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SİYASİ GAYELERİMİZ 

. Hiç bir devletin ~iyaııl . g~yeleri 
bızimkiler kadar vazıh değıldır. Bu
nu yalnız biz iddia etmiyoruz. Umu
ıııt vaziyetimizi mantık göz~ ile, ak
lı selim ile mutalaa edenlerın de ve· 
l'ecekleri hilkilm böyledir. 

, . Gerçek, yeni TUrkiy~ ~il~ ve ha 
ilci siyasetinde açık, duru~t bır. sulh 
~. emniyet politi~ı t~kıp. ~dı~or. 
iunu da söylemeliyız kı, bızı böyle 
bir siyaset takip etmefe, sulh ve em
niyet pyelerine sarılmağa sevkeden 
'ıııiller yalnız sulbperverane bisle
liıniz, hüsnü niyetimiz değildir. Bu 
•millerden ba ka ihtiyaçlarımız ve 
hadiselerin mantığı da bize bu zaru· 
'•ti ilham ediyor. • 
Hayatın birçok 88halarında ~Jdugu 

tıbi politika aleminde de dılemek 
iJe başarmak arasında ekseriya mesa
lt1er, uçurumlar olur. Y~21.k ki yal-, 
~ız beynelmilel adalete ıstınat edc
'•k bu manileri atlamak müşküldür. 
lırnumi harbi takip eden mütareke 
ftvri bu acı hakikati, mazlum ve mağ 
lup milletlere çok acıklı misallcrk 
tiisterdi: sulh muahedeleri şiddetlı 
bir kin ve intikam havası içinde ya
Ptldı; aynı şiddet ve infial ile tatbi~ 
ldJidl. Bu şiddet politikasının aksı 
~esirleri anarşi, ümitsizlik, kıy~aı:':1• 
1htilll şekillerinde her tarafta gorul 
illele başladı. 
lta!ya'nın sabık başvekillerinden 

ı.itti bir kitabında bu devrin tabii· 
ı· ' ın; yaparken şöyle diyor: 

"Vaktile Christophe Colomb, Hint 
~•IJarım aramak için Avrupadan ha
'•ket etmişti. Kar~ısma Amerika 
l•.tıı. Şimdi Reisicumhur WUs?n, 
•hrupa ya sulh glltOdlyoıum dıye 
.\ııı•trika dan çıktı. Fakat buraya 
lı.rpten anarpden, ibtillden başka 
lir §ey 'getiremedi/" 

'l'Urkiye umum! harbin doğurdu· 
I~ badirel~rl atlatmak için nihayet· 
11t fedakArlıklara katlandı. Tarihin 

O' ~.lıadderatı böyle imiş: eski idare
JD '<l'in, bizden eve! gelen nesillerin 

(ta!arını, günahlarını biz çekti~ 
ncak, ııeflerimizin yilbek idareu 
~eıinde fedakArlıklanmız, emelıle 
llıİıiz bop gitmedi. 

llize her şeyden evci mUatakil bir 
'-tan ve onun dahili ve harici emni· 
1.tti ll.ıımdı. Umumi harbin netice
~· 'l'Urk milletinden bu kadar basit 
! adalet hakkını esirgemedi. Onun 

~ın millet, haksızlığa karşı ibtiUili, 
' hak ve vazife telakki etti . 
'rürk ihti!Allnin zaferi yalnız hu

loaj noktai nazarımızdan değil, u
~llıııt sulh cephesinden de adaletin 
ır zaferini ifade ediyor. İnkilıip 

jf ~bitlerimizin ruhları, Öz vatana ol
~! '"'lu kadar insaniyetin sulh ve re· 

~1-hına da hizmet ettikleri için her 
3· l de çok milsteribtirler. 
rO ! 

