Jolyen) markalı 

matbu ınak:nc1Jle hurda halinde bulc'lan mı( aa eşyacı 4·7 929 tarihıot mu a•lif rc\emiı~ j!İın!! 5UI J I de 
mahalkn bılmUzıyedc sııılacakıır raliplerin ınohatıi <alış kom,,yonuna mucacaat evlemckrı 

• * • 
~:mvall metruke dairesi salconunda bulunan hereke mamulAunuan hir ndtt kebir kohne halı ile Boj!ıziçınde 

Kandllllde '>ıra mahalle ve •«k•!~mda 4 numaralı hantnın 11ş ,.e temel kı<mından gayn olan enkazının himen 
3.7.929 tarihine möudıl Çarşamba günü ~aeı 15 te bilmuza ed iuruhtu mıılarrerdir. Talipltrln cmvıll metruke 
saoş_ lıomi yonunı müracaat eylemeler! ' 

Balıklı Hutahueleri müdü· 3.- Oç yuı: (300) kantar gürgen o- dörtte, Galatada Büyült Millet banın 
riyeti umwniy~indaı: Yedikule dunu (fırın için) da, 69 numcrolu dairede bulunan 
Baulr.lı Ram haatahanelerinin ibtiya- 4.- Otuz bet bin (35000) okka ot Balıklı Rum hastahaneleri mUdUri-
ci bulunan atideki einılerin, kapalı 5.· On iki bin (12000) okka eanıan yeti umumiycıine müracaat eyleme-
,..rf oauliylc, mübayaaaı münakaaa- Balida muharru cinalerin teslimi leri ilin olunur. 
ya çıkarılmı~tır. ve tartması hastahanelerin dahilinde _M ___________ _ 

1- On bet bin (15000) okka Bul- ve kendi terazisiyle olacaktır. Müna- · UhaSİp arantyOf 
garya kömürü. kasaya talip olanların, kapalı zarf Muzaaf usulü muhasebeye bi· 

2.- Oç yüz (300) kantar meşe odu· uıuliyle, 3 Temmuz 1929 tarihine hakkin vakıf muhtelif müesse-
nu (aoba için) milaadif Çarşamba günü saat (4) selerde çalışmış gen~_bir muha· 

' 

Mekteplerin tatil devresi geldiğinden bUtUd mektepler tedezı:Uh 
yapmaktadırlar. Alman llseside dün Trabyaya Alman selaret
haneslne giderek bir ıezintl tertip etml~lerdlr. Talebeler uıuhto lf 
etlenceler yap mıtlar ve Alman sefiri Hz. bir nutuk sllylemlşttr. 
Alman mektebi talebesinden iki grup. 

Devlel ~emir JDlları ve limanları unıuınl i~aresin~eo: 
idaremize Hizumu olan "ı 00,000~ yllz bin ton maden kömll 

rünün mıinakasası 7 temmuz t 929 pazar gunll saat 16 da Anka
rada um Jmi idare binasında icra edilecektir. MUııakasaya iştirak 
edecekkrin tLkli( mcktuplannı ve teminatı muvakkatlerını mczkOr 

tarihte "83t ( 1 S.30) a kadar umuml idare namcleşlerl mildlirlüğünc 
sermeleri lAzımdır. Talipler münakasa şartyazı irini (250) kuruş 
AukabUiııdc Ankarada malzeme dairesinden, Haydargaşada Haydar 
Mwmagaza.-ından tedarik edebilirler. 

İspirto ve ispirtolu 
İnhisar idaresinden : 

içkiler 

ı - 240 kilo fetelik ı 3- 875 müstamel çuval 
2- 70 adet tahta fıçı 4- ı 565 mtlstamei torba 
Balı\dıı eşya 27-6-929 perşembe günü alenen bilmllzayede satı

lacağından taliplerin yevmi mezlıOrda Ticaret şubesine ve malları 

görmek üzre Kabataş ambanna mllracaat eylemeler!. 

sip aranıyor. Lisan bilenler ter- rinde ki vesika suretlerini Gala
cih olunacaktır. Talip olanların ta 112 numaralı posta kutusu a· 
mufassal tereli mel hal ve elle- dresine öndenneleri. 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

-
Mm. Maanltl cerhedoa Allye hanım halılr.ıadakl talılıtıııat• •:. 

