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MENFAAT SİYASETİ 
Bir taraftan fikir ve nazariyat aa

lıasında, beynelmilel müııavat, teea
•iitten bol bol bahsedilir, diğer 
taraftan hayat ve filiyat vadiıinde 
.~r devlet yalnız kendini düşünür 
't bütün iktisadi menfaatları yalnız 
~ndine hasretmek ister. Hukukta 
llıüı;avat ve hayatta adilane bir teva
ıiin düşünceleri, henüz devletlerin 
'6tün icraatına haklın olacak derece
- Jruvvetlenmemiştir. "Mukaddes 
lıo.ıbinlik." bugün ve belki de daha 
lıoun bir zaman için milletlerin sım 
lıkı merbut oldukları bir umdedir. 
lıunun misalini beynelmilel hayatta 
her gün görmekteyiz. 

Vergilerin aldzğz yeni ş~kil Maliye şubelerine bildirildi 

Amerika son devirlerde sulh ve in 
liniyete hadim büyük prensipleri 
~ttaya atmakla şöhret kazanmı§tır. 

\ıiıson'un Cemiyeti Akvam'ı, Kel
log'un harp aleyhindeki misakı bun
~ın en maruflarındandır. Alım ve 
ltrvete boğulan Amtrika, diınyanın 
'tir kıtalarındaki muztarip beşeriyc
li gördükçe rikkat ve mtrhaımte ge
~)or ve bol keseden ortaya güzel 
tiiıe1 fikir ve felsefe kombinezon 
lııtı atıyor .• Avrupa da bir borçlu
'ıııı alacaklı kar nundai klasik vazi
),,tinde bulunduğu için bunlara i
'tnır gibi görünmt:k . zaruı-etini duw 
hıyor.. Ve dünya da bir müddet 
laş nağmelerle çalkanıp duruyor. 
'ıı tsnada Avrupa Amerikadan bil
~. borçlara ve diğer mali me&ele
~re dair ufak bir müsaadekarlık is-

' ~Y<cek olsa Amerikalı kaslarını ça
lıp "Bu ayrı bir me&eledir" diyor. 
~•rupa da ayni şeyi daha zaiflere 
~ı söyl\iyor. Beynelmilel iktisadi 
~nüt mefhumunun ölçüsü de 9im-
~lik her devletin kendi menfaatın
..., ibarettir. 
~ günlerde Amerikanın bir ka

'lrı Avrupanın ve diğer milletlerin 
l&.u_nil daha fazla açmıttır. Ameri
't lııınaye sistemini tesis edecek de
lıı1•de gümrük tarifelerini arttır-

Itır, Reiıicumbur intihabı esna
~ Amerikanın garp bavalisindc
ı, tıfçilcre vadedilen himayeyi tesis 
1,ı"'•undan doğan yeni tarifeler da
. 1leriye gitmİ§ ve Amerikanın ik-

. 1 siyasetini mühim bir nispette 
'iıı ~ etmiştir. Esasen bir memleke· 
'> 1ktisadi hayatında şu ve bu faa. 
\ •t şubesini himaye etmek şeklin
lıan tefrikler yapılamaz. iktisadi 

1 
at, bütün şubeleri ile bir kül teş
•dtr, Bilfarz ziraat hakkında it
• edildiği iddia olunan tedbirle
•ınaat ve ticaret aı~mini de ali

etmemeıi imkılnı yoktur. Bü-
•ibanın iktisadi vaziyet ve şart

iyice vakıf olan Hoower'in 
tın himayesi kadar, Amerika ik

,diyatının bir kül halinde himaye 
,_de istihdaf ttiği şüpbtsizdir, 
·-rikanın yeni gümrük siyase
. ti Kanada, Kilba, Arıantin, .• 

Amerika memltkctleri mütees
Olacağı gibi Avrupanın bir çok 
letleri de şimdiden telaşa düş
lerdir. Hatta Avrııpaya, İsviçre, 

1 
l'a, İtalya ve Norveç gibi bazı 

•tıerin protestoda bulundukları 
. 'öyJenmektedir. İtalya bilhassa 

1 r içindedir. İtalyan İktisat Na
talyanın Amerikadan alımını 4 

ar I' A ·k ~ Jırct, ve merı aya satımı-
,,; buçuk milyar Liret takdir e
ı.,,· Zaten İtalya, Amerikaya kar
_rçıu bir vaziyette bulunurken 
ı .Yeni tarifeler dolayısiyle sa-

! "1ıktarı daha düşerse ne olacak
i!· 
ıı:• çok Avrupa memleketleri 

i... ayni sual varittir, ve onlar 

··~· 1 suretle mukabeleye hazırlan-
\ dırlar. 

"al. , .. ıy~t karşısında zamanımızın 

1 .
11k ıktisadi hakikati beynel-
ıkti d" b . sa ı mer utıyet ve muva-
doğiJ, milli iktisadın istiklali

. l\fcırııeketi mümkün mertebe 

ti '?lılıtaç olmıyacak ve bariç
ltiitçe az satın alacak surette 

bir cüzü tam haline getir

~~ İşte bugünün menfaat ıiya
~,,~ · ~ alınacak başlıca ders bu-

"-._ ZEK.f MESUT 
• 1 1 • • 

ttınndopulos Ankaraya 
~ dün gitti 
~~ 

IJı •n ın übadelc mürahhıın 
/arııandopulos dUn posta 

~ .\ııkara1a gitmiştir. BugUn 

~ıle iıilılf mti;r.akeratına tck

bhl•ııacaktır, ikinci Yunan 

•sı i\J. Fokas şehrimizde 

lflallye ı•eklll Sararoğlu Şiikrü 
sın'!!!_ aldırdığımız bir resimleri 

Beyin mes11I esna· 

-

Ne kadar vergi 'Tereceğiz'? 
-~-------.-.. .... --~-

Defterdarlık as11 vergiden muhtelif his
seler ve kesri munzamlann kaldırılması 
üzerine vergilerin tahsil esaslannı tespit 

ederek tahsil şubelerine bildirdi --- ...... . 
Müsa.kkafat, ticaretgah, fabrikalar ve eshamlı 
şirketlerden, hususi müessese ınüstahen1Jerin

den vergil':!r ne nispet üzerine alınacak? 
Vergilerin yeni esaslan ·-Müsakkafat, arazi, kazanç vergllerlnln munzam kesirle-
rin tevhidi hakındakl kanunun 1929 mail senesi başı 

olan hazirandan itibaren tatblkına başlanmıştır. 
Defterdarlık yeni kanun mucibince nazan itibara alın· 

ması !Azım gelen esasları maliye tahsil şubelerine bll
dlrmı, ve ona göre vergi miktarları tcsblt olunmakta bu
lunmuştur. 

Vergilere ne kadar zam yapıldı 
Musakkafat vergisine )apıJan za1n ve 

tahsil şubelerine yapılan tebligat 
1 1 laıiran 929 seneıi baıından 

itibaren şu şekilde ıah~il olunmaktadır. 
Ah•ap ıkameıgAhlar için , g•çen 

sene munzom kesirler de dahil. asli 
vergi yüzde 114 artmıştır. Me>elıl 

geçen sene 100 lira asli müsakkafat 
,·ergisi \tren bu <ene 214 lira ve
recektir. 

KArgirlcr için yOzde asil .ergi 
109 ni•betinde anmı~tır. Mr>elA 100 
llrı a<IA \ergi nren 209 llrnere· 
cektir, 

Fabrika ve ımalfıthane vtrgileri 

fabrika '° lmal~thanelerde asil 
vergi yüzde 7 anmıqtır. Ahşap, kb
glr ve aleli•mum ıicareıhaneltrde 
yüzde 4,93 nlsbeıinde artmıştır. 

Meskenın nazarı kanunda tarifi 
Mesken; gerek ikameıgAb olsun 

gerek akor olsun me.ken sayılır , 
P•nsiyon , han , Ot<I , beUr odalan 
ılcareıp:lhıır. 

Kerpiç, ahşap addolunur. Sathı 
arzdan iki m~tro ~ukansı ahşap bi
naler dı ahşap meyanındadır. 

Kazanç vergisi ne nispette alı'!!!.!!!!!l. 

Safi haoılaılan üzerinden vergi 
verenler de geçen eneye nazaran 
asli kazanç vergileri yüzde 18 nls
hctinde artmışnr, 

Ilasılaıı g3) n safiye üzerinden de 
yüzde 20 nislıetinde artmıştır. 

Eshamlı şirketlerin vergi nispeti 

~::Shamlı şirketlerin hissedarlan 
geçen sene verdikleri asli vergiyi 
bu sene yüzde 717 ,84 nisbetinde 
fazla vereeeklerdır. Kazanç yergilertni 
dükUn ve majtazalannın lcan üze
rinden tediye ed<n ikinci sınıf mil
kelle!l"1'Cle bu • nisbet yüzde 3 - 9 
arasında miltemevvieen tezayüt et
miştir. 

Kayıkçı ve ~o/ör/erin vergisi 

Kayıkçılar ve oıomobllcllertn 

vergisi yüzde bir buçuk nlabetinde 
artmıştır. 

Ankara-Istanbul telefonu
nun son tecrübesi 

An kata - lstanbul telefonunun 

son tecrübeleri de yapılmıştır. 

Evelkl gün Po ta mudlrl umu

mi.~lle Istanbul ba~ mtidUrü tek

rar telefonla görüşmüşler ve rec

rube etmişlerdir. 

Telefonun umuma 

emir beklenmektedir. 

kü~adı için 

Defterdar Sefih Bey 

Kanunun madde 25 ve birinci 
hkrası mucibinee devlet, belediye 
ve nevahi htitçt1erinden maaş, ut.::ret 
ve yevmiye alanlann asli kazanç 
verl(İlcri _ Lizde kırk nisbeıiode an-
mışhr. 

Hususi müesseıe müstuhdemleri 

1 lurnsf mil<.•eslicrde is~hdam 
edilenlerden maa~ ve ya ücret alan
Jann 'Sli kozanç vergileri ı üzde 
3tı,5 ni .. hctinde tezayüt etmiştir; 

100 liradan fazla maa> alanlann 
vergileri yüzden lazla•ı için yıizdc 

9 1 /9 ni>hetinde tezayüt etmişıır. 

Mühim bir noktayı kayd~tmek lı1zım 

Şu mühim noktayı kemali ehem
miyetle kaydedelim ki asli vergilerde 
yapılan bu umlar asli vergi ile be

raber tahsil olunan vll4yet, <manet, 
ıedriHt hisselerini ve bilumum kesri 
munzamlan kaldırmak içindir. 

Yani zammı esa~ olan 11li ver
gidir, mubıellf hisseler ve kesri 
munzamlar değilcllr. 

1Jlaltilln heyeti ve pazarı 
fflshedlldl 

Yeni malOIJer kanunile malOl
lere muavenet hey'cti ve pazarı 

fe~holunınuştur. Bunun için mu
avenet hey'eti hL·,aplannı kes
miştir. Pazara da yeniden mal 

alınmamaktadır. 

MUdafai milliye ve Maliye 
Jfekfiletlerinde teşekkiıleden bir 
hey'et cemiyeti tm.fiyc tdccektir, 

Aliye Hm. 
Dün Adliyeye hasta 
. raporu gönderildi 
Aliye Hm. ın akli has
talığa müptela olduğu 

iddia edildi 
Mm .. \lnnniğin carihi Şakir pa 

şanın k·~ı Aliye hanım hakkın 

dalti tahkıkata devanı edilmekte

dir. Oünkıi nll hamızda :\llyc ha

nımın bticvap edilmek Ll re za· 
hı ta 'ama<iylc ihzaren celbcdile

ü/tini vazmı~ıık. Aliye hanım dün 

Hin~·k hakimlij\inc ha>ta olduğu

na dair lıir rapor ondcrdiltln
dtn ihzar karan tehir edilmiştir. 

Aliye hanımın bu raporunda a
>abi bir ba,talır.a mübte!a oldu
~u ve muhtacı tedavi lıulundul!;ıı 

zikredilmektedir, 

Bu rapor ıııcrinc Aliye 
mm i'ıic".alıı bir kaç ıı:un 

hür etmiştir. 

hanı

tech-

Hadisede ismi geçen ve Aliye 

hanımın altıkadar olduğu 'öyle
nrn arti>t Bcrgerin adrc'i henüz 
bulunamnmı~tır, Berıı;cr aranmak

tadır. Bıı~tın hazı ~:.ıhitll'Tin da ha 
malOmatına mııracaat edilecektir. 

Üsküdar talıibi adfüi bu ha
di'e hakkındaki raporunu adliye
ye vermiştir. 

Raporda )im, Manniğin ,-ara

sının hali! olclu~u, bir haftada 
kabili tedavi bıılundu~u zikredil

mektedir. 
Aliye hnnım Hlntak hakimli

~ine verdiği raporu uzcrinc lll
hakıkıı hasta .olup olmadı)\1 u tah
kik için TıUıı A,Uiyc 'cvkcdil 

mcsi muhtem~!~(r. Tıbbı Adli 
mlişahede>i neti , ınde de Aliye 

Hanımın emrazı nıhiye ve akli

yeye miil,tela olduğu anlaşılacak 

olursa cezasının tahfif edilmesi 

muhtemeldir. 

Mektepliler 
MiJsabakaBI 

Sinci haftanın neticesi 
Mektepli efendilerin mcmlck~t 

işleri ile ılilasını tezyit ve fikirler! 
faaliyetlerini çojı;alımak için açtığımız : 
"Haftanın tn mühim habtrl hangisidir 
Niçin ?.,, milsabakım bü}tik bir ala
ka ile takip edllmekıedlr Bu gün 
8 inci haftaya iştirak eden JÜzlerce 
talebe arasında muvalfakıneı kaza
nın efendilerin isimlerini ınuvallaki

yeı dereceleri ile birlikte neşrediyoruz. 
ı ~·eyıl.iaıi kız li•csl talebesin-

den 263 Nezihe Hamdi H. 
2 üarüş;afaka Ll>c>inden 929 

Fahri Bf 
3 · Galatasaray Lis<>inden 793 

Orhan Ef 
4 Darü~'af aka l.lsesinden 8 

Nurettin Ef. 
5 ~·eyziatl Li<f'lnden '!2 Ah-

met hakkı Ef 
Bu clcndllertn bu ~Ondtn ltibaren 

~aıcıcmiz idare müdüriyetine mura· 
caaıla ikrnmıyc!erini almaları. 

Noı Müsabakayı kazananların 
resimlerini dcrceımcktcyiz. R~simkr 

bu gün ve )'arın gazetemiz ya:rı İŞ· 

/eri hey'eti mlldılrlüttine ~iindenl
melldlr. 

9uncu hafta 
9 uncu haftanın en mühim 

haberi nedir ? müsabakası 1261 hazirandan [Bu giln) 
itibaren başlamıştır. 

Gelecek P.iJ Temmuz Sa
cevaplan ~ lı günü ak

şamına kadar kabul edece
ğiz. 9uncu haftanın en mü

him haberi için alınacak netice 
Fil Temmuz Çarşamba gü
~ nil llln edllecektır. 

Cevaplannızı Milliyet mü
sabaka memurluıtuna gön
deriniz. 
Not• Mllsabakamıza haftanın 

• en mllhlm haberinin ne 
oldutunu blldlrmek ve niçin o 
haberin tercih edlldlğlnl izah 
etmekle lttlrak edllmelldlr, 

BalJa hadisesi 
Boca Yaku~un şerial~ılık 

,ro,aıandası 
Balıkesirde tevkil ve sanrı 

salıverilenler kimlerdir 7 
---·-~· 

Balya havali>ind< mtnli propa• 
ganda y8ptı~ cilıtt!e le\ kif edilen 
!"er:o:;er~ l luca ,.ıı.kuhun e~hak mtbus
lardan Abdulgafuar f.f: ile rüfekası

nın idare cııikleri gizli hir ıe~ekkül 

namı hesabına hareket eıti~ hakkın
daki iddiasının teeyyüt etmemesi 
üzerine mumalleyhimln serbest bı

rakıldıjl;ını dün hu~u•i telgrafımllı 
atfen yazmışuk. 

Bılıkcsırde çıkan Türk dıll refi
kimiz ıahkikatm birinci safhası hak
kındı şu malOmau vermiştir. 

Hoca Yakup hadise! etrafında 

Balya müddei umumiliğinln ideresin· 
de yapılmakta olan tahkikaun birinci 
safhasına nihayet bulmuş nazarile 
bakılmakıadır. Alınan mevsuk malO
mata nazaran Hoca Vakup Bllyabaı
lıdır. Sekiz sene evel memlekerlnden 
ta~ıyyüp etmişıır. Köylerde hocalık 

Ba/yuda lrvkij edilen ı•t bılıihara şubtsl 
bırnkılan Uflnk Balikt!ir mtb'ıısu 

Abdülgafur Efendi 
(Eski bır rt5mı) 

ve nizlik yapmakla temini maişet 

etdll halen ocrserl bir vazıy<tte hu
lundu~u, ahrnkcn dllşkünlOjl;ü t•spit 
edilmişılr. Yirmi gün ntl Balıkeslre 
uğrayarak Balı·aya ge\en bu serseri 
Balyada 'e Balya köylerinde kendine 
bir teşkil~! milmt;sili sıfatını vererek 
fertaıçiUk propagandası yapmak iste· 
miı bu meyanda yalan haberler lşaa 
etmiş n tefevvübaıta bulunmuş. Balı

k esirde eshak meb"us Abdülgafur, Melek 

zade Hacı Hafız Mehmet, Çanıay 
zade kuyumcu Hafız Ahmet, Tepe
clkll Nuri efendilerle görilştüğilnü 

onlar tarafından bu işe memur edil
diğini muhtelli yerlerde söylemlttir. 
Yakup isticvap esnasında bu noktayı 

tekrar ettiğinden Balya müddei umu
millli Abdiilgafur efendi ile diğer 

efendilerin ihzarına lüzum gö ıer
miş ve bunlann ifadelerini alarak 
müvaceheler yıpmı~tır. Balyadan ıe
len son haberlere nazaran Yakut un 
lddlası teeyyüt etmemiı yalnu: 
Bahkesire geldi~) zaman mevzuu 
balıis dön kişi ile sauett gö
rüştükleri anlaşılmış Abdülgafur , 
Mehmet, Ahmet le • 'uri efendilerle 
Korucu nahiye5indc tevkif edıltn üç 
şahsın halen ıevkiflerini mucip bir 

delil bulunmouı~ından >crbeH hıra

kıl>rak balıkesre ~elmiıltrdir , Vali 
tahkikatın her vc~lıedcn tamik edll

mekte oldtıj\'unu l·eıan etmiştir. .......... _., ___ _ 
Kardes katili • 

Ahn1et dün adli yeye 
verildi 

Unkapanında Fatma i~mlnde 

bir kadının c-aP<ını almak yü 
zündcn karclc~i 

Hacıyı öldüren 

Ahmer diin Ad· 

!iyeye teslim 
edilmi~tir. 

Tahkikatla 

üçlincii mii>tan

tlk mc~gul ol

maktadır. Fatma 

hanım da dun .. llİİİillıİıiııml.I 
bticvap cılimiş 

'e - crlıc't bırak 

ı asJ·.ctlc kardfş 

ıııı~tır. Bu n1 ~ 

katili A hme din 

bir re.mini dcrcediyoruz 

·-
Milliyetin büyük anketi 
......................................... 