~ aı..:ıap idaresi, dahili idarede lııi-
ııet lın hakimiyetini eııaı olarak aldı: 
jf~ ~ 

llılekette içtimai nizamı bozanla-
8' "' ~teceddüt hareketlerine karıı ko-

)'ı 'il lara, aoayişi ihlil eden unsurla· 
ıır ~ ltar§ı açılan cidal, meyvelecini 
]<8' ı.~dl. Buıtfuı bütün Tilrk vatanı, 

i· ' bir parça lıAlinde tam bir sUkQn 
~ ~ lıttkrara kavuşrnuı bulunuyo~. 

~l'akki ve inkipf aahaeında gerı 
ii' ~tıınız mesafeleri, yeni ve genit 

l\ı eler! atlamak istiyoruz. Bir ta· 
l\ı ı.,, memleketin imarına, diler ts

/'' ~ ı.,, iktı88di refahına kavuşmağa 
.J· ı. . .'ltyoruz. Bugüne kadar katedilen 
P ~leler aıla küçük görUlemu; 

l\ıı t bundan böyle kazanılan şeyle· 
1- ~ tölgesi altında, ferih ve milıte
. ~ Rllflet uykusuna dalacak deği· 
..;~ S. !ıtaziden, kili derecede mUeseir 
~·r ~er aldık. HükQmet, memlekette 

S \:'Ilı eden bu nizam ve ahengi boz 
O ~Nı, vatandaıların faaliyetini 

01' ~Ylaştınnağı, dahili siyaseti için 
'lf.lı bir azimet noktası biliyor. 

lti· 0lı.terem Başvekil Paıa nm de
~ 1 &lbi: "Cumhuriyetin serbest ve •::•tH nizamı, vatandaşın yaşayı
ı.1/rrıniyet ve adalet içinde her en · 
>ı,; •o korumaktad11 ve daima koru-
ıt''' kudrettedir." 
~ı~cl siyasetimizde de aynı esas
~l mülhem bulunuyoruz. Şark 
~l •~leri ile olduğu kadar garp dev 