•am ediliyor. Dun letlatalı hakimi Mm. Manaıaı, annnlnl, v• 11 ı 
baeı Herrlnt efendiyi lıtlcvap etmlftlr. Bu ali• reislerini relıl•': 
çektirmemek için yOzlerlnl 1ıı11ıtmıtlardır, falıat fotcgraf mııtı• 
rlmlz resimlerini almnjta muvallalr. olmuttur. tl//I 

DOLCA nedir? DOLCA,NESLTE Şirketpıin TIJRKIYE Fabrikasında imal ettiği yeni SIJTLIJ çikolatadır. DOLCA nıJI 

iki cinsi vardır. Biri yalnız siitlü ( Turıuiıcu etiketli) diğeri de ailtlii ve fmdıklı olup ( Mor etiketli) dlr. FevkalAd~ 

FARELER 
Vebayı tevlit eder 
Onları biç koku n~reımek· 

sizin kurutan 

PAS TOKSİN 
ile imha ediniz. Parls Pa tın IAbo· 

r•ruvarı milstahzeraondandır. 

1 

Deposu: J. Bert ve Şürekası. 
Galata Voyvoda sokltı:ında 
Voyvoda ilanında , 'o. J 

Jnki,af devrelerinde 
buluoıı.ıı genç kızlarin 

sıhhatı için 

ARSENOFEHATOS 
eo mükemmel mukavvi 
dır • 

Eczanelerle ecza depo
Jariııda sat.ılır. 

• 
lezzetli__}!_e_ 11cuz ola11, bu çikolata J.le NESTLE Şirketin_in BQTIJN zenğin MIJSABAKALARINA iştirak edilir. 

WOODSTOCK YAZI MAKİNELERi 
Bir yazı makinesi almak ihtiyacında iseniz ucuz bir makine alıp daima tamir ihtiyacı karşısında 
kalmaktan ise yirmi otuz sene bila arı7.a hizmet edebilecek sağlaın ve çelikten mamul bir makine 
almalısınız. 
WOODSTOCK yazı makineleri kamilen çelikten maınuldur. Hen1 Türkçe hem ecnebi Jisanlannı 
yazn1ak İçin beynelmilel klavyeli makinelerin fiatı 2'.20 liradır. izahatlı Türkçe kataloğlarımızı 
talebediniz. 

Veklll umumi: Tilrklge Otomobil Lastik ve TBrktlJr Şirketi, Begofjlu lstlkllll caddeal 168 

Mutbak ve sofra için 

Margarin ya 
MARGARİ tereyl#J yeri 

_, ıhhl ve 

besleyıcı MARGARİN 
bır gıdadır. 
sıhhiye vek41etiylt Şehremanctince 
tahlil olunarak ndaseti anlaşılmış 

ve imaline mıisaıde edilmiştir. 

MARGAR.İ1 wlra ve mutbo · 
l~ ıl;a mağ\lu., 

yağlardan lıurıarır. Bir ıecrıibc 
Ufldlr. lltr verd ARSLAN mar 
itasına dikkaİ , d;nız. 

TÜRK MARGARiN 
ya~ları l.imiıeı şiraeıı 

hranbul, T<l«imAyk?.paşa 
Telefon: Be:;o~lu 2223 

Tüccar ve Banka me
muru olmak için: 
Pazartesi ve Perşembe günle

ri, saat 16-18 ve 19-2ı e kadar 

iki sınıf açılmıştır. Malfımatı 

ticariye, ilmi hesap ve usulü 

defteri: Bas· ta, mu zaaf, Pakra

domar, Amerikan usuli ve Ban

ka muamelatı 4 ay zarfında ka

milen tedris olunur. Son imti

handa muvaffak olanlara muha 

sebeci şehadetnamesi verilir ve 

iş tedarikinde muavenet edilir. 

Dersler bugün başlıyor. Proğra

mı meccanen almak ve k:ıydol

mak için Beyoğlunda, Amerikan 

sefarethane • yanrııda, Ameri

kan ticaret dcrsanesine müraca

at. Hususi der ler de kabul olu

nur. 

Pertevnlyal vakfından: 
Ştşlide izzet p~ IOkaıında VaJ. 

de apırtıma.nında 1,4 ve 10 nume
mlu daireler; koprü ~ındı Vıılde 

Hanı derununda No ~ mataza 
Aksaıayda Alem bey mahıJlcslnde 

vezir çc me soka~nda No 10 hane 
Perrevnlyal yakrından balAda mu· 

harrer cmlAk kirayı verilmek üzre 
müzayedeye konulmuştur. :\hl,.ayede 

gıinil olarak 29 Haziran cumartesi günU 
tayin edilıliğinden isticar etmek iste· 

venlerln vcvmi mezkörda saat onbcşe 
·kadar lsianbul Evkaf müdüriyetinde 
vakfı mezkt\r idaresine veya encü-
mene müracaat etmeleri. 