Gazinin en büyük eseri nedir? 
•••••••• 

MEHf\1ET ASIM BEYİN CEVABI 
"Gazinin biltiln eserlerlnl ayrı. ayn nıutaliia etmek 

m;inıkünse bunları istikbal içinde yaıatacah ve gillJste
recek olan harf inkıliibını diğerlerinden büyük addet
mek Uizımdır ..• ., 

uoazinin en büyük eseri nedir ve 
niçin?" süaline -bugün bir ilim ve fi
kir adamı için cevap vermek çok 
müşküldür; çünkü büyük bir mille
tin hayatına şamil olan eserlerin bü
yüklüğü hakkında en dogru hükmü 
ancak o milletin istikblll tarihi vere
bilir ve çünkü siyasi ve içtimai eacr
ler milletlerin bayatı üzerinde yapa
cağı tesirlerin hududu, şümulü, de
vamı tarih sahasında bütün netayici 
ile tahakkuk ettikten sonra muhake-
me edilebilir. 

• 

Bununla beraber Gazinin eserleri
ni yaşamış ve görmüş olan herkeıin 
bu günden bir görüşü olmak tabii
dir; i9te ben de bu tarzdaki görüşü· 1 
mil teıbit etmek suretiyle süalinize 
cevap veriyorum. 

Ga.ıinin bütün eserlerinde mütte
rek bir fafika vardır; bu da bu eser
ler meydana gelmezden eve! mille
tin münevver tabakasınca tiddetle 
arzu edildiği halde imkanuz gibi g~ 
rünmesinden dolayı teşebbüs aaim
lerini kırmasıdır; halbuki Gazi ira
desinin ve görüşünün kuvveti saye
sinde bunları mümkün kılmış, mu
vaffak olmuştur; bu itibar ile Gazi
nin büyük eserlerinden hepai ayrı 
ayrı birer harikadır. 

Acaba bu eserlerin içinde en bü
yüğü hangisıdir? 

Dikkat edilirse bu eserlerin terti
binde tarihi ve mantıki bir sıra var
dır; bu sıra ve tertip ameliyesi biz
-z:rt Gazi tarafından bu itlerdeki mUş 
külatm derecesine gıire yapılmış bir 
tasniftir. Hakikat halde Gazinin e
serleri yan yana dizilse bir merdive
nin aşağıdan yukarıya çıkan ve ara
larında çok geniş meaafeler bulunan 
basamaklarına benzetilebilirı İlk ba
samağa basmadan ikinci baııamağa 

geçilemez; aradaki basamakları at
layarak son basamağı fırlamak müm
kün olamaz. 
Diğer taraftan bir zincirin halka. 

lan nasıl birbirine bağlı iıe Gazinin 
muhtelif eserlerini de ayrı ayrı mü
taUla etmek doğru değildir; büyük 
zafer siyaaf ve idari inlnl4pların na
sıl aynlamaz bir mütemmimi iııe iç
timai inkılabın mütemmimi de zafer
le siyasi inkılaptır; harf inkılabı da 
ancak ondan evelki inkılapların ha-

Mehmet Asını &y 
zırladığı zemin üzerine bina edirı:. 

bilmittir. 
Binaenaleyh mücadelei milliye v• 

büyük zafer Gazinin büyük escı-lrri
nin temelidir; ondan sonrakiler h< p 
birbirlerine iıtinat ederek bu temel 
üzerinede vücude gelmiştir: Büyük 
zafer Türk milletini maddi esaret
ten kurtardı; siyasi, idari ve içtimııi 
inkilaplar kurtuluşun emniyet sınır· 
!arını kurdu; nihayet harf inbllıb 
Türk milletini kendi kendine mL'> 
tekil olarak yaşatmak için elzem o
lan bilgileri ve görgüleri gelecek ne
sillere vermek için yapıldı. 
Şu vaziyete göre Gazinin eserleri

nin heyeti mecmuası bir ehram man
zarası alır; bu ehramın kaidesi, d .. 
diğim gibi, büyük zafer ise zirv<. ~i 
de en son gelen harf inkılabıdır; 
bunların arasında da aiyas!, idari. i~
timai inkılaplar mevki almı~tır : ş!ip
hesiz bir ehramın kaidesi en kesif 
ve en azametli parçaBJnı teşkil «lcr, 
2irveai de en yüksek n en ziyade u
zaklardan gtirünen yeridir. Bu itibar 
i1e Gaı:inin bütün eserlerini ayrı cy
rı mütalb etmek mümkün ise bur 
!arı istikbal içinde yaşatacak ve gt;ı.

terecek olan harf inkılabını diğer:e
rlnden büyük addetmek lazım gtlir. 

Vakit gazetesi ba§muhsrriri 
Artvin meb'usu 

MEHMET ASIM 

* * • 
ETEM AKİF BEYİN CEVABI 

--~ 
Elem Akif Bey 

Lfıtufnamenize geç cevap verdi
ğimden dolayı affinizi rica ederim. 
Bizlere ne kadar güç mevzu verdi
niz; hiç bizim terazimiz Gazinin yük 
sek dehasının muhassalası olan ef•a
lini ölçebilir mi? fltifatnamenial al
dığım üç gündenberi daima, daima 
düşündüm Gazinin hepsi büyük olan 
eserlerinin arasında derece farkı gö
remedim. Ve onun içindir ki bende-

niz silali ilinize büvehüvesine cevap 
veremiyeceğim. Müaaadenizi rica • 
derek diyeceğim ki: Bu ulvi Ddw 
asarını ölçmek mümkün değildir; öl
çüye gelmez sıraya gelir. Büyük G•
zimiz gayet bazik bir doktor gibi ih
tizar halini yaşayan hastanın evvo
len bayatını kurtardı, sonra da onu 
tamilssıhba bir bale getirmek ve aJe
mi medenyette zinde yaşatmak için 
ne lbımsa sıra ile kuvvet ilaçlan ter 
tip ve rejimlerini tayin etti; Cum
huriyet, Garp medeniyeti, Garp ka
nunları, Latin harfleri. •. , hep hep 
birer eksiri hayattır ki sırasında vt 

tam zamanında verilmiş, yapılınıt

tır. Muhtazır evvelen canını kazana .. 
cak yap.yacak. Hayataız cihan ol· 
mu. 

Kalbi hürmetlerimin, ııamimi his
ıiyatımın kabulünü istirham ederill'. 
efendim. 

Hukuk Fakültesi Umumi 
Htibi 

Dr. ETEM AKİF 
* • • 

_ HALİT FAHRİ BEYİN CEV ABJ 
Gazinin en büyük eaeri bugünkü 

mes'ut Türk vatanıdır. Diğer bütün 
eserleri ise cihana hayret veren di

riltici kudretinın birer parçaaıdır. 
Eskiyen ve yıkılan bir tarihe yeni 

/ 
baştan c.an veren ve vatandaşlarına 
hür, müstakil ve medent bir Türklük 
camiası bahşeden Gazi, bilhassa bizi 
Şarklılıktan Avrupai medeniyete sev 
ketmekle cehaletten ve esaretten 
kurtarmıştır. Türklüğümüzle iftihar 

ederken en ziyade Gazinin vatanda
'' olduğumuzu düsünüyor ve daha 
büyük şeref duyuyoruz. 

HALİT FAHRİ 

Pangalosu muhakeme 
Atina. 25 (A.A.) - Ayıırı 

mecli~i., Panıı;alo~ dava,ını riiyct 

edecek olan fevkalAdc divana az• 

olmak i.lzerc bugün aza,ından 3C 
kişiyi intihan edecektir. 
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TEPEDELENLI 

ALİ PASA vt VASlLIKl · ( HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER ) 
Buııa çare, tedbir yok 

mu ağalar? 
Efendim Ali paşanın 

bol bahşişini aldık 
diyemezlerdi ya? 

bol 

~ill!f tlin lelrihıı : 45 AYHAN 

ı 

Aim-;yada 

Young planı 
Başvekil son itilafı 

izah ediyor,. 
Ren arazisinin tahllgf'ıl 

nıeıeleıl ne olacak ? 
Berlin, 24 (A.A.) - Rıyhi$

taıt mecfoi, sabah cel:e>inde, hü
kı1mctin hırict siye.eti hakkında 

i\ga, elini göğsüne bastırdı: Ali Paşada olsa olsa şöyle bir- müzakeratta bulunmu~tur. i\1.Stre
- ;.,,zde yalan l'ok ! diye cevap kaç milyon kuruş olabilirdi, la- semann, bu mu na. cbetle bekle
venii, Hurşit Paşa Mehmet Pa- kin krrkbeş milyon kuruş. • · İş- nilen nutkunu öylcmlş ve kabi
şaya onlann yanında anlatması- te bu pek ziyadeydi. neyi Alman mütehassıslar üze-
m emretti. Hurşit Paşa karşısında otu-

l'ıielımet Paşa Tepedelenlinin ran İlyas silahtarla Ağa Mühür- rinde tesir yapmı~ olmııkla itti-
yanmda gördülderini tekrar na- dara bakmıştı: - Siz ne dersi- ham eden sağ cenahın muahe· 
kletmeğe başlndı, İlyasla Ağa niz şu hesaba? •.. Demek isti- zclcrine karşı müdafaa etmiştir. 
gv•kul~k kesilmişlerdi. yordu,ikisi birden: . L'tre.emann bilhassa demiştir ki: 

Sıra Cephaneyi ateşlemek - Yanlış değil, daha ziyade ~Young p!Anı ideal bir hal su-
b.:ı.Lsma gelmisti, Mehmet Pa- bile vardı, bizim bildiğimiz ret! olmayıp önümüzdeki ıo se-
şa: "Korfo" da ayrıca bir buçuk 

-- Elinde yanar Meş3le kır- milyonu da vardır. neye ait bir tesviye tarzından 
mızı poturlu gök gözlü biri Ce- - Başka ..• Rumlara yedibu- ibarettir. Bu plan Almanyanın 
phane ağzında bekliyordu. . . çuk milyon va'dettiğini ben Mo- omuzlarına yükletilen tamiratın 

Dedi: durdu. Sabahleyin Ka- radayken işitmiştim, siz bilirsi- ağırlığını hlraz hafifletmektedir. 
le Mahzeninde geçirdiği korku- niz, üç buçuk sene evel "Par- Ren arazisinin tahliyesi mes'ele
lu heyecanın izleri hala Mch- ğa" kasabasını teslim alırken sine gelince M.Stresemann, yeni 
met Paşanın yüzünde gerilip kaç bin İngiliz tirası tazminat bir daimi komisyon teşkili fik-
çi7gileniyordu. vermişti? 

İlyasla Ağa ikisi birden atıl- - Bizim bildiğimiz yüzelli rını ret, aksi takdirde taWiye 
dılar: bin İngiliz lirası! hakkındaki miızakerelerln akim 

- O al poturlu gi:ık gözlü - Tamam, biz de öyle işit- kalmaga mabkı1m olacagmı be-
adam Selim Çami ... dir, yapar! miştik ... Ağa Mühürdar ağa yan erm',tir. 

- Yapar mı? sen düne kadar Paşanın yanın- Berlin, 24 (A.A.) - Rayhl~-
- Yapar Paşam! daydm. tsğda harici slya>ct hakkında ce-
- Ya kendi de beraber uçup Ya geçen yel haznelerinin ya- reyan eden mlinaka~ esnasında 

~decek! nsından ziyadesini kendi gözle-
- Olsun, nezararı var? ri önünde "Yanya" gölüne attır- sosyaliı·c, merkez ve halk fırkaları 
Hurşit Paşa alt dudağını isı- ma dı mıydı? namına süz alan hatipler Young

rrp dişlemişti, işte Alinin ya- Bizim işittiğimize göre 0 iş- planının tasdiki hususunun, Ren 
nında gözünü daldanbudaktan de kullandığı çingeneleri birer aı:azislnin hemen tahliye;!ne tabi 
sakınmıyan böyle pek gözlü a- birer boğdurmuş! tutulma~ını lstemi~ler ve daimi 
damlar vardı. - Yooo. · • Mori Paşam, V al- bir kontrol i<;rasını reddetmişler 

Silahtar İl yasa sordu: lahi yalan! dir. 
- O adamı bana getiremez - Pekala ..• Alinin luzkar- Meclisteki mUcadele _ 

misiniz? daşı «Şehnisa» hannn geçense- Berlln, 24 (A.A,) - Volf Ajansı 
- !. . . ne «Liphova» da öldüğü zaman bildiriyor; Rayhiştag meclis~ buğun 
- Buna ç<ire tedbir yok mu Ali Paşanın haznesinin yarısın- hariciye bütçesini müzakere etmek 

ağalar? da nziyadesinin hannnda saklı üzre ıoplanmı~ur. Hariciye nazın, 
- Ali Paşa gelirse o da ge- olduğunu işitmiştik. . . !\l. Sıreseman gcldiğl zaman nasyo-

Hr! Biliyorsunuz ki 0 zaman İs- nıllstler lideri \\"esıarp söz almış 
Hurşit Paşa: - Yaa .•. diye ~il Paşo Paşa buradaydi. Biz bulunuyurdu. Kont \\'emıp, M. St

s:.:smu tu, stra barut mahzenin- yoktuk. resemann ın siyasetlnln yalnız mu-
dcn Tep~tlelenlinin haznelerini - Paşam, sizlere yalan ol- nffakiyet;izlik tevlit edebildiğini, 
yığdıgı mahzene gelmişti. maz ! Ali Paşa haznesinin bir zira işgal altında bulunan erazinin 

Zaten bunca sorğusüal de on- pulunt;ı "Şehnisa" hanıma yol- el'ın tahliye edilmecıiş bulunduğunu 
lar i'çin değil miydi? larnadı, bunlar hep tevatür şey- Yung piHnının gayrı kabili tatbik 

Mehmet Paşa boş bulunarak ler! olduğunu beyan ederek işe \"ersay 
cchine saldırmıştı, cebi altınla bitmedi muahedesinde mündemiç harp mes-
doluydu, Hur it Paşa: ne yapa- uliyetlerinin reddi ile başlanması için 

ı • k İLAN bir takrir vermi~tir. 
ca ~ ı dıye endine bakıp duru- y _ d . . 
yordu. ozgat mu deı U01Uffit- M · tresemann verdiği cevapta 

C • }" • d Almanyanın mühim siyası müzake-
- .. ebın~e ne var Mehmet? ığın en: reler arife ind• bulunduğunu ve şa-

d .se şuphesız Mehmet Paşa fe- 1 \'ozgat hapı an esinin 20-7 yet ıaraf<) inden biri esas fikirlerini 
ıı vaziyete düşecekti, Efendim 929 tarihinden . mavıs 930 nihıvetine daha evvelden gazete neşriyatını 
Al Paşanın bol bol bahşişini kadar IO ay 11 ~itik ekmek ibıi- te,lim etmek mecburiyetinde kalırsa 
a' lI~ ... diyemezdi ya? yacı meı·kiJ münıka<ııakonulmuştur bu mil?.•ker~tın muvaff•kiyeıle ne-

0 zaın:-n: - Bak paraları 2 '\lünakasa kapalı zarf usulile ticelenerc~inin ümit edilmiı·ece~ni 
• 1 . r· 1 h' .. 1.. 1 vıpılacakıır. 

~ ~rr ış en •.ıı e ıne soy uyor. · ~artname sureti musaddaka!an beyan cımişdr. 19~4 te Alman nas· 
oıyı ce"1erdt. . . Hapisane mUdürlyetlndon alınacaktır. yonati.;ıleri 48 muvafık reyle Dawes 

lV chmet Paş:ı çevırdı: Şcnit ıemamen hı urwe ,azıiıdır. plılnının kabulünli mümkün kılmıs-
-· Ah efendim ah ... üstüste 4 'J'cklifaı 20-1'-929 c~marıd lırdı. Hilahere kendi şefleri M, Hu· 

istifedilıniş kliçiik demir sandı- gimü saot 1~ t makamı ldJiada genber~ tarafından bu plAnın yeni 
k'ar ;ı;;ızlarına beraber altınel- açılacakıır. den tetkiki talep edilmiştir. Şimdi 
m:ıs d~luydu. Onlarm bunca 5- Teklifat 20 7 ·9~9 da saat diıer taraf ıa tetklka ıa r 1 fı ar 
zahır.etlerdeıı sonra taşa topra- 15 e kadar komi yon ıira-eıine bulunm:ıkt• iken M. llugcnberg mü-
ğa karışıp yokolması reva mı? tevdi edilmiş buluoacalcıır. zakeraıın reddini talep etmektedir. 
V 'l l be · l b .. 6- Teklifnımelerde şartnamede Yung planına hiç bir htikllmeı 

a. a 1 nım su tanım, U goz- yazılı şerılıln tarifıı dairesinde ıy -
lerle gördüm, milyonlarca ku- nen kabul vt taahhüt edildiği yı7.l
nış hep Cephiineliğe nakledil- lacalı: kuyut ve şuruıa muallilc tekli· 
miş ! fıt bUa tetkik reddolunur. 

Bana itimadın yoksa işte Kaf 7- t:kmek y.rli ununun birinci 
tancı ba~ı kulun, ona da sor, nevinden olacakor. Bedeli muhım 
süaleyle. meni 12000 liradır. 

Kaftancı: _ Ali Pa~a bütün 8- '.\lıinakasayı lştirık edecekler 
~ 900 ilrı teminatı muvakkat• \erme 

haznesini bize gösterdi. leri iılıımdır. 
Ce,.,haney!e birlikte atacağı- 9 Tcminıu muvakkıte nihııeı 

nr da söyledi! IO gUıı zarfında yüzde 15 ıeminıu 
- Btre size hem gösteriyor kath-eye iblA~ oluııacl.kıır. _ 

hem havaya uçuracağını mı söy latanbul İkinci Ticaret mah
lüyordu? ne görgüsüz aklı er- kemeıinden: Galatada Karaköy 
mez adamlarsınız? hay kurnaz Palas karşıaında Foskolo birahane i 
Ali. ·: si~n. gözünüzü boyamış, sahibi Hri•to Foskolo efendinin 24 
b~n şımdı bır hücum tertipede- Haziran 929 tarihınden itibaren ilanı 
yım de aklı başına gelsin! iflıisma ve rneaalihi iflasiyenin rU-

- Aman sultanım, kerem bu- yet ve tesviyesi zım.~ında azayı rnah 
yurun, gösteri te yapmış olsa kemeden Ricai Galip beyin Jüj ko
fütur ile iki gözü luzıp kararan miscr ve dava vekillerinden Ziyaet
adam hcrşeyi yapar, kırkbeş tin ve Ragıp beylerin muvakkat sen
milyon kuruş bu devleti aliye de dik tayinlerine ve mağazasiyle depo
görülüp işitilmemiş şeydir. larındaki emvali tliccariye ve.eşya-

- Nee? ... nasıl?... krrkbeş yi zaideyi beytiyesinin tcınhirinc ve 
milyon mu?! bir daha söyle ba- evraku defatirinin celbine ve kefale
kayım: kırkbeş milyon mu? ti müsaddika irae edemediği taktir

- Evet Pa am, ziyade, ek- de hapis ve tevkifine ve bu baptaki 
sik değil: o sandıklara silmelen kararın muvakkaten icrasına mahke
miş Elmaslar da başkaca. mece karar verilmiş olduğundan ka-

Hursit Paşa bir kere yerinden nunnamci ticaretin yüzyetmışıncı 
sıçramıştı, hey yarabhi ! Kırk- maddesi mucibince daimi scndikleri 
bes milyonla insan şu dünyayı intihap olunmak Uıre eahabı hatlu
satın altp cemicümleyi kendine bun işbu bindokuz yüz yirmi dokuz 
kulkô1e edebilirdi. scneai Temmuzunun on üçüncü Cu-

Sera ,ker buna ihtimal vere· martesi günü saat ondörttc ma'ıke· 
miyorclu, kendi adanılan aç göz- menin iflas muamelatına mahsus o
lü görmedik mutlak pireyi de- dasına ı:elmeleri lüzumu ilin olu-

' . . .. 

Azısı bugün ideal bakmamaktadır. 
\' e bunun tathiki için herhangi bir 
teınlnııı üzerine alamamakt•dır. Şu
rası muh&i<kabırkt Yung pltnı Dawes 
plonın• nisbeten çok daha müsaittir. 