ııı• 'ııİ'' ile de dostluk münasebetleri-
,, takviye ediyoruz. Dostlukları
~~~~·~hangl bir <levlete ve yah~t 
L'!lt bır zümreye karşı husumet ı
•l Cbnekten o.aktır: "Beyuelml 
~ ~naaebctlerimizde emniyet .,, rl
~ { tutum, doıtluklırımın vefa, 
~ .:;-aatts ve elimizJen geldi!! ka
~tl Ilı. ve huzura hizmet... İtte 
'İı_; Politikada riayet ettiğimiz c· 
. ~~ bunlardır. 

i!,,.. 

f llıedenl bir devlet, yetiıkin bir 
ı..~ Olmak ııarını bu dUıturlara 
~kta gllrUyorwı. Bu kanaati

~(~~ !amlmidlr. Hiç bir sebep ve 
'!\ ~ •ıi tuttuğumuz bu doitru yol-

'l"ıranıu. 
MAHMUT 
Siirt Meb'usu 

BUGON 
ı. ! lncı aahllemlzde : 
"t 

p 1'11ıt ttlr!h"'ız; TepodelcnH Ali 
•Şa ve Va!tlltl 

~. haberler 

ı 3 Uncu ıahlfemlzde ı 
1 ltu., ~ •dl hucktller 

•ünun nıuhım adllyc hahcrleıt 
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Uncu aahlfemlzdeı 
~ lil\rı raporu 
l t,ı,k 

\:.· sn0;~ , 
• ~ ntlctiım bayramı ----.;...._----....! 

1-Bettıynet Ya ubu·n mahiyeti tamamile meydana çık ı 
2-İdamları istenen 35 komü istin muhakemeleri ne safhada? .. 

1 Bu ceviz HeJ'et giffi 

İdamları istendi 
İzmirdeki konıünistlerin muhakemeleri 
pek mühim ve şayanı dikkat bir safhada 

' ...... . 
"K ız1J yıldız,., gazetesini ve '"Yaşasın l lVIayıs,, 

namesini nasıJ hazırlayıp neşrettiler? .. 
beyan-

başka ceviz 
Ceviz çuvallarile 

esrar kaç1rıltyordu! 
Koınısyoncu kendisini 

denize attı .. 

Dun limanımızılan 1 ktncicrl

ycyc har(kct ellen .Na~it vapu

runda ırarip hlr kaçakçılık vak

ası meydanA \·ıkarılm,~ıır. Ali 

l laydar elendi namında hir ko

misyoncunun lskcnderiyede All 

namında birine t~lim edilmek 

üzre vapura yüklettijli 35 çuval 

ceviz vakı olan ihhar üzerine 

muayene~i ne hizıım gön.ilmüş • 
ızmlrde, lstanbulda komnnlstllk propagandası yapan, be- ve cevizlerden bir kaçı kırdırılarak 

yannameler dagıtan, ı mayıs '!lfinasebetlle duvarlara bir esrar ile dolu oldu~u görülmiiş· 
takım saçma sapan yazılar yapıştıran 35 kişinin tevkil ve tür . Bu ke~if 1 zerine cevizler 
muhakeme için lzmlre sevkedlldlklerlnl yazmıştık derhal musadcre edilml~ bunları 

Dün lzmlr A&'Jr ceza mahkemesinde muhakemelerine 
başlanan bu 35 komünist taslagının muhakemelerine yökleten komi~yoneu Ali Haydar 

alt ilk haberleri telgraf haberi olarak neşretmlştlk. lddea el. intihar kastilc kendini denize 
mekamı tarafından ceza kanununun 147 inci maddesi atmış;ada etraftan yctişllerek 
mucibince haklarında idam cezası verilmesi talep edilen kurtanlmıstır. 

bu maznunların muhakemelerine alt şayanı dikkat tafsilatı Kaçak e~rarı muhtevi olan bu 

da bu gün dercedlyoruz. sözde cevizler hakkında • dll:ı:ce 
Komünistlerin yapacağı şeyler neler miş'?.. cevizi " diye rapor veren mu-

ayene memurları haklrında tahkikata 
Istanbul ve izmir komünist ocağının ele ba- başlanmış ve maııarın sahibi olan 