A. Nümunc hastanesi ser taba· 
1'etlnden; 

ila<taneyt mukıazi ( 163) kalem 
eczayı tıbbiye ve (50) parça Rontken 
malzemesi ile ( 800) metre patiska, 
(1500) mette Amcrıkan bezi, 2500 
arşın >trgılık Amtrikan bez~ (400) 
metre pijamalık kumaş, (25000) trfın 
tülben~ ( 120) çlfı ıerllk (200) çlft 
tire çorıp, ( 120) adet havlu. (120) 
peçete, (30) adet çinko küve~ (500) 
ad<t bsrdak, (150) adet ıUrah~ (120) 
madeni kaşık, (250) adet tlnko çor· 
ba ta5ı, (250) adet çini yemek ta· 
b•ğı 1 1 llızlrar 929 larihinden 1 
Temmuz 929 Pazarresi güniıne kı· 
dar 20 ııtın müddetle ayn ayrı aleni 
münakn<aya konulmuşrur. Talip olan• 
ların şeraitini i>jtrenmek \e numune· 
)erini gormek tiurc her gUn öğleden 

rnnra 1 iastıınc 1. M. ve mutemetll· 
~ine 'e ı1ıal i ıçln de 1 'frmınuz 
'l2<) Pazartesi giınil sa.ı ( 2) de te· 
mlnatllriyle birlıktc komisyona mü· 
racaatları ilAn olunur. 

Ders ve .tluha' ere 

Fnııı•ıZ<'ll dersleri· Tiirhc ve 

Fr:m>!Zla mıılıalıcre • 'rercıime -

:\lıık~kım: - 1-tanbul, Po~ıa ku

tu>U, 176 ı·: ~l nımuzile tahri-

latanbul craaından: Mehmet 
Cemil beyin, avukat Hikmet SÜiey
man beyden borç aldığı ceman "sekiz 
yüz liraya mukabil birinci derece 
birinci sıra numaraaile ipotek irae 
eylediği Lalelide kuyumcu Bahşa

yiş mahalle.inin Hilmi Paşa aoka· 
ğında atik 10 numaralı muhterik ha
ne arsasile ve yine ayni mahallede 
Boyacı !okağında atik 14/16 kalp 
numaralı mukaddema hane elyevm 
muhterik hane arsası borcun veril· 
memeıinden dolayı ihalei eveliyele· 
rinin icrası için otuz gün muddetle 
müzayedeye konulmuştur. Şöyle ki: 

leri yapılacağından müsterilerin biz 
zat ve ya bilvek&Je hazır bulurunala
rı ilin olunur. 

müzayedeleri icra kılınacağından 

müşterilerin tarihi mezkurda biuat VE SiNEMALAR 

ve 29/7/929 tarihinde temdiden son 

1 
Jatanbul icra dairesinden: ve ya muaaddak vekiletname ile aaat ~p 
Nasıre Hanımın s,OQO lira deynin on altrya lıadar hazır bulurunaları ve ferah slneına ve tıyatrCll""" 

den dolayı füruhtu mukarrer Topha hazır bulunmayanlardan ıon mütte- . . der tt1 
riden maadaamın keffi yet eylemiş Bu akşam kcımık < ev ,.,ı 

nede Kılıç Ali Paşa ınahalleıinin ıJ, .,.. 

Medrese sokağında atik 10 cedit 14-
addolunacağı ilin olunur. temsilleri, Aınuras bale he~• 

D 1 t d • il 1. ılnemada: Gaip dünya 16 numaralarla mUrakkam cepheıi ta ev e emıryo an ve ıman 

Atik 10 Ada kırlı. sekiz, harita 
1381 numaralı arsanın hududu: 

Cephesi tarik diğer tarafları Fat
ma, Sabiha, Fahriye, Seniha, Hür-
müz, Emine hanımların araalari1e 
mahdut be~ metroya karip yüzü bu
lunan arsa yetmiş dokuz metro ter
biinde ve beher metro murabbaı yedi 
liradan ceman beş yüz elli üç lira 
kıymeti mubammineli mezkQr arsa-
nın tamamL 

riki anı, bir tarafı Hacı Ragıp efen- lan Umumi ldareeinden: Kayse
di vereseainin han kapısı ve diğer ri-Slv11 hattı için altmış kilometre· 
tarafı Konstantin efendinin dükka- lik malzemei fer9iye münakasası 27 
niyle yetmiş bir arşın terbiinde ara• Temmuz 929 Cumarteıi günil saat 
zi üzerine mebni, üstünde bir odası, 16 da Ankarada Devlet demiryolları 
merdiven altında haliar bulunan Umumt Müdürlüğünde icra edilecek 
900 lira kıymeti muhammeneli kay- tir. Münakasaya iştirak edeceklerin 
den hane, halen maa oda ahşap arpa- teklif mektuplarını ve teminatı mu
cı dükkanının nısıf hissesi 45 gün vakkatelerini yevmi mezkOrda saat 
müddetle bilmüzayede 230 lira, ve (16,30) a kadar Umumi İdare yazı 
yine Tophanede Defterdar Ebülfazl işleri müdürlU(!Une vermeleri Jbım
Kereateci aokağında atik 3/ 5, 3/5 dır. Talipler münakaaa prtnamele
cedit 5/7, mukaddema ınaa bahçe ha- rini (ZO) lira mukabilinde Ankara
ne, elyevm arsanın hududu dosyesin da malzeme dairesinden Haydar Pa
de mevcut çapında görüleceği üzre pda mubayaat komisyonundan te
cephesi tarik, sağ ciheti İbrahim A- darik edebilirler, 
ğanın ve Mehmet efendinin ve ba· -::-'.:-:-~~--------