Tıhlive mesele<ine ır;elince, M. 
Sıresemann Madrit müzl.kerelen hık· 
landa malılmat vermek vaıiyetinde 

bulunmadığı, fakat tahli)·eden sonra 
Ren arazisinde horhangi bir komis
yonun ipkıst fikrinin Almanya hü· 
kOmeti io;in mevzub ıbs bile olmı· 

yaca~nı beyan edtrek demiştir ki; 
"Eğer her hangi bir d4im! ko

misyonun Ren eyaletlerinde faal 
olması talep edilecek o 1 ur s a 
herhangi bir müzakerede bulunmak. 
ıan imtina ederiz. f:ğer ,\iman n:ı.s 

yonalıstlerl Yung plAnı dolayl5iyle 
Almanyanın bir l'r•nsız ve yahut 
lngiliz koloni51 nziyetlne düştiiJtiinil 
iddia ederlerse biltiln avrupının da 
heyeti mecmua.siyle harpten mütees
şlr olmamışların bir kolonisi vv.iye
ılne düştüğünü iddia etmek kabildir 

Alman na•yonılisıierlnln harp m°"ullyeti 
yılanının reddi hakkındı takrirleri •

f çık kapulın omuzlamakı&n başka bir 
şey de~ldir. 

ÇUnkil gerek Fran<ız ve gerekse 
lngtliz parlamentosuna d4 Almanı-anın 
yegine h11p me ulü bulunduğu hak
kında serdedilecek herhangi bir id
dia a ı nı parlauenıolarda oturan 
diğer azanın pı·oıc<to! ile karşılaşa

caktır. 

Gece celsesinde 
Bcrlin, 25 ( A . A. ) - Ra-

1 

Fra:ııa•ada 

Yeniden mi'? 

Tamirat için yeni 
konferansını? 

Paris, 25 (A.A) - Pöti Parlz
yen gazetesi, Fransa h!ikfımetinln 
tamirat meselesi hakkuıda bir 
konferansın lçtlmaını temin mak
sadile ba~vekAletler ara;ında 

müzakerat icra.,ına dair bir teşeb
büse girişmek uzere bulunduğu
nu yazmaktadır. 

/tasta isyan 
Rabac, 24 (.\.A) - Ait- Ya

kup ta vaziyet çok iyitlir Kı 
yam erbabı ı;cltlikkri ytrlcre 
çekilmi~lcrdir. 

Yirmi polis yaralandı 
Pari;;, 24 (A.\) ı~ .a edil

mekte olan ) crnltı ,ım nd.:c
rindc çah;an ı ,1 ce k~m ı.cı, 
k ürekci ve sn ;ı. ·ı a·o· ı - Hrı r 
emri uzcrine J ı\:rıııi ,... J rnı~ı"' 

dır. Bunlardan bazı. ı nunıayi\ 

yapmak i'tcmi<, la,;ıhı.unnn im
tina ctmi< ve zabıta"a tas sise 

1 ·' "f"I 'i '\ 

gibi şeyler atmı tır. 1!0 kadar 

polis yaralaıımı'), bir çok nüma

yi~çl tevkif olunnıu~tur. 

Vaziyet vahimdir 
Paris, 24 (A,A.) - Dün ikinci 

ayağı da kesilmiş olan maruf 
ediplerden "Courteline. nln sıhhi 
vaziyeti pek vahimdir. 

Taksit günU ganaıtı 
\Vashingron, 25 "A. A. ,, 

l'ran>anın Amerika sefiri i\1. Clau
del bir Ağustosta vadesi gelecek 
400 milyon dolarlık taksit hak
kında bazı Amerikan rlcalile 
görüştüğüne dair şayi 

berleri tekzip etmiıtir. 

olan ha-

Alme•l.lııtada 

Nekadar para harcadılar 
l •ı' 

Nuyork, 124 (i\. A.) - Ame· 
rikanin 1928 se~esl ticaretine 
alt olan bir f;tatistlge nazaran, 

medyun devletler Amerikayı hu 
güne kadar 287 milyon lngiliz 
lirası tediye etml~ler, Amerika 
tarafından ecnebi plyasalanna 
3 milyar lngiliı lirası vaanlarak 
i~letilmi~, buna mukabil ecnebi 
mües,e:<eleri tarafından Amerika 
piya,11>1na 824 milyon yaurtlmış 

,.e Amerikalı . scyvahlar ecnebi 
memleketlerde icra eylemi~ ol
dukları sevırlıatlarda takriben 
11 O milyon. lngiİlz lirası sarfet
mi~lerdir. 

Rn.•;yada 

7 hişi idam edildi 
:\1o;korn, 24 (A.A.) - :\Iu 

harrirlenlcn 1 lakimzadeııin katline 
i~tirak etmekle maznun bulunan
lardan yedisi idama, diğer yedisi 
muhtelif derecelerde hapis ceza
sına mahkOm edilmiştir. 

• Moskova, 24 (A.A.) - öz. 
bekistan ali mahkemesi, Özbe
kistan müliarrirlerinden Haklm
zadcyi katletmiş :oıanlann mahke
mesini bitirmiştir. llakimzade di
nt taasüp aleyhine çalışmı~ ve 

kendini küylüye senlirmi~ bir 
muharrirdir. 

lranın Londra sefiri 
Tahran, 2:i A .. l) -llora:;an 

valisi, TakisadcLondra sefirliğine 

tayin olmlmuştur. 

defa olarak nutuk irat etmiş olan 
M. Strescmann, Alman yanın, müs
temlekelerdeki mevaddı iptidaiye 
menbalan hakkındaki metalibinde 
israr etmesi !Azım geldiğini söy
lemiştir. Yapılan tenkldata telmih 
eden mumaileyh, Almanya kuvvet 
ve satvet! sayesinde nufuzunu 
muhafaza e<lemedip;inden hu hu
susu Alman han ile temin et
mesi ve bu me ,'elcdc, mektep
leri va.<ıtasiyle hcryerdc nüfuz 
kazanmı~ olan Fram;aya imtbal 
eylemesi icap ettiğini beyan et· 
miştir. Alman hükı1meti harbin 
tas>iycsinden Sarre ha\zasının 

kurtarılmasını ve Renin tahli-

!.•ea:ııa;yada 

Haber yok! 
Tayyareler dalgala
rm arasına karl!}tı 

Taifeleri bulunamıgan bir 
faggare enkazı a rastlandı 

Horca, 24 (A.A.) - ~Zaire" 
gambotu Numacla tayyaresini 
aramışsa da bir şey bulamamışur. 
Gambot, tabarriyata devam et
mcktcdlr. 

:\ladrit, 24 (A.A.) - , 'uman
da tayyaresi hckkında hı\tıl bir 
haber alınmamıştır. Askeri bir 
telsiz telıı;raf btasyonuna bir ls
panyol gemi.inden gelen bir tel
grafta lnıı;iliz bayrağını taşıyan 

bir vapurun Asor adalarından 
120 mili ıızakt;ı mürettebatı or
tada olnııyan bir tayyare enka-

I zına ra,rgcldiP;i söylenildiğini 
ı hildirmektcc;ır. 

( ı\ladHc, 24 (A.A) - Transat-
lantik tayyarecileri cemiyeti, Nu
mancia tayyarc,iııin Açores !ere 
vasıl olmuş oldup;rnıa dair yan
lış haberlerin, tah:ırriyaa 36 saat 
teabhura uğratmış olmasına son 
derece teessüf etmektedir. 

Sidney, 25 (A.A) - Avus
turalyalı tayyareci Smlth ile Ulm, 
Southem Cross tayyaresile lngll
rereye miıte\•ecclhen hareket 

etm~lerdlr. 

l\fadrit, 25 (A.A) - Numan
cia tayyaresini bulmak için ya

ptlan taharaiyata bir çok gemi 

ve tayyare de bjtlrak ettirilmişti;. 

Bu araştırılmaların 

siz kalmıştır. 

hepsi netice· 

I:ııaglIC.erede 

Rusyayı tanıyacaklar mı ? 

Londra, 24 (A.A) - Röyter 
Ajansı lngiltere hiikOmetinln So-

. viyet hükCımetl ile yakında siyasi 
mün:ısebata ı,oiri~ec~ğine dair olan 
şayıa dolayisiyle bu hususa dair 
henüz hiç bir te~ebbüste bulu
nulmamı~ olduğunu bildirmekte

dir. !\laamafih, lngiltere hükfımeti, 
Soviyct hiıkOmerinl taıumak hu
susundaki arzu;unu yakında ta
hakkuk saha ına isal ermek va<ı

talarını derpi~ etmektedir. 

fnglltere- mısır 
Londra, 24 (A.A.) -Hariciye 

nazırı :\l.Arthur Hendcrson, dün 
gece '.\lısır sefiri :\lchmet Mahmut 
pa;;a şerefine bir ziyafet vermi~
tir. 

Davetliler arn;ında kabine u
kanından bir çoğu ve Sir Austen 
Chamherlain bulunuyordu. 

Veni:ıelos bugDn izahat 
verecek 

Atina, 25 - '.\1. \'enizelos 
yarın Hariciye encüll"eninde An
kara miizakeratı hakkında izahat 
\'erecektir. l\'im resmi Esteya 
gazetesi M. Papa ile 1\1. Diya
mandopulos aleyhindeki ne~ri
yatıııa deyam ederek Yunan mu
rahhaslarııun kifayetsizliğinden 

dolayı akdı mutasavver itilAfta 
Yunan menafiinin feda edildiğini 

yazıyor. -------
Gene ne oldu? 
Dehşetli bir dolu 

fırtınası 
Durban "Cenubi Afrika~ 25 

(A.A) Şehir ve ci rnrında bir 
dolu fımnası olmuş ve bir kaç 
dakika zarfında 500 bin lngiliz 
lirası mlktsnnda tahmin edilen 
ha:arata sebebiyet vermiştir. Yer 
8 inç kalmlııtında bir dolu ta
bakası ile örtülmu~tür. Dolu ta
nelerinin bazısı portakal büyiik
lüp;ünde idi. 

r.lontreal, 25 ( A.A ) - Bir 
tayfun r.ıontrcal ,·e ha,·all,inde 
tahribat yaPmı;o, altı kl~inin ölü
müne ve bir milyon dolar mik
tarında hasarata <ebep olmu~tur. 

Tunu., 1!5 (A.A.) - Ccril 
havalbfndc ,iddetli bir kum fır
una,ı olmu iki 

-~1'011 •Mjab-;rl.e r =
Kadriye Hanım Ağırceza 

mahkemesine verildi 
Maznunlardan bazıları hakkında meııi 

muhaken1e kararı verilmiştir 
lzaılr, 25 ( Mllllyet )- ICadrlye, Nadide ve Hamide hanımları• 

Nasır, Vefik, Faik ve Arapyan efendiler (1 71) inci madlleye ısd• 
naden ağırceza m!lhkemeslne verildiler. Madam Folo tahliye 
edllmlflr. 

Rassan Rlza, tıkaOt Tevftk, muallim Şemsi Mustafa Beyler 
hakkında da meni muhakeme kararı verilmiştir. 

Komünistlerin muhakemesi 
Maznunların diin lzmirde muhakemele
rine başlanmıştır. Muhakemeye bugün 

de devam edilecektir 
lzmlr, 25 " A. A. ,, - IComO· 1 

nlstlerln muhakemesine bugOn 
ağır cezada başlanmışhr. ISgle
denevel ve sonra iki celse ak· 
dedllmif 35 komtınlst maznunun 
usulen yapılan lstlcvaptan sonra 
mustauhkllk lıararnamesl okun· 
mu' ve maznunlann 147-171 inci 
maddelerle icrayı muhalıemelerl 
talep olunmuştur. 

Müteakiben makamı iddiayı 
lştıal eden muavin Ali Rlza bey, 
lttlham esaslarını serdederek. 

maznunların icra veklllerı heye· 
tini lskat için cemiyeti haflY' 
yaphklanndan, cUrUmlerlnl, tak• 
llbi hOkOmet olarak tavsif eunlf 
ve o suretle mohakeme edııınc· 
ferini talep etmiştir. 

Her iki celsede 16 maznıı• 
isticvap edilmlştır. Bunlar mat· 
teflkan gerek poliste, gerek ıno• 
tantlkllkte ve gerek müddei unııı· 
mllkte ypılan lfadel evveııyeW 
rlnl tamaman inkar eylemışıer· 
dlr. Muhakemeye yarın devaıtl 
glunacaktır. 

Amerikalı grupun teklifatı 
Ankara, 26 ( Milliyet ) - Şose ve Umanlar inşaah için B1 

Amerika grup nafla vekaletine tekllfatta bulundu. 

Ru.syaya ihracat meselesi 
Ankara, 25 ( Mllllyet ) - iktisat vekaleti Rusyaya ihracat 

mcseleslal tetkik etmek tızere ticareti hariciye mOdürü Avni beY1 

Jstanbula gilnderlyor. Verl!ecelı: rapora göre hareket olanacakll'• 

Ali divan dün de toplandı 
Esk:lfehlr, 25 (A.A) - Ali divan, ikinci tçtlmaıoı alı:detınlşdt• 

ı~bbkeme, Lozanda bulunan Mahmut Muhtar paşa ve Sevrisefal• 
mlldUrltıgOne 18-7·929 da mahkemede bulunmaları için tebilğ•ıı• 
bulunulmaaına karar vermiştir. 

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

Da~iliJe vetili pof ~!~1~f, f ~:f ![; 
bugOn Samsundan lstan.,.,. 
hareket etmlşlerdlr. Mtıteh ...... 
lar lstanbulda on bef ıön t~ 
ldkatta bulunacaklar ve sn• 
memleketlerine avdet evııyecc•· 

lrziıcanıla~ leltifleriai biUrdl 11 
Emıruıı gilli 

Erzhıcan, 24 ( A.A.) - Dahi 
!iye vekili Ştıkrü l{aya bey dün 
belediye reisi ve kumandanlığa. 
cumhuriyet halk fırkasına ladel 
ziyaret ettikten sonra, hükQmet 
dairelerini teftiş etmiş vıı mah· 
kemeyl dinlemiştir. Akşam tıze
ri un fabrikasını gezmiştir. 

Erzincan, 24 (A.A.) - Dahi
liye vekili ŞDkrU Kaya bey ve 
ordu müfettişi · izzettin paşa, 
saat yedide Erzuruma hareket 
etmişlerdir, 

Erzurum, 24 (A.A.) - Dahi· 
!iye vekili ŞUkru Kaya bey ve 
ordu mnfettlşl izzettin pa~a, 
saat 9 da Erzuruma gelmiştir. 
Mülkl ve askeri rical ve kıtaat 
tarafından merasimi mahsusa 
ile karşılanmışlardır. 

Trakgadn yağmur 
Fdlrne, 22 (A.A) - Trakya

nın mllhlm bir kısmında nafi 
yağmurlar yağmıştır. 

Muhafız gücil 
l(arahlsar, 25 ( A.A ) Mu-

hafız gOcU blsllıletçlleri ba gOn 
fehrlmlze gelmlşlerdlr. 

Mütekabil tebrik telgrafları 
parls, ·24 ( A.A ) - Fransa 

ve Tütklye hariciye nazırları 
Türk-Fransız ltlllfının ahiren 
imzası münasebetiyle tebrik tel
graftan teati etmişlerdir. 

Revanş maçı yok 
Dün lzmlr şampiyonu Altay 

lılllbünden şu tegrafı aldı~: 

lzmir 25 - Galatasaraylıların 
teklif ettikleri yazılan intikam 
maçı asılsızdır. Tekzibi merelldür. 

Konya maarif emini 
Ankara , 25 (Milliyet) -

konya maarif eminliğine lstan
bul erkek muallim mektebi mu
alllmlerinden Harun Re~lt boy 
tayin edllmlştlr. 

Verenıll inekleri tefrik 
Ankara , 25 ( Mllllyet ) -

lstanbulda veremli ineklerin 
tefriki için (30) klflllk bir bay
tar hıy'etl teşkil edllml,tlr. 

~' terdir. Bu zevat teltlşlerlnC 

yaılması lazım gelen tertJb•1
: 

alt raporlarını Agubtıısun 8: 1• 
gDntıne kadar Berlln btıyllk ti 
çlllğlne vermiş bulunacaklard ' 

Pamuk İstasyonu ,. 
Ankara, 26 (Milliyet) fi\• 

nlsada bir pam• k ısıasY0' 
tesis edilecektir. 

Ziraat enstllulerl 
ı•· 

Ankara, 25 ( mllllyet) ~ •" 
raat enstltulerlnln tesisatı el• ıt• 
llyesl lstanbuldakl mutah•''t1r· 
lar tarafından tespit ediltı1lf r 
Enstitu!er yoz nihayetinde 111' 
dana çıkmış olacaktır. 

CaJri ınü~a~illere ~~ 
Tev~aı kooıisyoou üçUoeü ~ir 

lisle baııriadı ~il'İ 
Yunanistanda enı!Ak · jlC 

gayrı mlibadilkre tevıiat dl~ 
1 rafı il ıne~gıı komi,yon w 1~,,. 

üçüncü bir liste daha Jıaf~ıır· 
mıştır. Bu listeye dahil ~ ~J;~ 
dan (40) kbjinin va1.iyetı ,11· 
kiyelcri tamam oldğıınd80 ,..;ıı 

ce"'' 
martesi günü bunlara 
yapılacaktır. Jdiıııi11 

Şimdiye kadar (250) 
1 

ol· 
-ıııı _J)· 

Yaziyeti hukııkiyclerl ca•:) rctl" 
duıtu tespit cdilmi;;tir. ı_ ~0rıoıı' 
p;iınlze göre teı·ziat kont1 'ı ı'" 

. . t ·)·ııZıl muracaat edenler 1e~ 

cavüz ctmektcd~ 
Ulu dağa hell'el ,.ııı$11 

111en3•A 
Istanbul orman . 8 ııır ~'".'. 

hev'etinden fckir. kı~ılık rS3 Ofll 
bi~ kaç güne kadar B~ıU yıP' 
dağ ormanlarının . planla ol 
maga gidcccklı:rdı1r. r ııer/11~ 

1 Tapu ve harlla a "':ı ·. 
1 ııJU t·~ Kadastro vapı an 0cı" · se ı· 

lenin harita ve capll [t!ab' 
tevzi edilmektedir. Bıt 11111

. ı i(ll'. 
uı-• lenin kaydedilen etli 

bir pnrçadır. 

DEFTERDARLIKET İLANA 'fi 
• ]aliye vekalctind~n: k 111rııııl" 
Hazinece mahzeni eYrnk binası itti>alinde yapurılaCll lı ıarfl' 

ke~if re planı dahilinde in~asi l!U gtin muddctlc e k~~~rı y 
Taliplerin teklif edeı:cklerl be 
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Ekononıi 

Ticaret odaları bolluğu 
bir tasfiyeye 

vardır 
Umumi 

ihtiyaç 
lnıtflteredt : Nüfus -15 milyon, tlcuet odası IO:i adet 
~rnnsada : ,, 4 ı ,, ., ., 160 ,, 
·ıurklyede : ,, 14 .. ,. ,. 2011 ,. 
Şu rakkamlıır, lmperlallst ve tüccar memleketlere nazaran, 
tkfyedekl ti caret odalarının hayret verici boıtutunu cösterlyor. 
i{anilzki. ÇiHll ve Sandıklıda, Gediz ve Oörelede, Göynük ve 
~'!.,ta ticaret odası, sırf odalarımız bol olsun diye açılmıştır l 
Acaba, bir iki sene içinde yerden mantar gibi lışkıran bu 
!ardan ne menfaat bulduk? 
"ticaretimizin ınalılm u~uıter! mi lsllh edildi, Ttırk malının 
~dardına doğru bir adım mı atıldı, yoksa tüccar aınıfının cihan 
•~ası lıakkıttdakl lsılhpar kuvveti mi arttı? 