şıları kimler? - Kızd beyannamelerde neler Halil i~nıindeki tacir de yaka

var ve ne budalalıkların neşrine çalışılmış? lanmıştır. Dün yapılan tetklkat 
neticesinde her çuvalda( ı 00· ı 40) TtşkiMt reisi kim? 

lzmir komunist hucresinln rti~l 
.ayılan nıuallim Ahmet Kaya tfen
didJr. ;\lumo.ileyh.in cürml vaziyetini 
tespit için Polis tarahndan evlnede 
yıpılın ıaharriy11 netictolnde keşi 
ve musadere edılen komUnistllğe alt 
butlin evrik. mektuplar ,., vesikalar 
\ardır. Bunlar ara,ında Ahmet Kıya 
efendinin blzzu hıtme aıJığı komü
nlll be,·annamesl dahl dahildir. 

1 mayıs beyannameleri 

lstınbulda tevkil edilen maznun
lardan Manoşafhanın il zerinde • Y •· 
şasın J mayıs , srrlavhalı beyınnı· 

me bulunmuştur. Bu beyannanıe 
maznunlardan Laz lsmıll efendinin 
diktesi alunda Nesim efendi tarafın· 
dan yızılmış ve teltslr edilmek U:ae 
Manoşarfbına verilmiştir. Bu, tam 
manısiyle blr komünist propaganda 
beyannımcsldir ve şu söılerle nlha· 
yet bulmıkısdır ; 

" Yoldaş. bu beyannameyi oku· 
duktan sonra başkasına ver okuduk· 
lannı arkadaşlarına, tanıdıklarına an
lat, komünist ıeşkll!tına gir." 

ikinci beyanname 

Diğer bir beyanname de ıahkiklt 
ufabıuna güre maznunlardan küçük 
Niko tarafından Şarfhana verilmiş, 
ve mumaiieyh tarafından teksir cdi
lerelı yine saat~! • !koya iade edil
mişti Bu da komüni<ı enıcmasyona
llnln altıncı kongre>inden bahis bu
lunmakta ve orada iıtihaz edlltn ka
rarlan go5termtktedir. 

Daha bir çok evrak ve ve<lkalar 
meyanında şunları '"Y~lım: 

Mtısveddesı !.az .<mali dendi 
tarafından Ferit efendiye verilip 
intişarı temin edilen. KomQnlsı fikir 
ve pre slplerinden bahis Kızıl Yıldız 
gazetesi, gene Laz lsmail efendinin 
bıwrdığı ve ncşrtttiği komünist neş
riyatından "Günün eseri, günün va
zlfe&l. unvanlı yazılar, aynı maznu
nun Bayın Mehmet efendi va.ııta
sıyle Bulgaristsndan gedrderek Ferit 
vasıtssıyle dağıulması ıcmln edilen 
lıomünlst gazeıui Sosyali2me geçl~, 
Faşizm nedir Y işçi blrlllderi nasıl 
ol.malıdır. Fırkanın boltevizasyonu, 
Fırka bucrel•ri neden dağılır?. Gne
ted şöyle anlauyr, Teşkilat bahsi, 
Dablll bıdisoler, Ekmek lı:avgısı, v.s. 
unvanlı her biri komılnl1t flldrlerlnln 

KonıOnl.~llerln rtisl 

Ahmet Kaya 
propağandası mahiyetinde makale 
ve beyannameler. 
Sokaklara yapıştırılan ga:uteltr 

Aynca, Şarfman tarafından teksir 
edilerek lsıanbul ve lzmlrdo dıvar
lara asılan "Gençler birliği. l.mza
sını hamil beyannameler de mah
kemenin dtlnktl celsesinde diğerleri 
!le beraber tamamen okunmuştur. 

Tahkik evrakına göre maznun
lardan doktor Hikmet beyden madası 
ıabltikaı hAklml huzurunda kendılerine 
aıfedileı cürümleri itiraf etmişlerdir. 
Bu s•beple bu nokta üzerinde mu
hakemenin uzun stlreceıi lstldlıll 

edilmiştir. 
Doktor HıKmeı beye gelince, 

mumaileyh komünistlikle esas ve 
prensip noktai nazarından allkadar 