Ve yine ayni mahalde boyacı ııo- zen Yusuf efendinin ve bazen Aptul Balıkesir Vilayetinde Havran 
kağında ada 47, harita 1379, atik 14/ lah efendinin, arkaİı Ömer efendi- Belediye Riyasetinden: Havran 
16 kalp numaralı muhterik hane ar- kasaba d · · J k nin hane bahçesi ve bazen emanet sın a ınp ve te111 o unaca e. 
sasının hududu sag· tarafı 1378, arka- O lektrı'k k · L~k · 1929 mali, sol tarafı mmügülaüm ve E- mer ezı ve şeuc esı 

11 1315 harita numaralı arsalar cep- mine Fatına hanımın ve bazen Mihal Haziran onbeı tarihinden, 14 Tem· 
hesi ve •ol tarafı tariki am ile mah- efendi gayrı menkulatiyle mahdut muz 929 tarihine kadar otuz gün 
dut iki yüz doksan sekiz metro mu- ber mucibi çap 673 metro küsur san müddetle ve kapalı zarf usıılilo mü· 
rabbaında olup beher metro murab- timetro ıerbiinde arsanın tamamı nakasaya konmuştur. Bu tesint.ı ait 

baı on liradan ceman iki bin dokuz 1000 lira bedelle talibi uhteıinde ise proje ile şartnamei fenniye ve mü

yüzsck•en lira kıymeti muhammineh de bedeli müzayedeleri haddi lliyı
arsanın tamamına talip olanlar dos· kında olmadığından bir ay müddetle 

yesi meyanında mevcut harita ve sai temdidi müzayedelerine karar veril· 

resinden daha z.yade malümat almak diğindcn fazla bedelle talip olanla-

nakasa şartnamesini, görmek ist~ycn 
lerin Istanbulda Türbe civarında 

Sanayi ve mesai müdüriyetine ve ya 
Havran Belediye Riyasetine müra
caat etmeleri ve taliplerin ihale günü 

i~teyenlcr kıymetı muhammincleri· 

nin yüzde onu nispetinde pey akçe

lerini ve 929/1929 doaye numarası 

rın ve daha ~iyade malumat almak olan 14/7/929 Pazar tarihinde saat 
istiyenlerin kıymeti muhamme~ele· 16 da teklif mektuplarile, yüzde ye

müsta•hiben lstanbul icra dairesi 

müzayede şubeaiııe müracaat etmele 

ri ve 29/7 /929 tarihinde saat on dört 

rinin Yüzde onu nispetinde pey ak· 

çalarım ve 927-338 dosye nurr,arasını 

müstashiben Ayasofyada Adliye bi

nası dahilinde İcra Dairesi M üza-

di buçuk te minatı muvakkaıe banka 

mektubu ve ya Belediyenin Vezne 

makbuzu ve bubaptaki ehliyeti fen

niye vesikalarını Havran Belediye-

Komik Şevki B. tenısıll'~ 
,ı.. 

Millet tiyatro unda bu ,tı'~~ 

Katil Kerime, \'aryete, dan~ 

....... ,Bebekte• 

~ralıt sa~ll~aı!. 
Bebeğin en muteıı• Y'~ı 

de mezru bahçesi o1•11 ,ır 
bey yalısının moblliY'~r,ıı•· 
kısmı yazlık olarak ~~ pıı; J 
tır. GOrmelr. isteyenle 0,.,tP 
zat ve ya Bebelr. 111 ur-''' l 
hafrz Oemaa beye 111 ,. 
ati en. /' ................... 

l14n '~ 
,,,.hlı' 

lzmir hapish•nesınden JI ct' 
blı1 • JI 

nakli için ve lstanbuld• P ~vrf 

hasta nakli için bir "' ~ 
1 •ıl 

cürmü meşhutta isrJrn• e'-' ırı 
bir ki cem "an üç adet ' 

"' !iye otomobili p~ıarhkl• 
b tt 

edileceği~den 'c 
1 1, 

mahallerinde tc<lırn c ,,,,ı-
. ani• 

tallbler n şeraiti ~aıresinı in•' JI 
k tı:zr• t< (1l ı•~ 

pazarlık <ımc e~ it 
dil .• \ .J. 

çelerile hirllkr.. s l ilt''' 
un• 111 

mübayaat komi. ,on 