()ıyebillrizki, yüksek seviyyeslni dAlma muhafaza eden bir kaç 
~011.dan bıtşka, bUyUk meniaet getirenleri yoktur. 
iıugün hiç bir iktisadi zarurete cevap vermeyen ticaret odala-
Q tasfiyesi meseJe,;l!e karşı karşıya bulunuyoruz. Nerelerdeki 
1lırı muhaiaza etmell ve hangilerini kaldırmalıdır sual!, ticaret 
llırının •azlfc ve salAhlyetlerl nıeseleslle beraber hatıra retıyor. 
liizde odalar hususi değil, blzı yerlerde oldutu gibi reamldlr. 
tesmiye! odalar kanunile teeyylt etmlftlr. l(anun, odalana va· 
1trlni llJln ediyor. 
Şu halde, bu vazllelerl yapabilecek odalar bırakılır, dtıerleri 
ırılır. 

Öfle zan edlyuruzki, odalann açılma şartları hakkında kanu
Uzda sarahat olmadığından, ıı::eıı,ı gUzel yerlerde oda teıtslae 
'' edtıebflınlştlr. Yoksa, Avrupa ticaret odalan kanunlannda 
ij~ıı gibi, bizim de kanunumuzun batında . ne fartlar alnnda 
1 a;;ılacağı tasrllı edllmlş bulunsa, bugUnkil alacalı manzara 
lnıezdl. 

1~•z elllgimlL ek~Jkllkten dogan k&rışıklıtı, ınuhtererem lktlaat 
litt!mlzin ~lddeı:ı irade ile tltlp edecetl bir ( odalar qlyasell) 
'••af edehlllr kanaatindeyiz. 

Dr. Nlzanıt>ttin 
• • • 

GÜ~Üı iKTiSADİ H BERLERt 
ıı. Yağ~tz )Oıturtlar hakkında 
1Qın müracaatı f,ıınbu! 

c.Jı1,ı . dun ~ı.: h ıco1:ıneti r. e 

l'aa t t·c.l~rek ~i li\ n ,o~urtlerırıtn 
1 ' 
1 

il·ıııın:ı .. ı 'ü l'ündcn \ uku bulın 

\rtlı: r e 111 /. :trı <li~katı cclhetmişttr. 
~- Aıihı \ : rıHın1hi ( ... ·mal tt dün 

ftıulııtrririrniJ:t' demi~rir ki; 
\ ı,.ı;:_ı ' t ' t_• pc~ nir ıhracıttna. 

1Di\ l.' t \Cf t o ru.r.. Billı a ..... a ı•1•m
lt·dhi r:..:r .; dı ı dı~ı t :ı'-din.le v.ıkın 

1
tk t' lc rc ,,,~u rt 'e p~vn lr -ihra 

~~llılıtr.•k ınt"ınlı:k.:le \'Ok Jla rı 
e 1 tenun oluoacıktt r 

ilıııı, n ıçin ı-tih;alAtıo ı czıi<!ılt 
·r C\ :- afı n ın Jı İ)' İ olmı't dü~ü
'" \ •llaııın ı e f\' J\ıbık çc"-n -

\ l~hlclıı iiıracari l e .. ıı reli ınah -

'.' "' ' ~~"' cıldıı~u d<ı~ru detildır. 
~ huu.1n tiı.:.t•İ \C !- ınıi i~leri11 
t"irıi te-spic 1~·111 tı:tldkıtın hütün 

tı 'ı: s 1·1.ı ı ı ~uhclerinc te~mili 
Hık . 1 • .. ' 

\ı 
~nı u n1t1;- '. •1r. 

tıı ıı havdt p•halılı~ı hıkkm-
. 
1
\t11i .. tik.leri r .. .ı~lı tıhlik.ır: ne

,•~" ı•rıi<lı~ı i~in ıddıı edildi~ 
,1~r \·ınlı'41ık vokt,ır .. 

ıJ . . 
1 erk:\nından hııı_ .. ı. ;;4)0 7• · 

d;ı.. odının bir kısı:n muımc 
~i~kınd.ı , tki olııı itirızfarı 

r+ ~·e\ilen t :ı1.ı memurlanns 
ı:· te 'e \eni ttlki!a~ı:~ işltrin 

"ıı d<n d1h·t lvi cereyrn tttiltini 
~ '~h•dır. 

l"ıftık plyasaaı - Tirneı 
ı~11~. ~~uı yıı:pı.ı-.ı i.,.tıti..;.tıklcrc na~ 

lltı~ piv.ı1._1 .. 1ndal1 durıunhık. 

lı •tıneltedir 
. ·ıo pl ~ .ı,ı:-.ı \ıl ' ividir vr tı 

tıt~'ındı pi>a•ı gittikçe ytikıel
r. 

11'•~ı fi•·ltri de Kİ•tik;'e yiık· 
\ ''~ir 

(ltril\!rl ıııı.tlcrl <le ~cçcn 1e

htJo t·:rdfü eımiıtir. 

1f tktısad! proıramımn: -
I\(emlet...etimi r.;n ikti,adi llro14rımını 

hızırlamı~ ur.ere .\li ikti•ıt mecli
since re,kl! edilen konıi•yon huRün 
ıoplınacıkur. 

Komisvonun reisi o lan ılraıc 

bınka~ı u~um müdi.ır mu:ıvini Sa· 
Uhııldin R dün >chrimiıe gelmittir 

1f Eski Hazine tahvilleri 
J•: . .,kl ( ):tn1ınlt lmpı:rıtorluJ;tı l lııi ıl~ 

ııhı· ille ri nin • ... 'i faizlı 1028 l\nıı

snlide Tahvilleri hmıni alın (~17~4~ ) 

adtc tah yil , l\':tmbiyo hor:' :1.,.ın1. k'lJ • 
dı hah ıı ! eJilmi;ri r. 

1f Bo~uda llatler - 1 hın 
bor,ada lnıiliı il rrn llX191 kuru~ 
(10 paradAn, 1.rikrazı dahiil (<m ı 
ttıı , (ni!ye ( 18ı,7:'i) ten, ,ıltun '8i~ ·ı 
ten muitmele gormti~tlir. 

1f Kütahyanın 929 lallhaalltt
Kücahyadan şehrimir. tlcırct odasını 

\erir en mahl.n1•tı :nre ():!ti senesi 
Kiıııhvı mınt•kl·ı •tİh·•IJ.ıı herveçhi 
addir: 

Arpa 'Jl:l milyon , ,\fyon 7.'iOU 
liuğdıv 40 mih nn. Pııaıe, ,l()() hın. 

llı~h•> ~ı bin , l a<ulvı 100 bin , 
S<>ıtııı :ıso hın . l\lt;ır ı nıil~un 
fıOO bin Nııhııı 'ı!th bin , \ ' ün 
ve Y•J>ııfı !0:1 lıin . fi:lııu 90 
biıı. Kır., 60 hin kilodur. Ku i1ta 
tl4t(l,t gi)re ge~cn seneye ni:;petle 

ırıu yü<Je 3:\ , huğdıv \üt.de \?:\ 
palıtc~ yUzJe ~t1 ıa,ulva ~li1.de ~.~. 

sn.-an ve ını. .. ır vlit.dt:! 7~nohuc vL.•1.de 
3:'i vün }• Y•I'·'~' ylızde 2.J nispe· 
tinı.lc fazlıdır. ,\{yon ve ~:tını yuzde 
fıO nispetınde nok;ındo 

Jlf Yeril mal serclsl <:ala 
ta..;ua~ H ... ei1nde •Çtlmı,;ı i~in cehir 

edılen yrrh 111.ımultt ser~isinin bazı 
matı c.lıapıan dolayı ıceııe C,ll.J' .• 
ınJı ııııln11$1 takarrür ctmİjtİr. 

'.'\t.:rl(ınin 2'-1 ı lıztranda ıçılrnı.;ı 

muhıem•ldır. 

••• 
Kamblo Borsası25/6/929 
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Emanette !lfljflHm:'I!~ 
Gazi köprüsü ~ 

Mühendis ,\1. Pijonun 
En1anete tebligatı 

Küprü müteha"ı"ı .\1. Piıo l'ari•
ten Emanete hir telı:raf !{ônJer

mi~tir. 

Bu telµ;rafta C:ı~i köpriisünlin 

proıekrini çizmeğe ba~la<lığmı 

bildirmektedir l'lı\nı çizilen Cazl 
köpriı-u <le dubalar " ' tüne istinat 

edecektir. 

Jleı:.bahada lt>/tlşsl 
:\llllkiye miıietri~i ;\t(ifir B. ve 

riifek:tsı mezbaha idare,; hakkın· 

dal..i tdti~ata devam etmektedir. 

Ekmek narhı 
f•:kmck fietlerini tetkik eden 

~:manet ikri-at mu<lıiriyeti 

ekmek fictlerinin ipka~ına Ye 
francala fietlcrinin yirmi para 
te7.yit ediln1t·sinc k:arar vermi~tir . 

Enıant>i nıenıurlarl 

t;ınamet memurlanmn ma.t~· 

lan için veni bir t:ılimatnanıe 

ha7.trJanınaktadır. llu talinı :ıtna

mede hem ücretli hem <le maa~lı 
memurların hukuku temin edil~ 

mekte<lir. l\faa~lı memtırlar için 

memurin lrnııunu mc v :ıtlt esas 

itcihl/. edilmektedir. 

Francola fialı 
~chrc nı an etim! en: l l:ı/.iraııttı 

yirmi lıc~inci Salt 1-\Ünundcn iti· 
haren l'rııncolanın a1anıl fiatı 

yirmi iki kuru~ olarak cc.pit edil
dijti ve ekmek: fiatttıtb tcheddııl 

olmadıj!;t ilin olunur. 

Taksinıdt>n Edirnt>k•plga 
tramvay işliyecek 

~~hreınanı·ti ·rramva\ ~ırkeune 

bir ıezk tr~ ~oııde rerek ·rı":tiınJen 

~:dırn•kıpıv~ aktorm»ı> ' trımı ıy 
arıhıl•n i~lctılıne'.'inl hildinni~ur. 

Ri1ıumatfa 

BAHŞ1Ş VAR MI'? 
İhsan Rifat Beyin 

izahatı 
ll!isumft{ umum nılıduni lh,aıı 

Rifat hey diin l,tanhtıl gumruk

Jerlnde tefti~ııtta hulunmu~ ve 
işlerin daha i~ i ı:crcyan YC yol
su7.luklıırla muı:udclc iı;iıı llt.ım

gekn tcdıhiri tespit ctmi~tir. 

lihaıı Rifat lıcy, l•tanbuldaki 

tttlikatının lıu ııy nihayetine 
kadar devam eılecep;ini >iiykmi~ 

ve şunları iU ı c ltmi~tir: 

-- C:unıriiJ.. memurları arasıı" 

da ru~vet vcva hıh~i~ alaııl~r. 

hu clır(imleri ıınla~ıltnı:a malıkc 

meye se\ kcdilerek tec1.iyc edilir

ler. l'akac bu husustaki ~ıyıa!u 

bazı komi .,yıınrıılar urdmdan, 

i~lcrini tııklp ettikleri tucınlan 

fazla para almak için hirilti/.am 
çıhrıldıp;ı h:ıld.: hrnuz hize bir 

lhh:ır olnııımı~tır. 

ikramiye meselesi 
Son zamanlarda hazı kaçak 

c~pnın meydana çık Hı imasında 

faaliyeti Ki)rukıı memurlar• ka 
nun! hakları hııricimk hir ikra
m! \e \ crilmiyecckttr. llu muki

fatm kimlere vcrilcceıtı idarenin 

rakdirile tespit cdilccekt!r. Ku 

hususta, idra1.ıla bulunan memur

lar teczive edılecektir. 
"< 

GIJmriJklerde kontrol 
GumrUklt:rde yobuzlul';a mey

dan vermemek için kontrol ce~ 

dit edtımi~tir. ı, takihınc gelenler 
ıı rıı,ıntla kıırnesl olmı \'anlara mıi
saade 1J!unınamaktadır. 

iş bankası şubeleri 
E\·clkl gü ~ehrimize gelen ı~ 

bankası umum mudUrli CelAI Bey 
bankıııın Anado!uda açılacalc 

yeni şubelerine alt harırlıklarla 

4tl!{a 1 etmektedir. 

Temmuz İ\lndı f.rzurum,Öde
miş 'e Akhlsarda şube tıı~kilılrı 

bitirilerek re ıul kt.ltıtları icra 

Birgünde iki 
intihar 

Atıye H. açlıktan 
kendisini denize attı 

1- Bakırk;ıyiinde ZC\ d nlık ıe 11 

turan 3İI vıı l arınd• ;\tı yc 11. çekt i~ı 
sefaletten mütcc:~slr olarık ayağına 

demir l>ağlıyuak kcndı-in i \ c>ilköv 
s•h ilinden deni1." aımıj ı e boftul
mu:oıtur Zavallının ce~ı.:dl denizden 
çık mim ıştır. 

2 - Vefad• :lloll• l lt1>reı mı · 

hallesinde oturan tllukcrrenı ll. 
7.e vcinin kendi-tini tekdir eunesinden 
müteessir ol.ara:.. tt:ntürdi yot içmişse 
de vıktinde ycti,ilcrek h:t)lll kur· 
tınlmıjtır. 

Çalınan çocuk ma
cerasının tafsilatı 

Ta.k:;imde l)uvarCl sokı~ın<la o~.u 
ran ,\brinln çocu~unu ebe I· ır· 

de>; 1 !a111m çıl;rak çocuğu olnı,. 

yan bir aileye 'mığmı \IZtnt~ıık . Ku 
macera etrafında vapılın t•hkikıt şu 

netice vi \ enni~tir. 'l'a hk ıkıt.ı ~i,rc 

(,'emberli taştı kahıeci Ytı.-ultın ı·:rmeni 
kınsı 1\ltr\;:tm koc»,ının i .. ccnıesinc ra~· 
men çocuk doJ:!.urmı\· or, bu \•llzden hu· 
şanılm:t:,ın<l.111 "oılarak: karnını sun'i bir 
şekilde şi~irip -~ehe)im .. di\I• ko · 
c~1nı kandırl\or ve "'hen do~ur<luın. 

dire aldaıabilmek için ıniın•sir bir 
çocuk ınyormuı. ~:be Firı.!ev. 11. 
bö~le hir ~-ocuk hulac:t;tını \ adctmi:c 
vt- bir gUn hs.,cL.t hıstıne!'inde 

Msri bminde bir kadınu; dol(ıırdu 

&-unu haber :a.lmı~, h:ı,catıeve gitntlş 

ve !ohou ile ahlııı> olınuııur. 

Mul hısıaneden çıktıAı giın JIU· 
yı te>adüfen ebe de h•,tıntde bu· 
lunmu1 :\lari ıltl•tılarak choııin e\ine 
gütürüln1iJ~ , n11.,afır cdtlıni;- • ~ece 
uyurken koynundan Çtlcuıtu çalırıını~tır. 

~:he l'ir<b • h4.1111 1 ><:ıııtu çı· 

ime• doArn <. rmtieil'ta;takl eve 

ko,mu; . . \larv•,nı lı'.f 1·~·~· ı •tınnı; 
oda\a, \'enl hir <_'l)1.:ul Jı)~<luktan 

sıınuki kan>ık ın:1ıu.1ri yı ı crmi1. 
l\laryam hir kaç ken:J>:t~ımıış, hı~ 

kırmı}. g-UrültU\t: ~elen 'J "u-,ufı da 

kundakt•ki çocuk ~ıı>teriltrtk: 

!lir o~luıı oldu \llıjJc ver! 

IJenllmijtİr. 

l'ı>lii ııhkikıta lıı:;lıvırıcı ebe :;u 
ifadeyi \' Crmiıtir: 

,\lari ot•den!ıtri ÇllCUk ticı· 

retl yapar. 1.lof;l_ınır sıtarJı. Hunu (ta 
benim v:ısıtın1!11 ~atttf .. 

KıhYtci 'ıı-ııf ise ı,in ı·hnı hil· 
mcdiği için; 

Ku çol:ugu lannı doJ:urJu, 
diye ıepınmlı. ııihı .vcıi me,elt ınlı · 
şılmıı \e bu ~ui(l hırsızlık ıdliycvo 
intikal eun i ~. \·t ıcuk tı ını'iılla \ ·e

riln1i?tir . 

Emine nanıeşru ço-
cuğunu boğdu 

Çı1mltcıda hit.meu;ihl.. eden •:mine 
nımmdı hir kıdın l'eııdikte lıtr 

bahı,:e\anla ~a.vri n1t.frU miJ1111o;ebetı 

neticc:"indt iki gun evel doğurJu~·u 

"'-ocul;"u bo~ırık. bir bo:o:tına gömmü~, 
fıkıı katil ına vıpılın ihb.r uz~rlne 
it\ kif edilmiııir ---

Hem dövmüşler hem de 
parasını almı.,ıar 

Gece Kosıanha:-ındın ~·e~·mekte olan 
7 O,man Er. noınındı hirl Ahmet 

ile t\lıhmut nıınında iki k:tr<lc..,,in te 
cavüzünt utramı;ttır. 

iki kude~ ( >.ınan ~: f. vi hem 
ddvmü:jiler hem d~ parıtısını a~ırmı~

!udır. 

Kum güzilnden dagak 
Fk>ryıdı Slaryom . pala~ mtitttciri 

flimitri ile Şukru el kum almılr 

mtıclt!-ilndcn kı\ ~· ctnü~1trdir . . .'lik 
rü er. J)imitrh i <lövtnutti.ir. 

MaUJlltJr~ .•allŞ tezlıereıi 

verilmt>ğt! başlandı 

Yeni mallılin kanunile inhh·•r 
mallarının sarı, hakkı malOllere 

verildlp;indcn inhisar idareleri 
mllrttcaat eden mılılllere satı~ 

tezkeresı vernıeQ:c ba,Jamı~tır. 

Yalnız harp malılllcrl cemi
yeti inhisar idarderlnden her 
yer için lbti yıı~ nispetinde tez
kere verllme,lni ve bu l\Jretle 

büyük ma.raflarla dükkAn açan 
malullerin zarara ugramamaları

nın teminini isrcmİft!r. 

Tütlin inhi•ar tdarc~J buna 

'erı:lifi ce\ apta bunu takyit ve 
tahdit edemi yecctinl hiltlirml,tir. 

Vllligette 
Nefer tayını 

Hastabakıcı ve hen1şi
reler de alabilecekler 

--·-
A,kerl ha-t:ıııc!erde m:ıktıı 

iicret ile i st i hd :ım ol uıı :ın hcn• ;ı 

relerle hasta lıaJ..ıula ra tl:t ,\ ,J..ed 
tayın n yem J.. .ttıum nıudhın ce 

nefer tavının veya hcddiıı i n 'c
rilt:cegi dün \ i!Ayetc hildirilın i~ · 

tir. 

ATINA SEFiRi 
Yeni Atiıı:ı ":f ı ri Eni' llcy 

yarın ~·ideccktir. 