olduğunu inklr etmemekle beraber 
maznun komünistler ile hl~ bir mil· 
nasebeti olmadığını iddia etmektedir. 

Maznunlardan bazıları teşkllitta 
Hllımet beyin de a!Akası olduğunu 
söylemişler ve muvacchelerinde de 
bu noktsyı tekru eyletıı41erdir. Bu 
elbet te ıahlılkAt evralıından anlışıl
maktıdır. 

iddia makamı maznunların 147 
ve 171 lncl maddelere tevfikan tec· 
zlyelsrlnl talep etmektedir. Ceza ka· 
nunnnun yüz kuk yedlııcl maddesi 
idamdır. 

r lzmlrdefdalet önünde şimdi hesap veren komtlnlsflerden ... 

kadar cevizin içinde e>rnr bu

lundııjtu t . pit edilmiştir. Komh

yoncu Ali Haydar efendi, bu 

kaçakçılıktan m ıl t.!ı olmadı-

ğını iddia etml•rlt. 

Kaçakçıların afyo:ıı ithali mem

nu olan Şark memleketlerine 

göndermek üzre cevizlerin içini 

boşaltarak esrarla doldurduktan 

sonra tutkalla kabuklarını yapış

tırdıkları anlaşılmışnr, 

Zabıta da me~eleye vaziyet 

etmiştir. 

Ubeydullah Efendi 
Üstat daima genç 
olduğunu söylüyor 

• 
• 

Fazılı muhttremırı hastaneae 
aldırdıfımız usml 

Beyoğlu Nlk:l.h memuru Ubty

dullah elendi llstadımıza iki defa 

Dr. Behçet Sabit bey tarafından 
ameliyat yapıldığını yazmışnk. 
Ubeydullah efendinin kapanan 

yaralarındaki iplikleri dün çö 

ziılmüştür. 

Bir muharririmiz Sıhhat yur

duna giderek Milliyet tahrir hey'

eti namına Ubeydullah efendiyi 

ziyaret etınlştir. 

Ubeydullah efendi bu ziya

renen çok memnun olduğunu 

söylemiştir. Bu esnada bir çok 

zevat ta üstadı ziyarete gelmiştir. 
Ubeydullah elemli güler yüzle 

nasıl ameliyat olduğunu anlat

mışnr. ve demlştir ki : 
"- Bir gazete benim Voro

noi aşısı ameliyatı yaptırdığımı 

yazmış. Bu yalandır, Şimdi yet

miş iki yaşındayim, fakat bu 

benim devrei ul.lmdır. · İn~allah 
daha çok yaşayacağım. J\en ken

dimi genç buluyorum .• 

Salibiabnıer kon~resi 
Bafnıurahbas Hasan Beyin muharr~i

oıize beyanah 

Murahhaslorımızdan Nusrat Bty 
lrtnt bintrktn 

Beynelmilel Salibi Ahmer lı:on

greslne ı,ıirek edecek olan murahhu 
bey,etimiz reisi Trabzon mebusu 
Hasan, murahhds \'e Devlet Şurası 
rrisl Nusraı. doktor Abdülkadir bey
ler dün tkspresle şehrimizden Ce
n~vreye hareket etmişlerdir . Dlter 
murahhas Akil Muht•r Bey Paristcdir, 
oradan Cenevreye gidekektir. 

Hey'et dün .\rinn sefiri Enis , 
Harici)t m<muru Hakkı btyler ile 
bir çok ze\'at ı:ıralından teşyi olun
muştur. 

HASAN BEYiN BEYANATI 
Hey'eıin rti~i Hasan Bey trenin 

hareketlndrn ne! bir mubarrlrimlze 
bevanatıı hulun:ııak demiştir ki: 

· • - Kongrtyt iştirak etmek 
ilzre 'entvreyc gidiyorıız. Kongrf
nln bir ay ıleı-am etmtsl muhte
meldir . Kongre blltikftn sonra 
Viyanaya gidecek tıir hafta istira
hat edett/im A/!ııstosta da Ce
ntvrede toplanacak alan lertıiyı 
konferansmda bulunaca/ını .• 

ÜSERA N!ZA\1NAMF"$l 
Aldığımıı malumarn göre Sallbi 

Abmeı lıongıeslnde 1906 sentsinde 
lıabol edilen üstraya alı nizamname· 
de tadllAı yapılacaktır. 

Bu tadilltın esaslan üserı ve 
mecruhlann müttkıbilen terflhleri 
gayesine maruftur. 

Yakup hoca! 

Bu betttnet adam neler 
uydurmuş? 

Yer yüzunde bundan daha ileri 

1 
adilik ve maskaralık olmaz! 

Balyada tevkif edilen Hoca Ya
kup namında bir seracri nin dini a-

l ıet ittihaz ederek propağanda yaptı
ğı cihetle tevkif edildiğini yazmış-

1 tik. Balıkesirde çıkan TUrk dili re
fikımizde okuduğumuza göre bu de-
ni adam dolaştığı yerlerde: 

- Din elden gidiyor. Şeriat elden 
gidiyor gibi bir sürü tefvevvUhatta 
bulunuyor: 

- Araplar Süriyeden yürümüşler. 
İngilizler ı:eliyor. Selim halife ola
cak diyormuş . 

Bu hoca kimdir? Tahkikat bize 
öğretiyor: 

Bu, memleketinden uzun müddet 
eve! tagayyüp etmiş dolandırıcı, ah· 
l§kıız, seri! bir adamdır. Gece, bu
lurııa hatta gündüz içer. Umumhane
lerde rezalet addedilecek vak'alarm 
faili olur. Namuslu bir vatandaş gi
bi çalışıp kazanamadığı için: 

- Buraya oğlumu görme~~ gelmiş 
tim askerdi fakat ölmüı gıbı yalan
larla kendisini acındırarak para di
lenir. Hergün bir yere konar, herak 
şanı ba~ka bir minderde barınır. 
Hullsa bedınet ~ ve bettıynet, rezil 
ve mütereddi bir mel'undur. 

U sküdar hadisesi 
Dün de bazı şahitler 

dinlendi 

Allye Hanım ne zaman 
isticvap adllecek ? 
Mm. Mannik - Aliye hanımın 

meselesi ıahklkatına devam edll

mektedlr. 
Üsküdar istintaka hakimliği 

dün bazı şahitler ctinlemhjtir. Bu 

şahitler Aliye hanımın elinde ta
banca olarak Herant beyin evine 

Milliyetin büyük anketi 
................................ 11!'. 

Gazinin en bilyük eseri nedir? 
••••••• 1 

MEHMET EMİN BEYİN CEVABI 
".. Gazinin milli hayat itibarile en büyük eseri 

lstanbulun işgali ilzerlne Ankarada milli hilkünıefl 
kat'iyen tesis etmesidir ... ,, 
Büyük Gazinin herbiri bir faniyi 1 

tarihte ebedileıtirmeğe kAfi gelecek 
olan eserlerini yekdlprlnden ayır
m.ı., onları mukayeıe eylemek, için
den en bUyU&ünü ıoçmek ne kadar 
güçtür. Gazinin eurleri ayrı, ayrı 

ne kadar büyük ise bunlar arasında
ki lnıicam da, zamanlarını tayindeki 
iaabet de o derece dahiyanedir. 

Mehmet Emin Bey 
tır. Böyle oldulu içindir kı BuyUlı 

Oıu:i milll kahraman olduğu kadar 
nerlerl insaniyet tarihinde yer al
mıı bir dehadlr. 

Bu gün için bu kadar deye blliyo
nu. Kim bilir, Büyük Gazi mua%Z;;m 

eserine yarın neler ilive edectlo l 

Büyük adımların yaratma kuu<* 
!erini insan zokası evciden takob 

Bunları parça parça dll§ünUrken 

bu büyük kudretin yarattığı vak'•· 
lan aıralamaktaki yilkselı zeklyı gö· 

rememek tehlikesinden ürkilyorum 

ve bunun ivin zihnimde Oul ve e· 
serleri bir kili halinde yqıyor. Eğer 

bu eserlere teker teker bakını' olsa

ydım onları ikiye lılllerdim. Bir kıs· 

mının büyük!Uitil bilhaua milli ha

yatımız itlbariledir. Bir kıamı iıe 

milll olduğu kadar insanidir. Gui· 