Üsera konferansı 
(\:ne\ rctk 1 Temmuzda top 

lıınacak olan u-cra · konferıtn•ına 

~idecek mıırahlıa,lsrımtz huı:im 

hareket edeceklerdir. 
ı\l it rnhhft,larınıınlan De\ kt 

'ura,ı Rebi NLt>rat hey, dün 

l larki~e memuru Hııkkı lıcyi 

ziyard etmi~tir. 

leogreler 
Tıp kongresinde 
sergi açılacak 

Kongre katibi umu
misi Fahreddin Kerim 

Beyin izahatı 
l~ı lül içinde Ankamlı toıılınıcalt 

olan .1 üncü milli tıp ~onı:nsınıu ih· 
zıratl İ\!İR doktnr l·'ahrcuin Kerim 

\'e '\iiyJ.7.i ljmet beytcr ı\nkara\a 

ıt.itmi~ler ,.e icaıl eden teınıslırda 
hulundukıın '"nra şehrimi1.e don 
mü1lerdir. ı •:Htlki iki kou~ranın J..I· 
tibi umumi:;i olan (ı'3hrr<ldin Kl·rim 
Ek\' hu n1üna:.-eht:t1C ~sz1.:tı::ınize ŞLI 

İT ... 1hıtı ,·ermi~tiri 

llu ~cnı:: knn,,-a münı ... ehc· 
tile bir !'t!r~l kü)adt takarrür etmi.;lir. 

C il. Fıı'ka-ıua murıeı.ıtlı ser~nin 

umum merker. hinasmd a~1lma<ını 

mü.;ıAde edılml'.;ini rica ~tmi~tik. 

lticıml/. kabul <dildi. llerkesl umıı · 

mi bina,.ındı ınilli uhhi n,u .. tahı,ra· 
tın111 te~hir olunttl'1J...tır 

Memltleıiıı her tar•fındın !ılr 

çok h!!kimlcr kıın;{ra~ a i~tirak için 
şimditleo miırıc•rna bıılunmıktı,lır

lar. lwn~rı i,tihzaratı hakkındı Sıh· 
hıt vektletile len.ıstı bulunduk. 
l leJ..inılenn . nkırıd• hıılıındııklorı 

müJd~tç~ kır.fJ ·ı ' · ! ın \crlt:'r tt:':ipit 

edılmi~rir. 

t\on;(r• bılha:ı .. ı Kın'-er. lı'renKi 

ye Kı<tl hutalıklm hıUuıd• tetkikat 
~ıpıcıkıtr. l lckimltıimi• lıu hastalık· 
!ıra d•ir ıeıeblııılerını İ/.ıh edecclder 
\t bulıınduklan l'erlerdekl müşıhe · 
delerini he,~d llmttmi\C}t arr.ede· 

ceklerdir .• 

Srgrl sefaindt! 

GOlcenıaf haouza girdi 
Sevriscfain idarc,fnin Giilcc

ıuııl \ apuruna ~n;en!erde Loyt 
tericstinrınun S:ıtella <l İtalia vapuru 

ı,;arpmı~ ve J..ıı; ~·11 \ erte-ini ha•ara 

uğracmı~tL 

Ciılccmal tamir iı,;ln llıliçte 

havuza girmi~tir 

Tamirde hulunan Karıd~niz 

çıkmı~tır. 

43 bin ve 46 bin kişi 
Ku sene llop;;ı/.İ>inc rağbet 

Adalua nispetle çok ra1l:ıdır. 

Bu höylc olmakla heralıcr "ı:;ık· 

!arda hunalanlar <.:uma tatilinde . 

hemen kendilerini llını;ııziçinc ve 
Adalara atnıaktatlırlar. 

llu rnğhcc hdtadıın hafrııya 

la1,Jala~maktadı r. 
."eyriselıiııcc yııpılan bir i'tu

tbtitı;e nazaran idarenin sevahlli 
mtitccavire vapıırlsrı Cuma Klinu 

42·4.~ hin yoku ta~ımakcaıltrlıır. 

Şirketiha~riıenln vapurları

nın son Cuma günü ta~ıdıRı vol 
cu mıktan -th,000 dtr. 

~irketihayriye i~letnıe müdürü 

Sadi Bey bir muharririınize Hr

dii;i izahata nazııran llı ıgaı:a en 

ziydade ra~het Cuma gııntıdıir. 

Bundan sonra Per~embc ıc l'a· 

zar günleri !{elmektetlir. l':n ıtz 

yoku olan ıı;ün Salı gıınlldür. 
- -+-

Nihat B. gitti 
C:ıl1t.sarav kıptıııı l\ihaı il. 

cumıgtınıı it.mir muhıelitilo ııpıla 

cık mıı·• ııtirılc için dun lzınire 

Mahkemelerde -Gel pirincin taşını ayıkla 
Kızımın babası ben miyim 

omu?. Zorla babalık olmazya!. 
Garip bir hadl.~e 

Üskildarda HUseyln El. ı\\Uddel umumıtijte müracaatla kendi 
namına hareket eden bir şahıstan şlkilyet etmiştir. Vak'a ~udur: 

Hüseyin efendlııin kerimesi bir gün evinden tagayyüp eıml~tir. 
Bu tagııyyUbtln sonunda alınan bir haber kızın bir zatla evlenme 
teşebbüsünde bulundujtudur. Filhakika ıam bir halta evet de 
nlkilh, gene Hüseyin eiendlnin haberi olmadan Beyoglu Beledf) e 
dairesinde nlkilh memurluğu tarafından kıyılmıştır. Ancak Hil~eylıı 
Efendi. bu nlkilh esnnsında bir zatın bulundurulduğunu ve kendi 
hüviyetini takınarak; 

Ben kızın babasıyım, hiç bir itirazım yoktur, aktin icrasına 
muvafakat ediyorum ı 

Dediğini sonradan haber almıştır. 
ŞlkAyetlne sebep olan hadiseyi bu şekilde anlatan Hüseyin 

efendi demiştir ki: 
Kızım, benim rızam IAhlk olmadan evimden kaçıp nlklhlan

masında kanuni bir mani olmasa bite, du hadiseden sonra nlktba 
muvafakat etmlıo olarak r;österllmeklll!;im allemln şeref ve hay 1-
yeline uygunsuzdur. 

Resmi bir muamele e-nasında benim hUvlyetiml takınan şahıs
tan şlktyetçlylm, kızın ö' babası benim ve nlkllıında bulunnıa
auşımdır. 

* * • 
GÜNÜN A OL İYE HABERLERİ 

))eriler gene ınua yene edildi. l'lirk n1alı olan 
bu deriler bugün Ru"yaya tekrar g-önderiliyor 

ı,wnhul Ticaret oda,ı tarafın hukHtlar hakl..ında iflas f..;ı 

dAn tc~l..il edi len muhammin lıeı· · 

eti Rusyadaıı ~eri ~ıindı:rilcn de
rileri muayt!nt: l·tn1i~tir. 

!fonların !"l.dd) e ıınlı okluıı;u 

te>pit oluıımu, ve al~kadar tJd 
lcre ıa1.11ıı c;c' ~ıı \ csi bları ı cr

nıı s. kedivcti de vddlete hildir-. . 
mi~tir. 

Bmılard;1:ı ;ı tacir, hu ı:ıin 

Rusy~ya mallarım gondermej!;c 

\..arar 'crnıi,Jcrdir. ~imdiye ka
dar nıuarenL.,;I k:ıl11n derilere ait 
tetkikat ta dtin bitirilmi,,tir. 

İktisat vekaleti vuku hulaıı 
~iUyctlcri nazarı ~!ikkatc alııra1' 

tetkikat icrası i\in 1-tanhu!a hlr 

hcy'et ı:iınd~rnwıı;i m'ıv:tlık !\"<ir

mü;-tür. 
Odıt lıu mesele h:ıkkında 

Beykoz deri fahrih,ı nıiıteh<b· 

shlarınm da ınııt:ılea,ını almı,tır. 

Hu )!;tın Ru·va va gid•:l.'ek deriler 

(:lOOO ı kiln kathrdır. 

Rıı.slar hunları ıı:krar lııde 

ctkrlcr<e bııtun allkatlarlar mah

kcnıqe mür:ıcaarlıı zararlarının 

tazmin ettirilmesini i,ıeyeceklcr

dir. 
Kir tacir l{u,yadan iade olu· 

nan deriler hakkındıı ticaret mah· 
kemcsine müracaat etmi~ ve bu 
derilerin Ru;.ların lddia,ı gibi 
ecnehi malı değil, memleket mıh 

olduğunu iddia ile "tesbitl dellil. 
muamelesinin ya1Hlm3sıot talep 

etmhtlr. 
İkinci ticaret Mahkemesi naip 

ve ehli hibre va"ta>iylc mevzuu . 
lıahb derileri tetkik ettirmiştir. 

Tetkikat hicmi; o!ıluıtundan rapor 

hazırlaıımal.:tadır. 

*Avukatların ltllsı lste
nlllr mi? - !lir tacir lkind 

Ticar.:t nıakeme,int nıuracaatla, 

kendisine ticari •enet 
vadesinin lıitamınd;t 

ödememi, olan bir 

ifl:hını tıılep ctmi~tir. 

~lliracaat cahkik:tt 

\Cfml~ \"C 

horcıınu 

Avuk~tın 

1 lal..imll· 

ğine havale ulilmi~tir. Tahkil..at 

1 takimi lıenlız tetkikatını bitir· 

n1c:rni:ttir. 

Kazalar 
Büyük linıan nasıl ka

rava oturdu ? 
Trahzo-nd• karayı oturduğunu 

ya-.dıJ1;1mız Knyuk lımın \· ıporunun 

luıtarı!ahi!mesı i~fn dun Alemdar 
tahlisiyesi gi>nderllmijtir. 

(:cmi Rizeden Trabwnı Kelir
ken Trab1.on fenerinin 100 metro 
ı~ığındaki lı:ıyalar üzerine <abıh ~llt 
onda oturmultur. 

ı.lün limana gelen haberlere nıza 
rın geminin mrvcut iki ınharı da .su 
ile dolmuııur Vt \ 11.i; eti tehlikelidir. 
Tamamile batması ihtımıli de mc, .. 
cutur. 

\'ıpurdıki sıılan Tral>1.ou htlt· 
diye,fnin am,<ı><Ü tahliv<H çıltşmak· 
tıdır 

\ " ıpurun fü\lrl<i \·crdl~i raporda 
kızııa uyku,u7.lujtu seher oldu~unu 
zikreımtkıedir 

( ;ı;:ç vakit, Kefelizıdcler ıccntt'.'~i 

tarafından \ t:ril~n maft)ınara ~Ort'.', 
.. UüYük liman .. vapurunun baş tıtrı 
fıııd•ki r.hne kıpatıluak lstınbul• 
avdeti ıemin cJilebilcccli •nla;ılmı;· 
tır. 1\·hlılc .1.ıil olmu.tur. 

ran verilip vcrilnıiycc e ..:i h~J,.

k ınd~ al:lk:ıdarl:ırdan lıiri rıı ı 

harririnıİlt: tkmi~tir ki . 

ı·:~cr j .. ını ricçcn :1vukat11t 
ticır1 nıuamd:ıtta lıuluntiup;ıı tö· 
pıt ctlilir'c ifL\,ı talep cJi!chilir. 

Tahkikat lıakiıni im ııokt~t!Jn 

tııhkikatın;t dcvrnı etmektedir. 
* iki tavcmın muhake 

mesi - l\~zim ı c !lo1.a i'min 
de iki tavcı L\ıınciı Cezı malı 

kcmc•sindc mııh:tkcıııc edildiler. 
lki>i de mahkemeye ıncv kuf ol.ı
rak sc\ ked!lmi~tir. 

ll;ıvacı nıcı kı!ıı it: lıuluıı~ıı 
~·cn1,-· kltyl tı ~i i't) cti"lt ~ı) \ lcdi 

- - \lemlcl,cttcn ven! ~d· 
tlinı. l\u çıınık ı.:liııd.t:ki 'a:ıti 
bana l(Östt·r,li c Satırorum, ah ·ı 

mısın 1 Dedi. Bir sute •htiyacıın 

vardı. l'iatini •cırJunı. 20 lir ı 

istl'dl, benim g·iizcl h:tttrım iı;in 
1 :'i !ıraya hir;ıhcağmı ,öylcı!i. 

Derhal ~u karı pl'yda oldu: 
- Sen alma1'an lıcn ılıyıt

rum! Dedi. İkisi hirlık oldular: 

Şöyle gimıu~tiır . Kiıdı! 

gümü~tiırl Diyerek on para er
mez saati hana l!i lirııvıı .,,ı.. . 
tul:ır, parayı alır almu savu, 
tular. 1 lem,ehrilerimden bir ı11;ık: 

göz: 
- Aman ne yapmı,ın, """; 

aldatmı,lar ! dedi. Do~ruca mer
keze gidip hunları yak~latttm .~ 

Rci> l\udreıu!lalı l\ev mat· 
nıınl:.ıra dedi ki: 

- - l lavcli, ~tı dcliJ..;ınltoın 

1 :i lirajını !.!.·t·ri verin de ~ı·ırı 

alm. 
1 kr iki'i tlı: · 
- :-;,ıati >«t.ın biz dı:~iliı l;I .. 

ce\ ahını \erdiler. Ro1.a: 

Sahılrn:ıt var dıı c ikici·: 
h!r heni v.1kJll\ ıırl:tr, hen ne ,,, - . . 
çucııitu ne de ddik~nln ı tanırım' 
dedi. 

( ıırnıll j,luc eder ddtil lı ' 

lunamadığından nla 1l1\c.:mı.: h.:r 
iki;\ hakkmda da lıc•;ıc·t J.. ırtrı 

verdi, g-eııt; k• '' lü ık J·:m:tııc~ 
<laire,indcki adi ,aHi .ılın ık u -.ı-.: 

du~unc.: dli~unc nıah\cır ı l'd tn \·ı \. cr. 

Ziraat t>tı.~llliiferl lıahhuula 

müsleşarı11 be11n1111lı 
ı~tı&nbuldın \r.kırıvıt dıırıt:n ıi 

rıac ~\lüsteşarı lh:;an \',idin t\. ı-• ı 
deki hey:ınatta hııhınınu .. t ıır. 

« Kilİ\'Or:o;un11~ 1'i \nkır4.lt 

Zıraat mektchi :lı ..;i \'e··ine k.ann l•İ 

mık üzre cnstitnler tc., i .. ~diloıc"to.." 
dlr. in>• edılmokte ıılok •ı cn,tiıu n m 
zemin katları hlrmişur, hiı iııci k:itl t ·ı 
da ikmal eılilmek. üzre hulıının:cJ... , .i 

dır. ~:ylillde htp"'iııin inş:ıatı nihavı.:c 

bulacaktır. lsrınhulfll. hu l'O..;titiılerin 
dahili ıe1kil!ıı lı:ıkkında 1cap eden 
projt"lerl ihraz i\·ın zirmı:-tiın. 

lfuhıclH içıi mılar •1.ı.lerık ı e '•u 
tün ihtiyacııı r<mln edecek ı~k. 
projderinl h•tır!ıdıl. . llunlan \ <kl· 
lett"" \ treccJtinı. ı:n .. tnuler için mıı:ıl 
ltaılerimiz hazırdır 

l lal~alt mektebi ,ımdiki hal•I< 
olduıtu gibi kal:tcıdc \ı'I! i~taiyon \;t 

zife,ini ifa tdecekrir. .. 
• 

!Uı efhi/lt'il ('t'ICSİ gahala11dı 
\h·~hur ~akı ~urmcne-1i \hını:-ı 

rlıfeka .. ı ile h4-! rrtb:.•r Llcı...le"t c~tilJi. 

l la\ dutlarla hcr.il:,cr hir _ı~ ~rrnl!rH 

kırı ·ı ç.ahfru&k:~ıJr 
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ikinci maç nasıl oldu? 
~~--... <><..,~~~ 

Galatasaray gayet ahenktar bir 

oyun oynamış, oyunun bidaye· 

tinden sonuna kadar rakip 

kalesini sıkıştırmıştır 
M uvaffakiyet! • • "'" •·-+---

M r f Fransız erbabı kalemın Galatasarayın lzmirde yaptığı i- fası karşı sında ekseriya kendilerine 
~e' ( Courteline) Kurtlinin bil- kinci maçta Kar§ıyaka klübünü ~5 verı len topu rakiplerine kaptmyor
mec ·g im bir sebepten dolayı ile maglup ettığı mahımdır. Bu maç !ard ı. Bu suretle Galatasaray muavin 
ayaklarını kesmişler. Bu acı a- hakkında İ zmirli refıklerimizde gör ve müdafilerine geçen toplar müha· 
meliyatı haber veren telgrafta düğtlmuz ıaf< ilAu iktibas edi,oruz; cimlere güzel bir şekilde iade edili
an-:liyatın muvaffakiyetle yapıl Saat beş ellide evvela Galatasaray l yor ve bu tabiye Kar ıyaka müda
dı ı ·azılı. M uvaffakiyet keli- ve bir az sonra Karşıyaka Alkışlar faa hututunun fazla yorulmasını in
m e :nin bu kadar fena kullanıl- arasında sahaya çıktılar. Bayrak tea- taç ediyordu. 
w: .1a pek 'k.dİr tesadüf edilir. tisinden sonra takımlar Altınordu- Bu sıralarda Karşıyakalıların ara 

T&rih imtihanında! k k · d'kl · k ı --dan Saim beyin idaresinde olara sıra yapma ıste ı erı a ın ar mu-
Ç?Ctıga ~ Jrnyor!ar : ~aça ba•lam"k üzre şu tert ipte kar~ hacimlerinin mütereddit hareketleri 
- Og"lum, tarih t.kerrürden yüzünden ak·m k ı d On doku kaışıya geçtiler : 1 a ıyor u. 

ib.,~..ıti r, de :-i ı mi 1 Şuna bir mi- d k"k d G ı --h , , K. S.K. zuncu a ı a a a atasa ray mu a-
sa ı. · Sabahittin cimle rin in bir akını esnasında Latif 

- Efendim, ben her gün köp l mLdafilorden sıyrılarak ilk golü 
Rat ıp smaiı 

rüden geçiyorum! 
~ b H. Turgut Halil Hamdi 

Gıinün tarihinde çocugun u 
mi~alin<len sarih vak'a yoktur. Mehmet Sehap Sedat Muammer 

ll a \ltı Ticaret işleri! 

yaptr. 
Galatasaray müdafaası, muhacim

Ier ı zaif ve mütereddit rakip karşı

sında serbest bir oyun oynadı Bul" 

26 HAZiRAN, 1929 

Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalarınızı _ 
Galatada "!ınyon hanında l<Ain Ünyon sigorta kumpanyasına 

pyatmnız. 

Tiirkiyede hilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

. ÜNYON 
· Kumpanyasına bir kere uğramaılan s!~orta yapt ırmayınız. 

_ _ Tıılefon: Beyoğlu - 2002 !!i!!!i!!!i!!!i!~ 

1 
ALTINCI BÜYÜK 

TAJJABE PiYANC~~U 
6 inci keşide t t Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Ayrıca 50,000 40,000 30,000 20,000 15,00 
0,000 llralık lkran1lyeler ve 100,000 L. mukJ1/a 

Bu keşidede cem'an: 33.000 
numara kazanacaktır 

Dcayı tekrar edelim: Allah 
kim n ,·arsa bağışlasın! Bizim 
de b!r Ticaret odamız var. Ama 
bizimki kimseninkine benzemez. 
Gelın odası gibi de ıktır. 

Galatasaray 
Reb i Llitif Kemal Şadh Enver 

Şakır Mithat Suphi 
Burhan Asım 

Rasim 

::~.vi:::::·n ~:.1i::~:i ::::ı;i~r~~= ıssnMotorcu aranıyorn~m~ 
,;mı" eyi anlaştılar. Bilhassa Latif ,.~ 
R- ı,;; ve Mehmet eyi idiler. ~ Jstanbul Liman şirketinden: 

Cı. ı•ta.a raylılar Vahi ve L. Meıı· İk i nci devrede Galatasar;ıyliların 1 b 1 L Ş k 1 1 klbl d r _ stan u iman lr et motor u mera n e mo· 
met beylerde n mahrum bulunuyor· 1. \lchmcdı de oynauılar. •• torcu ve deniz şoförü \-etlştlrmek için bir kurs açacak 
!ardı . Oyunun bidayetınde top bir Yırmınci dakı kada Şadli ikinci go- •• -
müddet ortada dolştr ve bir az sonra J_ü y~pmağa muvaffak old:ı. Bu sayı •• tır. KursaTü~lrmek için şaraltl berveçhl atldlr: 
Galatasarayın ağır basması üzerine uzerıne Ga!aıasarayın tazyikınr artır •• 1 rk olmak 
oyun Karsıyaka nısıf saha sına inti- ~ ı i;ı görülüyordu. Bu tazyik esnasın •• 2 - Askerlik hldematını ifa etmiş olmak ve yaşı 
kal etti. da kale önündeki bir karışıklıktan •• 40 tan yukarı olmamak. 