nin milli bayat itibarile en bUyllk eoe 
ri lıtanbulun itgali üzerine Ankara
da milli hükQmeti katlyen teala et
mesidir. Milli hududu apn bilyUk 
in88n1 eseri de zaferden sonra dini 
devlet itinden tamamen ayırmaaıdır. 
Bu ikinciıi ve onun neticeleri yal-

edemez. nız Türkiye hayatı için ehemmiyet-
li olmakla kalmadı ve kalmıyacak- Hilrmetlor efendim. 
tır. Bu vak'aların Alem§ümul kıyme· Talim ve Tt'Tbıyr 
ti vardır. Bunlar şark memleketleri 
hayatına tesir yapmıştır ve yapacak-

• Reisi 
M. EMJN 

* * • 
-MUSLJHEDDİN ADİL BEYİN CEVABI 

Jl. Adil Bey 
Bir dakika gözlerimi kapıyor 9e 

tam on senelik hayatı fikren yaşı
yorum .. Hayal naza:rlanmın önünde 
§U levha açılıyor: Büyük Harptan 
mağlup düşen, mütarekede bütün 
varlığını duşmanlarının ellerine 
bırakmağa cebredllcn Türk Mille
ti. .. asırların şeref ve şanını omuz
larında taşıyan Tüık askerinin peri
şan hali... Anadolunun Akdenize 
açilmış elmastan bir penceresi aziz 
İzmirin işgali ..• daha sonra, Edirne
den Sakaryaya kadar TUrk eline isti
la eden duşman sürfilcri. .. 

Uzun ve meş'um gecelerin karan
lıkları içinde, sarp dağlar, münteha· 
sız ovalar arasında yolunu kaybet
miş bir yolcu vaziyetinde idik. De· 
relerinde casuslar, yamaçlarında hi· 
yanetler pusu kurmuş çetin bir yol
dan ilerlemek mecburiyetinde idik . 
Bu dolambaçlı yolda bize rehber ola
cak bir başa intizar ediyorduk. 

İ9te, o bat bir mayıs gUnU, bu· 
günden tam on sene; eve! Anadolu
ya ayak basmış, ve Tbrlril kurtarma· 
ğa azmetmişti. Bu büyük baş, yük
sek nasiyeainin parlak güneşini gös
tererek bUtün bir milleti, ipret etti
ği hedefe, istiktl hedefine aevketti... 

Bu bUyUk lııış o karanlık geceler
de gökte, bulutların arasından sıy

nlıp işıldayan tek bir yıldız gıl>i 
ortaya çıktı ve cihana aığmayan ~z
mile, millete yoktan bir varllk )1!rD1-
tı: tattkıaıı 

Beş asırdan beri hakiki hakimiye
tini kaybeden TUrke Gannfn yi!İ!
sek azmıdır ki İstlkl~lini iade c1tl. 
Harp meydanlarında temin olun~n 
bu zafer Lozan Sulhile biltün cih:.n 
tarafından da tasdik edildi. 

Gazi, henüz tarih bile olmayan on 

aenelik küçük zaman havsalası için
de, siyasi hayatta, askerlikte, id:.ıi 

ve içtimai sahada aıırlara sığmayan 
eıerler ibda etti. Bunların her biri 
ebediyete namzettir. Fakat bunların 
içinde Gazinin en bilyUk eseri, Tıır
kiyenin tam t.tikHilini temin etme
sidir. 

Muhali farzederek diyorum ki Ga
zi başka bir şey yapmamış olsaydı 

bile, yalnız bu eserile bütün cihr'> 

tarihine ve Türk kalbine hakim el. -
' bilirdi; Ve pek ulvi şeref ve muhtc 

remiyetinden bir zerre kaybetmc-dı 

Gazinin bütün escr1eri bu ese ı e 
istinat eder. İstiklal olmasaydı, Tur
kün hayatında hiç bir şey ibda c<lı· 
lemez, ve payidar olamazdı. 

Gazi bu eseriledir ki milletin ati. 
sini te'min etmiştir, çünki bir Milk 
için İstiklal istikbal demektir. 