ALEBELERE ve AİLELERE lLAN 
Ecnebi lisanları tedrisatında mütehassıs olan 

BERLİTZ MEKTEBİ 
bütün yaz açık olup, müptedi ,-e müterakki talebe içın 

\ Ücuda ı>;eıirmek •uretiyle ıaıill erden i' tifJde eııır., 

) CO l kur .. J. r 

işbu kurslar atideki lisanlarda şimdiden ha~lamı<a r. 
) 15 HAZiRAN dan 15 AGUSTOSA 

) YAZ TARİFESİ 
kadar 

~ Beyoğlu ls~lklAI caddesi 356 (>O<><')'Q_ 

Istanbul liman şirketinden: 
Mevsim itibarile tenezzfih yapmalı: arzu edenlere 

müş, motör, romorkör kiraya verilmektedir. Arzu e
denlerin şirketimizin Emlnönllnde Liman hanındll 
umumi katipliğine veyahut Galatada Haydar hanında 
bulunan vesait ve hareket şubesi müdüriyetine mürıı· 
caatları rlra olunur. 

ll~iiiiiiiill~~~,t;I 
Evkaf müdürlügünden: 
Kilo 

2200 
fıOOO 

:300 
8000 
.3000 

3fı~IJO 

'100 
1200 

Cimi 

Piriç Tosya 
Sade ~-a~ 
Şeker 

zeytin yağ 
Patates 
Soğan 

Yumurta 

F.rik 
l'rinç unu ~ 

Curnba ha>ıahanesinc lüwmu olen berveçhi bal~ 9 kalem tf1•' : ,,.ı 
münnka<:ıya vazedilcrck J laziranın yirmi dokuzuncu Cumartesi !('

1 

saat onbc~tc lhalc~i icra edil eceğinden talip olanların ~eraiti unlj: 
mak üzere her gün lna1ını idaresine ve ihale gününde idare ,o 

__., 
....~~~....,......,~~~~:-::-~~:--':':"--:--".:'.'."'::'.7'.".;';'.:"".'.:"'.;:;:-:;ış~ 
Davalar nüzel gilliQioden labil CD· riı!!::::'.ri~~h~:::~~::: M;~~c~~ 
cii ınen inc nı lıracautla rı. 

k iç 
'•lü 
lre 
' '<ın 

t,'lı 

•tan 
lty 
~ ic 
.ni· 
ı__ 

re ti 
!&in 

'· 
1.-
gii 

ru 
Pler 
' za 
~uk 

~ e 

''· s __ 

'lihi 
kı;r 
~v 
•t 1 

Odamız( cl'aktemü fel'aktem) 
k<.idesine tevfikan evvela en 
mühim err.t ı a ile me gul olmak 
isterrıiş ve leblebi, yoğurt, kabak 
çekirdeğini ele almıstır. Leble
biye narh konur, ti~ari vaz'iye
timizin ııakadar salah kespede
cegi cayı şüphe değildir. Yoğur 
ta gelince odada yoğurtla yüzü 
ak çıkan c:oban hikayesini bili
yorlar demektir. Kabak çekirde
ği <ade bir gida değil biraz da 
aeyıence» dir. Oda bunların ti
caretini isliih edince vazifesini 
yapmış telfikki edecektir. Ne ça 

Bir aralı k Kemal Furu ki Karşıya- istifade ederek Latif akından sıkı ~· 3 - Evvelce bu işte bulunmuş ise o işlerden bon 
ka müdafileri ile çarpışma neticesin h ı r sutla üçüncü sayıyı yaptı . Vazi- • servisleri olmak ve ikamet ettiği mahallin polis mer
de sakatlanarak oyundan çıkmıs ve yetdKarç~ıyakhalılar ı~in1 '_Yidgörün_mü .. kezinden ve mahalleri hey'etl lhtlyarlyeslnden tasdik 
yeri ne Necdet girmi~t ir. Dcvrr :'liha~ yor u. cna muavın crın e yorgun ~ .• 
yetlerine doğ ru Hayati bey de gü. ı k bariz bir şekil ald ı ğı Galatasaray .. olunmuş hilsnühal varakası gosterme~. 
zel bir akın esnasında ay• Rı bu rk~ sağdan soldan sürekli akınlar yap- 4 - VOcudu kuvvetli ve her turlü hastalıktan 
!arak oyundan çıktr. Bir az sonra mai(a devam etmekte idi. Galata sa- salim ve işlerine mütehammil oldutu şirket hekimin-
ilk devre bitti. raylılar son dakikalarda Necdet v• • den tastlk edilmek. 

maoızdaO İSlilade B\1Il8k İ$l8rsİDİZ markalı "Lizol" u au ile kanştırıl 
~'akııL 1 ılnız bir del•y• mıhsuı ta ayak kokularını izale için en ~; 

olmak ilzre 28 Haziran önümüzdeki zadı taaffün olduğu gibi yar~ 1~ 
Cuma için biç bir tarafa söz ver- yıkamak ve dahili lavajlar y•l' . .,f lı t 
meyiniz. Zira o gün, Beyoğlunda için en birinci ve en kuvvetli antı. :ıı. 
tam Tünel pasajı arkasında Sofyalı tiktir. -~· ·~ 

nu 
•buı 
7. 

re karınca karannca! 
FELEK 

Kar~ıyakalılar oyunu açmağa ça- L. Mehmet beylerin ayaklarından iki • 5 _ Deniz ve kara motorlarının işletilmesi ve-
lışıyorlar fakat mühacim hattındaki sayı daha yaparak 5-0 le müsaba· • 
oyuncular Galatasarayın emin müda- kayı kazandılar. • tamiri işlerine vakıf olduğu ve işlere kifayeti bulun-

sokağında 32 numeroda doktor May- Türkiye için depoziterleri: ıst•· ~le 
dts apıromanında doktor ~:denburga bulda S. ]acoel Mahtumlan ~ :liıc 
ait bllcümle eşya ve mobilyası yaj!;h ;w tıi · 

J .kl .pliler rııüsahalası ~~~~~~~~~iiiiiiiiiii..._'e-_. ____ ...,..__.-._.'iii .. dutu blllmtlhan anlaşılmak. 

MJLLJYETJN EGLENCELERJ 6 - Uakal devre! ula tahsilini ikmal etmiş bu-

boı·a tabloları, halı lan ve Şark l UIAliahmer hastabakıc ı ırı< .,tı ~ 
binden: 50 ton kok kömürü 50 \.,~ ' t 

asm atika ,. nclise ve ~alrenln icra d 1500 k"l 1 k""''' >ıı,, 
Türk- Fransız itilafı lunmak vey o nispette malOmatı haiz olmak ve yeni 

o un ı o manga ,. Jl\1,ı • 
edilecek mü7.a)edeli 5ansta hazır bu- 1 k lh 1 4 eırı ~~ saan a ınaca tır. a e ( oe<lı'· 

t kUnc• hahanın en mıihim harfleri sür'atle okuyup yazmak. Dühul imtihanında 
muvaffak olan taliplerden on kJşl alınacaktır. Bunlar 
şirketin atelyeslnde üç ay amen ve nazari denizde ve 

Junmak mecburiyetindesiniz. 929 perşembe günü ~ut onbei ..;ili 8. 
Fazla ıafsilAt için Babikyan ve Şeraiti ögrenmek lste)·en!er her ~~<9 '>ıi h. i c l m· .xıbaka.-mda 

r · j!;ı ı ·· ia t! Li>esi k•ılar 
Kapamaciyan elendilere müracaat Aksırayda Haseki caddt ,inde ırı< itli 
Telefon: lkyo~lu 1221. idaresine müracaatları ilAn oh~ •~u 

atelyede bir lira gfindellkle staja labl tutulduktan sonra Göz hekimi ·ııeı k• ı ' - " nııır. rah Nezihe 
lfı•nu .. ı : l .ın ı kıı an m• ı tır. Ne. 
zıt c 1 r• ın çtij! rnlihim ha
hcr T ' ·• ı /. ır•I, r, ın Anka· 
rat1 t i m:r.:ıl ıı ı ıcı r. 

Bu haberin e hemmın·rini kız 

ı·e l rl.ek ta-n 22J t .. !dıc takdir 
tdc•ck m ı ' a ıa i n~a h tirak et
ır.· : nlır. Di~cr ) uzkrcc tal ehe 
de ~'tanı diğer haberlerine 
ıcr J ' ttmi .knlır. Ancak bu 223 

ehliyet kazananlar altmış lira maaşla şirkete motorcu 
olarak alınacak ve üç ayda şirket motorlarında 

hizmetleri beyenllenlerln maaşı 75 liraya çıkarılarak 
şirketin esas kadrosuna alınacaktır. ileride ehliyet ve 
mesaileri nispetinde maaşları tezyit olunacaktır. 

Taliplerin 7 Temmuz tarihine kadar Liman Ha
~ nında şirket fen hey'etlne müracaatları ilin olunur. 

Dr. NURİ FEHMi 
13eyo~lu lsıiklll caddeıi F~ıo 

Spor yanında •Leme• apartmanı o. 
322. Muayene; saat 2-6 

-PARISTE :\lUSE HOTELI 
Go!enkur caddeoi (Kllş me,kii) 

98 bütün eıbıbı isıirahat asansör, tu· 
vılet kabine>! ve banyolu 70 oda, 
Telefon, 30 llA 60 frank. Telgraf ad-

Fatih S?lh mahkem~ai ~~11~ 
hukuk Daıresinden: M ud.~e ial•w 
bul Evkaf Müdiriyetiyle mudd•J,11ı llo 
yha Belkıs Hanım beyninde d•~--ıı) ~'a 
rüyet (doksanaltı) lira (otu• :~ • \~ı 
kuruş alacak davasının cereyan :ıııl· ~ 
muhakemesinde Müddeialeylı• lı~ •I~ 
kıs hanımın ikametgahmın ıneS a ' o 
bulunduğu verilen me§ruhattan sırı lıııt 
!aşılmakla ilanen tebligat ic~• (I İı, 

Bugllnkfi yeni 
bilmecemiz 

Dfinkü bllmecemlzln 
halledilmiş şekil 

m:::xxmUmumi Müdürlükxxxı:ı:x:::::m 
resi. karar verilmiş ve muhakeme_•• fıl' lıt· 

Temmuz 929) Perşenbe gün" ıııvl 
ondörtte icrası mukarrer buıu;üte' 
olduğundan yevm ve ııaati ıneı _ r'tı 
ya bizzat ve yahut bilvek31e ;,ı ' 
vücut etmesi ve aksi halde m0 

11r. 
gıyabiye icra olunacağı il3n *' 

yazı \C a) nİ nlC\ Zll içinde mu
hake me, ıi,Jup. gor , goste~ ve 
yaz•, ic;, · •de hirırcilij!i Nezi
he H. kaz: nm-,ıır. . lamafih ay
nı meVZU uLCrindt buyuk bir 
zümrenin toplanmış 1.. hi-ıa-1 tıılc· 

hemizin memleket i-lcrı Liıcrin · 

dı-ki fikri \ c siyasi ccn aliyetlt · 
rinln çok İ} i bir deli ' tlir ki bu 
da a} rıca kayt ve takdire ,a
yand•r. 

, "czitıc l la:-ımın ) azısı ~udur: 
ki ·n cı hafıının en mühim ha

beri hı ~ sup c kı, bir kıç nok· 
ııd ıı • zan ~k i <ol' tdcq Türk-
1 i n :.ı u.r ame ... di r. .... r:.;.n 
i~ ı n ,., ıncc 

ı·.\\t1 1 , r ıı:ki • de\ '•ti bu son 
iıi!Afnomcsilc cı, ın sulhuna yeni bir 
h ~ç J . ha i 'he ederek bütün 
de\ cılcrlc dostane geçinmeyi ken· 
dislnc r,·hber edıodigini bir kere 
daha ı-paı ctm'ş oldu. 

ıni\ er., H ı ı fname mucibince 
(Mcrı ı · far u Adana) hattı on beş 

Soldan sıığa: 

l - Cet ' .l) 1 k;ı mbilde \'ürek 
(4) 

2 
.l 

çalın (.1 

1.ojik , tı) lloJun ahi 2) 
C:ccrlw > arılan <ey (4) Lı 

4 - :\larka '11 
5 • Bir n<baı '>) • 
6 - \"ak .lamak lı l zak nida 

Sl (2) 
7 - Caka (31 Sal· andır 12 
8 - Tahmin (:l) llch-a yapılır 5) 
9 - Yama (2) l~neli sinek .3' 

y;ünc kadar f ürkiyeye teslim edile 

cek ıir Malumdur ki Turkiyenln-pek 

yerinde olarak · en ehrmmiı eı nr

dJP;i noktalardan biri de demir )Ol· 
landır. Türkiye hu iıilArnama !le, 
demir yollan 'iya,ctinde yeni ,.e 
mühim bir menbı elde eımiş <ıldu ... 

lıilifname bu ili ehemmivetli 
noktadan başka <ti er iki ihzari ve 

Yukardan Bfağa: 

1 - A k "Fransızca, (4) Bayı· 
tın ak>i (4) 

:! - aı pnusu (:l) Küçük ( 4) 
:ı - Ka, ıı ile (8) 
-+ Deriden torba (S) 
5 ."in-rli .5) 

h - l\lraat etmek lb) 
7 Kan .l) Beraber (2) 
8 - \im ~4) Lçucu (4) 
9 Zaman ' 2) llir ~eyin üstü-

ne basılan şey ."\) 

ebenımiycıli nı , ktaları h:ıizdir ki bun -
!ardan biri !'urye ve Türkıycdcki 

emYal ve enı!Ak mesele>inin hail~ 

di~eri de Parisıe Tilrki)'e ve Fransa 
devleti arasında çok yakın bir atide 

bir uzlaşma mi•akının imzalanması· 

dır. 

l<ıe Cumhuriyetin faideleıi •• 
işte Guinin debuı ... ~ 

a~~~ı:lfr!(~~!~~:~e~~:rrn~;x• 
Çikolata 

u.--:; ...... ~!ml--... 
Fondan 
eyveli uga 

Paris. 23 MUSOTEL 

Gayet mühim bir iş 
Elyevm gayet iyi işlemekte 

olup pek çok müşterileri olan 

İstanbul İcraaından: 9 11 ıııl' 
Şapka evi rntılacakur.Evin miis- 929 tarihli 1134 numaralı nuslı• 0,,_dl 
tahdim!ni i;c tamamen vakıftır- beşinci sahifanın beşinci _siitu;osY~ 
]ar. Kaçırılnıiyacak bir fmattır. Osman efendiye ait ilanın gZQ.3 

No.su 929-2723 iken sehven ~ ;ı'· 

FANNY BENBASSAT 

Kuloıtlu 'okağında ~!adam Fan- hih••· " diye ne§r edildiğinden tas 
ny Benba"ata müracaat nı rica olunur. ~-

e~• 
Bir buçuk asırdanberl İkinci Ticaret Mahke~aı •" 
Maruf " Hacı Cemali zade " '" den: Mahkemece iflasına l<• 1'''' 

"Haizi im ti\ az Türkiye cumhuriyeti. rilmiş olan Sıhhat ecza d< P051115ıa11; 
• .:..:.un:xx.:.:xx:x • .:.:: I I: %IlI I I xe " Kandiyalı çifte Sami " markalı ••. ve Şeriki Keğam efendılerlll d• I• 

---- - - bunlarını dıwaıuklığı ve nefaseti el- bulda Dördüncü Vakıf hanını ııı ı 

Ş h · b b l d hctinden ~~n!uılniz için heı yerde d e~cıt 11, e remanetl UZ Ser ayi İğin en : arayınız Deposu : A•m• ala Hacı nümerolumagazaların a m . z9 
Cem•li zade Süleyman Sami telif ecza ve alatı tıphiye~ın e4'~ 

Calata' aray civarında \eni çar~ıda Yorgi Meletyadisln ve ziran Cumartesi ve anı ta~ip ~1,~ıı·~ 
Turla başında Andırya fırını l-,.ar~ısınrla Pandelinin dükk;\nlarında Satılık Arsa günlerde sabah saat onda ~ •' ~Jll, 
buz-un narh ı mevzuumlan fa;.laya > atıldı,., anln>ıldı"ından mczkClr d k k r d müzayede suretiyle satılacag • 1ı•'"' "' · " Kısıklıya bir a i a mesa e e ıram- 11"" ~· 
dukk~nlar satış te~kil:ltımızın haridr.c bırakılmı~tır. l lalkın huz vav caddesinde bir dönümlük bir kadaranm mezktlr gün ve ıar• ırıı 
ihtiyacını Beyoğlu halıkpazarında 29 ve l, lavani sokağında 11 ARSA saalıkıır. Taliplerin Milliyet mahallinde hazır bulunma 
numaralı dukkAnlardan tedarik edebikce~i i!An olunur. idare<lne müracaatları. mu ilin olunur. __ _. -· şıt11 

-- - - --d· oıııı ıJ· 
-ki: na versin. o ·da bu aşifte- ken=-ı hükÜle;-mevzu ve hiç olmazsa den seciyesizlik olsun. edişimin sebebi bu 1 ı. ıdııı!l· '11' 

- Bu çocuğun anası babası disini terkeden aşıkı için aglı- tebessüm celbeden mevzu olu- Hayir, inkar etmeyiniz, ben di söylemeğe mecbur 0 oııl• fi 
vardı değil mi? yor, desin. Ben çapkın, ben aşif- yorum. Ben fena kız mıyım Hay hissediyorum ki benim --elim· beyde hanımefendilerdı~d•· 1'~"' 

- Şüphesiz. Gördük itte. te, ben densiz, ben ipe sapa gel- ret bey! Bana verilen iyi şeyler de olmadan sakatlanan - bazı y~r~~k. ~izden bahs ~ç·rıısıı 1100 
-Sahi onlar anuı babaaı mı mez, ben şu, ben bu ... Fakat arasında bir gedik var, bu ge- taraflarımı böyle vasfediyorlar. sıp ıtıbanyle, dah~ 1<l g vııe>' 

Yazan: AKA GiJNDIJZ idiler? bütün bunlarda benirn ne kaba- dikten hüviyetime bir takım fe- Dahilerin bile kuvvetli taraf- yaten sizi mete!tı ~.r. ·(111l 
Şirr. ?i çoc;:ugu anası.n~an ayır! dikkat ediyordu. Çapkın kız bü - Evet, kızım. Nufua tezk&- hatim var? na şeyler sinmiş, mesela şima- lan kadar zaif tarafları vardır. hanımefendi dedı kı · e!l '/1 

11 

ınıık yıne bı r m~sele .'dı. yük bir kayık yarıtından çık- relerini kayıt ettirmediler mi? Bir babam olsaydı, bir annem rık olmadığım halde bazı hare- İnsanlar arasında hiç müsa- - Hayr~t be~-~:1ııa çd~.-ı:ı 
- llayır, Jedı. Reıs bey, bu- mıt kadar yorgundu.... - Ama benim de nufua tez- olsaydı ben böyle rrıi olurdum? kederim şimarıkça.. Çelikten maha hissi yok mudur? se?eden ben ken 1 da ıııa:, 

rada bir dakikada alı•ır. Arka· Heykelin o"'nu"nde kan koca· kerem var. ı b" "ff · b ı 'f 'h · · · · f mış yaşıyor. Hayatın · a<l~ı ı 
x • • ., Hayir, fena söyledim, böy e söy ır ı etım ver, unun a t tı ar Karaktersız tabın şu çırke ki böyle metedilecek J>~r etle; 

ıla~larını görünce, oyuncakların ya biraz para ve adres verüp ay -Ne demek ıstıyorsun. !emekle zavallı halama iftira e- ederim. Başkalamım iffetlerine insanlann dudaklarında bir te- dır, madam ki çok Jıttf11dı, ı1ı~ 
çirıe .-irince eglenceye kapılır. rıldılar. Çapkın kız zaif bir ses- - Benim de nufus tezkerem diyorum. Beşikteki günlerimden ıaırııı ıl 
Kadın bı·r k ç defa c.apkm kı le sordu·. . be b - tecavüz için iffet taslayan sah- cavüz ve tezvir silahı olup kala- vardır. Neye Ayan o alı'/ !.A 

var ama, ışte n u çocugun beri etrafımda bir ay halesi gi· k~ b' olırı "~· 
ıın ayaklarına ıanlmak istedi. - Tahsin beye zannederıem y_aşmdan daha küçük yaştanbe bi parlayan ve Ömrünü hemen te arlardan değilim. Hayatı ol- cak mı? olmazsa bir me uf·vdi ffeğ;ı:ıı 
(ocası artık açıktan açığa ağ. geç kahnadık. n anasız babasızım. . • hemen benim uğrumda tüketen duğu gibi kabul ediyorum. Zah- Hiç bir centilmen çıkmıyacak Bu sual kuvvet . İ<os1' e'i 
ryordu. _ Hayır kızım. Saat on bir. metlere tahammül edebilecek mı ki muhatabına: . sustu. Kö~ede altın Ju bir t 

F L_ b y· · d ki · · · · · · · · · ' · · · • • • 0 kadına bir söz söylemeğe hak- kuvvetteyim. Hamallık etsem - Efendi, yahut, hanım! Sız oynatan sahte kurtıITl 
_ua.t oey aşını pencereye ırmı a 'ka sonra oradayız. Çapkınkız ilk defa, ömriinde kım yoktur. · · 

d C km k k d
. 1• kazanının, tüccarlık etsem bat- şuna ve şuna karaktersiz dıyo_r_ - şu ccva_b_ı v_crdı :. . .

1 
dı·r. 

evu 1• • • ap ız en ıne ge ıyor· ı'lk defa hıçkırıyordu. . . Bana ı'y' b' tah il t · tt• b d - es H t be b 1 . d 1 ır 5 emın e 1• marn, bankerliğe başlasam nef- sunuz ama, asııl ber a ın, mu- - Çunku sec!} •. ·1'i ç 
ayre Y C'tomo i in ıçıne uK d Hayret bey yavaşça: Beni öz fazilet mefhuınlariyle ret kazanmam, zevce olsam bir levvcsin kendisi sizsiniz. B' r kestane ftşegı gı 

ıaçtı. en ine geldikçe sinirleri ge - Fransızc~ konuşalım de- halletti. Beni iki yaşımdan beri damla mukattar su saffetiyle ya Demiş olsun. Politika da böy- dı:d.m. . . . nedi". 1 . <::~uk aclamaktan yoruldu· ri_liyor~u. _Sol ~)i ile Hayret be. di. Şoför anlamasın. Ağladığı- tanıyorsunuz ve hemen her za- şanın. le, cemiyette böyle, edebiy;ıt ta - Sec:ye el dıgt'lı ı -uel< 1 

:u ıçın. u~uya kalmıştı . . B.u fo-- yın sag elını hır mengene gibi m hissederse kim bilir ne mana man beraberiz gı'bi. Bununla be- Samimi deg"il miyı'm? Muhiti- böyle, hatta mavnacı çırıı g"· o! - Yanı 1 r;ı 'tt' cıe 
atlan ıstıfade ederek ıki oto-[ sıkıştırmıstı. .. .. . . 
ob'I 1 h d'" d .. H b B' -d h' H b . verir. raber ben gene şu toprak ustun- me karşr ıhtırassız yaşamıyor sanız muhitiniz de bö.yle. yor• 1. 

· e re on u. ayret Y ıı .n ıre ayret eye dedı - Evet dostum, o da bir ma- de bir şaka mevzuu, bir dudak muyum? Bütlin bu se iyeler ne- Ge en kış Osman bevi talı' ir 

t 

li 
1' 



ık 

~~aa lıe;eni1esin~en 
l.- Erbaa kasalıasına isale edile
< i~rr.e S<ıyu için (3600) metre iki
•zlük (940) metre yüz ellilik (300) 
tre yüdılk (170) metre altmışlık 
~Qnc Boru ve aksamı hususiyesi 
~bayaa edileceğinden müzayede ve 
Iİinakasa talimatnamesinin (20) in
llladdesi mucibince' kapalı zarf u

•liyıe tarihi ilandan bil itibar alt
"' gün zarfında ihale edilmek Ü· 

~e münakasaya konuldu. 
2- Borular tarihi ihaleden niha-

üç ay sonra Samsunda Sif ola-
11: teslim edilecek ve boruların ilk 
lıayenesi muteahhidin memuru 
'hsusu huzurunda Samsunda kara-
4 icra edilecektir mütehammil ol· 
~u tryikin ve dökümde melhuz 
•tanın muayenesi. Pozu müteakip 
~Yasr tazziki mücehhez tulumba 

" icra edilecektir, merbut şeraiti 
?ııniycdc tJ.fsilat .mevcuttur. 
3._ Şartname ve mukavelename 
<ı'eti müsaddakaları Erbaa beledi
Cainden istihsal ve teati edile~ek-

'· 
•.- Tayin edilen müddetin bita

lı: günü zarflar açılacağı esnada, me 
lıru mahssua bulundurmayacak ta
~ler buna lüzum görmediklerine 

: zarfların gıyaben açılmasına razı 
'<luklarma dair belediyeyi vaktın
ı~ evci resmen ha•berdar edecekler 

''· 
s._ Münakasa gazetelerin ilinı 
11ihinden itibaren 57 gün zarfmda 
:tlifat ve teminat mektubu alına-
10; ve 60 inci günü zavaldan sonra 
!at 15 de Erbaa belediyesinde bele
)'e meclisi müvacehesinde icra ~
İltcektir. 

alt 
Jltl 6·- Teminat akcasi miin1kas1 h-
&ı~ tıunun 7 inci maddesine t~v~:kaıı 

1huı edilecektir. 
. 1·- Borular karada muayene o.Öi
'P ınütahit ve belediyenin mutahs

sel \r taraflarından muayenesi i 1 
• ıal 

liierek salim olduğuna dair tutula
~ zobıt verekasr üzerine bedeli 
.lenin yüzde yetmiş beşi tediye 

1iiecek ve mütebakı yüzde yirmi 
'li İle teminat akçası pozu miltra
'P tecrubei kat'iyenin hitamından 
~ra alınacak rapor üzerine tema. 
ltıı tediye edilecektir. 

ı 

8·- Yalnrz bu yüzde yirmi beş ile 
"ııinat akçasrnın tediyesi boruların 
"-llumünden itibaren üç ayr te
lr 

Uz etmeyecektir. 
ŞERAİTİ FENNİYE 

l F ' . ı· . ._ ont borunun ıurctı ıma ı. 
lloru şakuli vaziyette dökülmüş 
:Cağı gibi hamuru yumuşak ve her 
!\O.tada ensiccsi sincabi renkte u
~ lıabbeli bir birlerine mülasık ve 

rında hava kabarcığr ve boşlu
ı 
~01tnayacağı gibi boru mihverine 

t herhangi bir maktaındaki siha
~İ.r birine müsav: olacaktır. 

Ustevi şakuli dahilindeki mak
\r kalemle kesirken mezkur şa
li müstevi dahilinden inhiraf et
~tcek yani z lı<zak olarak kırrklrk 
{< çatlaklrk hasıl etmeyecektir. 
~ l, lloru ve akaamr hususiye 
itte&) bir fabrika mamulatı olacak 
,}arçanın başlarında fabrikanın 

~ar ve borunun kilosu yazılı o
v tir, 

'il 81lıılar bir fabrika mamulatr (mo
l\i•0ınpani-ge li) olacak dahilin
lııı l:tıüteh arrik kapak kızıl pirin-

l:tıarnuı gerek aathında ve gerek
~4hıtinde kumlu pürüzler olma
~ ıtıüıtevi şakuli dahilinde aşa

\ icarı hareket edecek font mah
\i d;ıhilindeki yuvaya serbest ve 
~ qÇ!ı surette girüp çrkacaktrr. 

'1'ıtıi! Vanalar bir cihetten ma
ltı Yapılacaktır. 
1 

1 
' lloru ve akoamı hususiyeler 

\1'1ıoafer tazyikine mütehammil 
'I tu •mbuvatman altında yazıl
~ ~latlktır borunun pozu yapıldık
\ ~ra su ile doldurulup icap e
~ •naıar kapadrlıp ınanümetre 

~ıı haiz tulumba ile (Taz:yık ;::i boru ile birlikte mubayaa 
'ıj~ ktrr) mefruş dolu boruya su 
' ••kt' .. ,~. ır. 

~>ır.ı ınanümetre tazyiki atmosfer 
\ •ntn nuafını yani 8 taksimatı 
~1 •eceı, ve altı aaat bu minval 
~~borular dolu brrakılacaktır. 

•r· ~e · Uddet zarfmda borularda kı-
1 '4n~a Çatlak zuhur ederse pozu
lii~11 ~lmak Uzre tekmil maoarif 
~ •ıt olacaktir. 

~...., 

~:oğukluğn freu ı'·: 
l) ltrın nazan dikkatine 

t· Horhoroni 
~- •nn· 
ı"'ıı. ·1n en son usulile kıt'i 
'ıı,, ~ ki ve )'tni belıoAukluğıı, 
'ııı' 141•r darlığı. bel ge,şcldiğı 

1,1/ne ve bilcümle k•dın ra 
•tt •rı teı.lavl <'funur. Beyoğlu 
31~ıı.nr yanında mektep sokak 

el: il. O. 3151! 

MlLLlYJo.'T ÇARŞAMBA 26 IIAZIRA:'<.1929 _g 

Günde 120000 ~toıno~iı lasti~i 
Yatmurlu bir havada yol üstünde otomobilden lnp 

lllstlk tamir etmek kadar can sıkıcı bir şey tasavvul 
edeblllrmlslnlz. 

GUDYER lıtstlklerfnln kazandıtı muvaffaklyetln yegıtne 
11rrı, buna her IAslkten ziyade mani olmasıdır. 

OUDYER, tam manaslyle mllvazenell bir IAstlktlr. 
Lılstlk kısmı, harici arızalara her cihetten mukavemet 
edecek şekildedir Bezi GUDYER silpertillst ipliğinden 

mamuldOr. 
Sırf flatının ucuzluğuna kapılarak fena bir lllstlk, 

almak. işten anlayan bir otomobil sahibinin yapmaya
catı şeydir. 

120 bin GUDYER lastltlnln imal edilip satılmasına 
yetane sebep her tarafının münakaşa kabul etmez 
mllvazenell satlamlıtıdır. 

Gözlerinizin önüne 110 bin otonısbll dış lılstltlyle 
120 bini mütecaviz iç Ui.stlğln teşkil edeceıtl manzarayı 
getiren. Bu GUDYER in dünyanın her tarafındaki fabrl

kasınde 24 saat zarfında imal ettıe-ı olomobil lii.stl~I 
adedldlr · 

Fabrikanın avnııdaki 81 binadan mürekkep esas 
fabrikasında üç takım amele, dünyanın GUDYER ihti
yacının bir kısmını tatmin için mütemadiyen çalışmak

tadır. 
Bir lii.stltln bu kadar fazla satılabilmesi için bir tek 

M"r IEMM EL il ET ve s GLl M L IK 

~ 

.. 
1 • • • • • 

Eınlat ve EFaın ~an~ası ıstan~ul ~u~esin~en . 
Pazarlıkla satılık depo 

.. 

59 
:\Je, kii numara 

Balatta karaba~ mahallesinde 38,40,42 

Yapur iskelesi cadde,;i 
• 

neyi teminat miktan lira 
Denizden dolma 181 O 
mahallini miiştcmil dükkı\n depo ve 

kalafat mahalli 

Balada mnkii Ye e' ;afı muharrer cmlAk 

pazarlık la satılacağından taliplerin l l ·7-2Q 

bedeli peşin 'eya mukas~cten tesviye edilmek şarıiyle 

tarihine mii>adif perşembe günü ,;aat on aluya kadar 

,uhcnıizc ınuracııat cvlcmeleri. ,-
EM VA Lt METRUKE lALNATt 1 

Beyoğluııda Hüseyin ag'ı mahallesinde Taksim sok•ğ'IOda klln ı•e 4 kattan ibaret olap 6 oda 1 mutfak ve 2 
halllsı bulunan atik JI cedit 39 No lu Hgir hanenin 82:i0 lira mefsuh bedelle 10,7,929 tarihine müsadlf Çarşamba 
günO saat 1:; te pazarlık sureııle icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin teminat makbuzlarile emvali metruke 
sıuş komisyonuna mürıccat eylemeleıi. 

• • • Semti Mıhıllest Sokağı No Nev'i Hazineye alı nısıf hisseniu 
kıymeti muhammenesi 

Beyoğlu lliiı;eyin •la Cıddei kebir 79 Mu dükktn ıparuman 60.000 lira sek.iz taksitte 
l\hişıemiliu : tahtında bakkal dükklru ile bodrumu müştemll 

Mezkôr apartıman 8 kattın ibaret ve 7 dalreıi muhtevi olup antresi uzan ve mermer taşlık ve kapıcı oduı 
odunluk ye kömürlük, birinci ve ikinci daireleıi onar oda birer mutbak 2 şer helA. 3-4-5-6 ve 7 inci daireleri 
5 şer oda birer mutfak ve birer hela, iki taraçası olup her dairenin birer sandık odası ve umumi çam~ırlığı bura
dadır, elektirik ve terkos ıuyu tesisat ve tertibatt vardı• 

BalAda evsafı muharrer apartımanın hazineye alt nısıf hissesinin bedeli sekiz taksitte ödenmek üzre 60,000 llrı 

bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 1-7-929 tarlhlne müsadlf pazaıtesl ğ'ilnü sanı 15 de icrayı müzayedesi 
mukarrerdir. Taliplerin bedeli mubammeninin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 4500 lira teminat akçesi veya muteber 
banka mektublle emvali metruke satış komsiyonuna muracıar eylemelerl. 

VilaJet ~ınuıni meclisi azasını ~avet 
Makamı vilayetten: 
vilılyet umttml meclisinin fevkalıl.de olarak toplanması !Azım geldiğinden a:ı:Ayı kiramın içtima günü 

olarak tayin edilen 29 haziran 929 cumartesi ğllnli saat on dörtte teşrifleri rica olunur -Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Emniyet Sandığına Anadolu demir yolları esham ve tahvilAtı 

terhin ederek para lstıkraz eden medyunların rehin ilmühaberi ve 

mühürlerlle birlikte 30 EyltH 1929 tarihine kadar Tahmin servisine 
muracaatlan lüzumu ilAn olunur. 

İspi~to ve İspirtolu içkiler in
hisarı Umumi mfidürlüğünden 

Evsafı şartnamesinde yazılı biri 300,000 diğeri 450,000 kilo 

olmak üzere 7 50,000 kilo iki nevi ispirto pazarlık suretiyle alına
cakur. Talipler mübayaa şartnamesini öğrenmek üzre Mübayaa ko
misyonu kitabatlne müracaat edecektir. Teklifler 1 Temmuz Pazar

tesi günü saat l 2 iye kadar kabul olunacaktır. 

Alman kltaphaneel 
Befoğlu Tünel meydanında 

Mutbak ve sofra için 

Margarin yağı 
MARGAR1Ntereyağı yerin 

tutan sıhhi vt 
besleyici MARGARİN 

bir gıdadır. 
sıhhiye vekAleıtyle Şehremanetlnce 

tahlil olunarak nefueıl anlaşılmış 
ve imaline mııuade edilmiştir. 

MARGARİN•ofra ve mutba 
yağı •izi mağŞu 

yağlardan kurtarır. llir tecrübe 
Hfidlr. Her yerde ARSLAN mar
kasına dikkat ediniz. 

TÜRK MARGARiN 
yajl;lan Llmitet şiraeti 

lstanbul, TaksimAykzpaşa 
Telefon; Beyoğlu 2223 

Barlın liik' ı c suraıpoataeı 

Elektrikle muc~h 1ıez muntazam 

kamaralıtrı ve ~iverıe yolcularına 

mahsus murerrah Tu·· rki e 
mahalleri h~tz Y 

vapuru Porşmbe 
2 ~ l laziran ""' 

saat 1 ~ de Siı keciden hareketle 

( faı:ğli , zoııi(uldak , Bartın , 
Kunıca Şile , Cide ) i:;kelderine 
azimet ve avdet edecektir. 

Fu:la ıa!;;ilat "1 Eminônil 

Rıhnm han 2 numarara mür:ıcaat 

Telefon : 2684-................... 
YELKENCİ 

\'APUHLARl 

lan deniı lıb n sn~ıı qaı\nı 
SAMSUN 

V.\PURl' 

• ıa;,~ran Çarşamba 
gtinü akşamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle do~ıu (Zon~l

dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 

Gireson , Trabzon , Surınc 'c 
Rize ) ye gidecektir. 

TafsllAt için Sirkecide yelken 
ci hanında kAln acentasına mü
racaat. TeL lsıantıul 1.'i1 ,; .................... 

• 

Y c k t :ı " a p ıı r 1 a r ı 
13.\HTlı\ EI<SPl\ES 

POSTASl 

lnönti 2 vapuru Ilazi· 

. RKASINDA ranın 27 ıncı TAKSIMl)E STADYOM ~ A p b ~nü akşamı saat 
929 iiçüncü yeni tedri~at devresi Temmuz iptidasında ba~lıyacaktır. erşem e 18 de Sirkeci nhı· 
l\kktcbi zivaret cdini7, ve proğramını isteyiniz. Tel: B. O 2508 mından hareketle ( Akça Şehir. 

Emniyet sandığı müdürlüğilnden 

ikraz No 
148719 
153637 
160582 
161208 
163164 
164099 
165893 
167089 
170623 
171256 
173217 

Mncev~erat satı~ ilanall 
l\lerhunat cins ve nev'i Medyunun ismi 

Bir ror.a margiı yüzOk llaflze iL 
400 dirhem gümüş M. Viııli 
Bir roza koş iğne bir roza dal iğne Ahmet B. 
Bir pırlantalı pandantif bit alun kordon 1 1 dirhem Şetef H. 
Bir gümüş kemer maa hançer Ali Rıza B. 
Bir elmaslı saa~ bir taş noksan Hatice Omriye il. 
liri roza bir pırlantalı yüziık. bir roza iğne Haren Ef. 
200 dirhem gümüş Mehmet Ati! B. 
Bir alnn hurda saat Naime l.em'an H. 
Bir pırlanta iğne bir pırluntı madalyon bir pırlanta aıra! Ali B. 
Bir gümüş tuvalet tıkımı 985 dirhem gümüş A.hmeı Ziya B. 

174235 llir çift roza tek taş küpe Sara il 
l76i I! Bir felemcnk tek taş yüzük Kemalettin B. 
ı 79158 Bir roza marka yüzük bir gümüş tabaka bir ~müş baston sapı 

, ~~u 

180025 
180962 
181374 

ll!r çift roıı küpe Fatma Zehra 1 !. 
Bir pırlanta tek taş yüzük Aliye H. 
Bir pırlanta pantantif dört pırlantnlı yüzük bir pırlantalı madalyon 
iki elmaslı saat bir pırlantalı bilezik saat bir pırlantalı a~raf bir 
çift roza kilpe bir alım kordon (Uç parça) 16 dirhem 

Ahmet :\lukbil il. 
181422 Bır alan saat bir altın köstek 8 dırhem Saide il . 
183175 llir roza yürek iğne Saide Nuriyell. 
183306 
184043 
184268 

Bir zümrüt yüzük kolu elmaslı i\lustafa : "uri B. 
Bir çift roza tek taş küpe Sabri il. 
Bir pırlantalı kol düğmesi takımı dört parça Ayşe Y eglne il. 

f 84442 Bir alun saat iki altın yOzük bir miktar inci Bedia il. 
ı 84760 Yirmi iki adet roza çıplırlc taş b~ adet inci bir incili altın bile -

zik bir elmaslı cıjtaralık 1175 dirhem gümüş Etem B. 
J85l+J. llir pırlanta bilezik bir taş nokson içleri sırça dort pırlanta yfi zülc 

bir çift pırlanta gül küpe bir pırlanta ağraf bir elmaslı saat 

185378 
185631 
185667 

185863 
186130 
184687 

186779 
186848 
186850 
186852 
176934 
187001 

5 dirhem inci l\lusısfa '.\furi· B. 
bir roza pantanılf Mustafa B. 
iki alun saat bir altın köstek bir altın kordon Adile H. 
bir roza pantantif bir pırlanta yüzük bir roza ağraf bir elmaslı 

şad.lem bir nlun saat iki al un köstek 18dirhem Hatice GülnazH. 
Bir çift pırlanta iki taşlı küpe Ahmet mukbil B. 
Bir roza yüzük bir roza kıravaı iğnensi bir gümüş tabak l lasanB. 
Bir pırlanta akar pantantif iki roza yür.ük bir alun saat bir al
tın kordon 4-5 dirhem Nehmet Muhtar B. 
Bir pırlanta tektaş yüzük bir çift pırlanta tektq küpe M. Vlıal! 
Bir çift roza el küpe Emine il 
Bir pırlantalı pandantif Sadettin B. 
6-1-2 mıslı:al inci ilci roza kolye tokası ortası zümrüt M. !ren 
Bir çift pırlanta iğne Mehmet tabir il. 
• pırlanta pandantif iki pırlantalı yüzilk bir !Af noksan Uç züm

rüt yüzük bir taş noksan bir çift roza küpe bir elmaslı çalar sa-
at Fethiye H. 

187191 Bir alnn çalar saat Melek H. 
187 l 96 On yedi mıskal inci bir roza ispati parçası bir roza kıravst 

iğnesi bir yakut yüz ilk \" efia il, 
187504 Bir gümüş yatak takımı üç parça Ahmet .'.'\efik B, 
189329 iki altın suc !\füal H. 
189665 Bir alnn saat bir altın köstek alun kese 28 dirhem blrçtft pırlanta 

kol düğmsi bir pırlanta gümüş düğme Osman B. 
189809 Bir çil roza küpe bir roza yüzük iki altın yüzük II•niye H. 
190189 fllr pırlanta yüzük dört buçuk mıskal inci Vasıf il. 

Yukarda isimleri yazılı zevat gümuş ve mllcevherıt mukıbilinde Emniyet 
sandığından istikraz eylemiş olduklan mebaliği vadesinde tediye etmemele
rine mebni kendilerine alelusul ihbarname cehli~ edildiği halde gene tesviyei 
deyn eylememi~ olduklarından ecnası yukarda gösterilen merhunattan deyne 
kifayet edecek miktarı sandık satış :lroirl ile icra memuru huzurlle şehri 
temmuz 929 1 ı inci Perşenbe ve 13 üncll Cum1rtesi günleri saat 10 dan 
16 ya kadar ve 14 üncü Pazar günü snaı 10 dan 12 ve kadar Sandık satış 
amirliğindeki cıınekAndo teşhir ve şehri mezkôrun 15 inci Pazartesi günü 
saat 14 te Şehremaneti sandal bedesteninde müzayede ile saalscağından 
talip olanların teşhir gönleri Sandık satış amirliğine \'e satış günü mahalli 
mlizayedeye ve tediye! deyn ve ya tecdidi muamele etmek l•teyen medyun
lann hltamı müzayededen evci Sandık idaresine müracaat eylemeleri 
lüzumu ilAn olunur. 

BEŞİKTAŞ PARKI 
Kibar ve nezih bir muhit 

llcr gün saat 6 dan gece yarısına kadar: 
Varyete· Sinema- dans- müzik ve dalma detlten etlenceler 

Sinema programı cumartesi ve çar~amba günleri deği~i r. 
Bu ııkşam: Llntberkton daha yaman) komedi yedi kısım. 

• .\laplı. Ereyli, Zonguldak, Bartın . 
Amasra. Kuruca Şile ve Cide ) 
iskelelerine azimet ve ıvdet ede· 
cektir. 

Müracaat mahali ~:min önü lzmir sokak 
nümero 20 Telefon: htanbul 1399. 

~eyrı ıet niı 
Merkez Acentuı; Galata lcöpril 

bqında . Bayollu 2362 Şube 

aeentesı: Mlhmudiye ilanı almda 
lstanbul 2740 

Tra~zon ikinci postası 
(Karadenız)vapuıu 2~ 1 laziran 

perşembe akşamı Galata rıhtı· 

mından lıarekeclc Zonguldak 

lnebolu Sinop S•msun Ünye 

Fatsa Ordu Gireson Trabzon 

Rize Hopaya gidecek ve dö

nüşte Pazar bkelesile Rize 

Sürmene Trabzon Polathane 

Görele Glreson Ordu Fat'a 

Sam~un Sinop lneboluya uğra
yacakur. 

izmir sür'at oost ası 
( IZ\llR ) vapuru 2R 

ilaziran Cuma 1 ~ •. 30 Ja C:alat·t 

rıhtımıudaıı hareketle Cumar 

resi sabahı lzmire gidecek Ye 

Pazar 1 ~.30 da iz mirden hare-

ketle Pazarte•i >abahı gelecektir. 

Vapurda ıntike mm el lı ir 

orkestra ve cazbant ınevrnınır. 

27 Haziran tarihinden İLİ· 

haren iş'arı ahare kaclar Kara 

biga hattının .Pcr~emhe posta>t 

yapılmıyaı:aktır. 

Muhasip aranıyor 
Muzaaf usulü muhasebeye bi

hakkin vakıf muhtelif müesse
selerde çalışmış genç bir muha
sip aranıyor. Lisan bill!nler ter
cih olunacaktır. Talip olanlan.1 
mufassal tereli meı hat ve elle
rinde ki vesika suretlerini Gala
ta 112 numaralı posta kutusu a
dresine göndermeleri. _ 

Ankara merkez mektepleri 
mubayaat komisyonu reialiğia
den: Ankara merkez mekteplerinin 
Haziran 929 dan Mayt1 930 gayesi-le 
kadar ihtiyacı olan Et, Ekmek, Seb· 
ze, Mabnıkat, levazımı mütenevvia, 
Mevadı muştaile, Arpa, Saman, Süt, 
Yogurt ve Saire kapalı zarf usulile 
mevkii munakaseye konmu~tur. 

Şartnameleri görmek ve almak is
teyenlerin Ankara Maarif eminliği 
ile mektepler muhasebeciliğine 11141. 
racaatları; Ve iştirak ebnek iateyen 
'ıerin de yüzde yedi buçuk teminatı 
muvakkate akçasmı Ankara mektep
ler muhasebeciliğine teslim ederek 
alacakları makbuzlarla yevmll ehale 
olan 29/Haziran/ 929 Cumartesi gli
nü saat on dörtte Maarif emanetin
de müteşekkil mubayaat komisyonun 
da hasır bulunmalan. 



ÇARŞAMBA 
26 HAZiRAN 1929 

Rusyaya ihraç olanarak iade edilen oenıer .... Kında birinci ticaret mahkemesi hey'etl raporunu 

Yerdi. Resmimiz raporu nren Ticaret mahkemesi bey'eti ile rei~ldlr. --- -

1 1 

'tı 

• 
imdat! • • • 

Mı~ıl mışıl uyuyan yavrularınızı sari 
hastalıklar mikroplarını la~ıyan tahta )turu· 
tarın hücumundan vikaye ediniz . Heman 
1 Fi iti i kendi lulumba11yle sıkınız. Oiz· 
kndlkleri yuvaları tahtfp, yumurtalarını ifna 
ve umum hı~rab ltlJI edecelıOr . Slzede 
zararı dokunmaz ve kırtyen leke bır.kma:ı • 

(Fllt) 1 sair hatarıı öldGrOcO ıdi matf· 
ltrle karıttırnuımalıdıı . Onun daha büyuk 
w daha kat'i tesiri slu mc:mnuniyetbaht 
ICıııercler temin edecektir • 

Tulumbasıyla Sıkınız 

r .. • a11ıarıncta" ıtMaer9f\ .UtMn -. ... ame uman. 
Ye n .. VU Mirn&al U,_.eın4e lı9U"'8f edl .. n ve 
--- emMJıtta .., "neuru ••• otin ---

FOSFATİN 
FALİER 

•yMlnee ı-.ın ..ıııır,. ,. .. ratın FaPır 
ya•r-.;tarın ırDil .. rJne tueltll ve pentaerik. 
ade!Ata lı uv"et verir . •• onları •Urbl!&. 

t 

kı~~ ~ 

o da F0°SF; ;j;'f: ;LlEfl dir. ~"~t/)'Hı) l 
Alılımeu ,.,, ... 1 

TAKLhı.l"l'Ncxıt fel1'9A,. f"OINIJ - Meft ftftDS UTW.. 

• 
ITOKS 

Harbiye mektebi n1üdürlüğünden: 
1 lr. mcktclıı l\İD turkçc ve Fran ızca bilir bir ı:rkck daktiloya 

ıhtr}aç \Jrdır Jmtih,ınla ntınacağından talip olan!.ırm mektep hcyc:-ti 
ukftn rcı hğinc muracaatlarL 

Doktor Seyfettin 
Her nevl cilt,firengl, yeni ve eski 
belsoıuklup;u idrar darlığı ademi 
iktidarı en yeni vesaitle tedlYI 
eder, Babıili caddrsl, ;\leserret 
oteli ka~Mmlıı. Her ıı;Un saat 
12-6 

Aziz karilerimize 
Memnun olunuz 

sinden mukaddem ucuz fiatla 

giyinmek ıa!iint· nail oluc:ık<ını~

Yazn mah-us şafi yünden m•· 

mul lngiliz kumaşları ve hüylik 

numar:ıtorlar ı;clmiş n· fabrika 

fiatına 'atılmaktadır. Bu mii<tesna

liattan i'tıladcye mıisaraat ediniz, 

depo.dtcrl: 

Galatada Topçular caddesinde 

53 numarada Bebek tramvay 

durağı kar~"ında. 

Tayhman Biraderler 
Kuma~ ticarethanesi 

Şapka tlc:ırcthanesl devrcdile· 
cckti. tlc:arcthane mLi•tahdcmini 
i-e tamamen \·akı[urlar. Kaçmlmı· 

yacak bir fırsattır. Ikyoglunda 

kuloğlu sokağında 4·6 uomara
da ı\laclam Fannv Benb:ıs.<ata 

muracu:ı,t 

• 

BİN SÖZ 
BlRRESlM 

SlY 

Hiç 
lıizimk 
1111 yal 
lld vaz 
lı Beli 
ltcekl 

Gerç 
licl ai 
l>t e 
lunu 
bir siy 
lliyet 
-.Uller 
ılaıiz, 
llıııille 
lıadisel 

Şehremaneti toza mani olmak için bllyllk caddeler! günde iki, ·ncaret odası yoturııann yağı alınmış olduğundan ıu; il 

~k cadde~erl_ g~de bir defa sulatıyor. __ _ __ nazarı dlkkaU!I_ c~. -~esmimlz bir yoğur~u dUkka~r: ~ li~a~ 
c--· 1~baŞ 

şehremaneti iliinat!J !~!e~> 
HEVİ DUTI Beyoğlu dairesinden: iJa!t' ~~:;, 

anbannda mevcut ve şiınd•l" ~~ri ~ 
kadar tesahup edilmeyen JI!lı)Y ,;! mı 
telif eşya sahipleri 25 Ternrı1 lıir ~i~ 
929 tarihine kadar müracaat c Dıldı; 
medikleri takdirde o gün 5" 'dlidl. 
on beşte açık müzayede ile 51~~ ~rle 

millet: 
Otomobil ve kam

yon lastiklerini· 
tecrbe etmiş olanlar 

daima (MiLLER) 
almakta ısrar ediyorlar 

Ç ·· k · · . Fennen en mük un u.mme~ fiat ve ikti 
sat noktai nazarından en elve 
rişli lastik yalnız ( MİT .I .ER 
lastikleridir. ..Menfaatınızı gö-

zetmek isterseniz hemen 

1 k ı· 1 . . . ~· oıtıli! . aca tır. steyen enn o gun illet 
saatte dairede bulunmaları. l~ı 

* • * ~tti, 
Şehremanetinden: Yeni J>O".' .i,;a 

hane arkasında Aşir Efend! -:; >elıarı 
kağmda kanalizasyon amelıY~ ~et 
dolayısile caddei mezkure:..,. flltı. 
Babıili ile Sultan hamamı ·,,P: t:' . 
sındaki kısmının 26 H•:saıe. ~,~ 
929 tarihinden itibaren v ·Jill ·, .: 
nakliyeye kapalı bulunacağı 1 'l'llr 
olunur. lıı bacıj 

• • ' llıı fe~ 

MiLLER 
alınız! 

Bedeli kqfi 2370 lira 43 ~ ~d 
ruştan ibaret olan Kadıköy ı;. ~rı 
Hil önünde katranlı parke fjf ,lı, 
dırnn ameliyatı 27 Hazir&Jl I.' t:ı 
tarihine müsadif Perşenbe ild' 81& 
nünden itibaren 20 gün ısı ,,ıil' ~e 
detle ve kapalı 2arf usulile ,ıil' '-tı ı. 
nakasaya vazedilmiştir. T ~ ~ 'I'Ur 
olanların 16 Temmuz 929 1s !Iİ •da 
hine müsadif Salı günü saat 15 lıir\m 
te bedeli keşfe nazaran 'fo ~ 'l'ü~ 
teminat akçesi ve ehliyeti. f cı1 -._, nq 
ye vesikalarım hamilen daıf11 ~t 

1 
cümenine müracaatlarL ~ .za 

* * * ·r lııtıe 
Şehremanetinden: Cihall:;ı ~ 

yangın yerinde somıagir JII~., \ıı 
lesinin 584-564 harita nuP- de 
ralı arsalar arasında 6,80 
murabbaı sahasındaki eıtı' )iti 
mali arsanın metrosuna 12 r,Jı" 
kıymet takdir olunarak =:et 1:,.-.ııarj 
darlar arasında müzaY 

9 
ti' lılr 

konmuştur. 16 Temmuz 92 ~ tıl . 

1 
rihinde ihalesi olacaktır. A .,;t r \ ı!'!t' 
darların şartnameyi görıtı.~ ~lttlı: 
çin her gün müzayedeye gı 'ftlt ~ 
için mezk6r tarihte levazJlll S~ı 
dürlüğüne gelmeleri. ık.~ 

Beyaz ve sıhhi 

DiŞLER 
e - bir 131Za IDllA: olmalı ancak 
olızijen sayealnde tsıllızar olunan 

Bioks 
diş macununun Isıtma· 

Jile kabildir, l ler yerde şöhret 

için yapıldı~ gibi 
ZEISS PUNKT AL 

GÜZLÜK CAMLAR! içlıı dabl 
ona mümasil bir isim taşıyan bafka 
camlan satmaııa \'e ayni evsafı haiz 
olduğu hakkında müşteriyi iknaa ça
lışılıyor. Gözleri için en uyıtun ve 
hakiki camlan arayanlar 

Oözlilkçilnilzden mutlaka 

~F!lda~ 
Camlarını isteyiniz 

- Bir şef ve bir plasör aranıyor - ~e.~:!h~~:~ ::!~:d~~ıss camıannı .ı. 
1 S K F Blieiı Rulmanlar Türkı Li'.1'iteı Şırked .1'mırde ıesıs etm~k'.e 1 Her cam fAhrika markasını taşır, 

1 
olduğu şube ıçln ge~ç ve teknık ıecrubell bır müdür ve lsıanbul ıçın onu göstermesini gözlükçüden lsteyl· 
pıyısada tanınmı~ bır plAsor aramakıadır. lzmıre talıp olacak zatın niz. 395 numaralı renkler PU!\'KTAL 
orada tanınmış olması tercıh .olunur. 1 kaıaloğuda Müme<siiı: Istanbui OIEL· 

Murıcaat ıdtesı: posıa kutusu Galata 410 . MANN ve BILL müessese,inden Is· 

- teyiniz. 

Kemali şiddetle sakınması lazı mgelen bir afet 
Butiın aparıımanlann milyonlarca hamam böceklerinin btilılsına 

u~r:ıdığı söyleniyor. l;bu haşarat mii<tekrch menfur ve müteaffln 
olmakla kalmiyor aynı zamanda pek tehlikelidirler. Zira her geçtik· 

!eri yerlerde muthiş hastalıkların sirayetine sebep olurlar. Hamam 

bôceklerinc kar~ı en mLics~lr çare onları kat'iyen imha ve havayı 

dezenlcktc ederek ıcuzel bir koku neşreden •l'litoks. u istimal 

etmekttdir. 

Zayi vesikai askeriye: 
A•kert vesikamlı ıarik h< deli kA· 

i!ıdım zayi olmusıur. Yenbini çıkor
taca~mdın eskiıinln hükmü yoktur. 
Kemaliye kazasının ~:.ncit1 nahiye· 
ıloden Hacıağa zade Musıııfıı :\ılehmet 

• • • ~.JJ' .. --:~ 
Şehremanetinclen: Suld'~ ~ 

mette naklibent mahalle .,e ~ 
dellinde 39-45 47-49 n"> 
hane kiraya verilmek içill .pi! 
müzayedeye konmıqtuı'· ~ 
!erin şartnameyi gönne~ __.ıı r l.:""'111~ 
her gün müzayedeye gı~ 
çin ihale günü olan 19 T -11'&01' 
929 Salı giinil levazım ııw 
liiğüne gelmeleri. 

* * • ~ Şehremanetinden: uııl',.."' 
civarında icra edilmekte ol y~ıe 
nalizasyon ameliyatı dola cBdıl.' 
kıble çeşme ile Nalburlar dde6" 
!eri arasındaki ipçiler cıı it;ıı' 
nin 26 Haziran tarihindefl Jı 1111' 
ren vesaiti nakliyeye kaP11 

lunacağı ilan olunur. 

* * * 
SATILIK DüKKı\~,,oıı~ 

Şehremanetinden: .:ıı:ııııgid~ 
meydanında yeni caınıY.e s0"'~ 
caddenin sağ tarafında1'1 1 ~ ta merdivenler karşısınd ,ıııı· 
düf eden ayakkabıcılar v~. ıJll~; 
seciler arasında ı 03·4~~ ~
kan satılmak üzre kal:""'!r. jıı' ~ 
müzayedeye vazediJınlŞ·~ııe '!111' 
lesi 17 Temmuz 929 ta~ 'flltı r 
sadif Çarşanba günüd.~r;11 ~!. 
!erin şeraiti anlamak ~rıfle1' ~
gün ve müzayedeye gı bt§~ ,
re de ihale günü sa~~ ~!' e J1lli' 
dar levazım müdürluğ: / 
caatları. ~ 

ı 

"-