Zaten Gazi bu büyük eserine bi 
zat işaret etmiştir: "Ey Türk gen 
!iği'. Birinci vazifen Türk İstik! li· 
ni, Türk Cümhuriyetini ilelebet mu· 
ketin her köşesi bilfiil işgal edilmı• 
olabilir. Memleketleri dahilinde ik 
tidara sahip olanlar gaflet ve dala· 
Jet ve hatta hiyanet içinde buluna 
bilirler. Hatta bu iktidar sahiplerı 

pbııt menfaatlarını müıtevliltrin 

siyasi emellerile tevhit edebilirler 
Millet fakrU zarucet içinde haraJ 
•e bitap dUgmUş olabilir. Ey Tür• 
İstikbalinin cv!Sdı; İşte bu ahval n 
şerait için-le d•hi vaıif~" Tiirk Js. 
tlklal ve CUmburiyetini kurtarmak· 
tır. Muhtaç olduğunu kudret damar
larındaki asil kıında mevcuttur.~ 

Darülfünun Hukuk 
Müderrislerinden 

MUSLIHEDDİN ADİL 
~!!!!'!!!!!"'""""'--!"""~-

girdiğini ğören haZIZevattır. her iki alleyi de tanıdığını hn 
Aliye hanımın aşabl hac;tahk- hadlse ile hiç bir alaka'ı olma 

lan hakkındaki raporda müddet dığını söylemektedır. 
ve mühlet bulunmamaktadır. Dün hir mtıhnrrlrlmLr. Aliyr 

Bu itibarla son üç dört gün hanımla görü~mck uzrc Şakir 
zarfında Aliye hamının i~tkvap paşa apnrrımanına gitmi~tlr. F· 

edilmesi muhtemeldlr. kat Aliye hanımın hem~ircsi ı;r 
istintak hakimliği hadisede ismi zctclere söylenecek hiç bir ~ey 

geçen Berıteri dlnlemiştır. Ber~er olmadığını söylerniştir 
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HAR!d MüTEFERRİK HABERLER 1 
F;;;,-:S":ıes; ~':il';,lliikat fi S'o n Ha · er er 

Niçin işi bu raddeye 
düşürdünüz ? 

Parlamentoda hara
retle miinakaşaedlldi 

Başvekil Amerika Kadriye Hm. dün isticvap edildi~~ 
ile anlaşıyor -·-----------

Londra, 25 CA. A-) - Bu Maznunların 156 ncı madde ı·ıe ıu··zuınll -----Yirmidört saat içinde kaleyi boşaltmamızı 
istiyor. Emekler boşa mı gidecek? 

lilli}eliD ~lrituı: 4 i AYHAN 

Paris, 25 ( A.A.) - i\lebu~an 

meclbl, Fas mes'elesi hakkındaki 
istizabların müzakeresine devam 
etınl~ ve M.Painleve, ait Yıkup 
mevziinin mulıısaradaıı kurtanl-

O, Şehnisa hanımı çok sever- relenecek, koyverin serbest kal
eli, ara ~ııra beş on kıitıc yükü am biç4re. Postu sonra sağlam 

mış ve vaziyetin tablt bir hal 
alıuli olduğunu söylemiştir. Mu
malleyh,taklp edilen planın mUJ
lihane hulQl planı oldugunu ve 
bunun erbabı kıyımın vücude 
getirmi~ olduk.lan mukavemet 
hattını tedrici sureıte kırıp orta
dan kaldıımıRı müsaadebahş ol-

para hediye ederdi. ele ceçirelim ı 
- Ya Alinin kaç çifliği var? Denilir miydi? İki Arnavut 
- Ali Paşanın efendim sayı- hiç sealeıuncdiler yalnız Meh-

~ı z ~i!li.~ var, en iyileri Kira met Paşa: ' 
Va~ılıkınm. ~~-lıdır, Tırhala da - Sultanım, Ali Paşa diyor 
Voyvoda çıflıgt Hannnmdrr. ki, evveli Dış Kaleyi boşaltın, 

- Ben onu sormuyorum, Pa- bana emniyet gelsin devletli 
~anınkiler kac tane ? H · t ' 

Ef 1
. , p k d" urşıt Paşa stanbula yazıp - ene ım, aşanın en ı . . 

·n· -· " k' .. .. d' M çtzaın. cı ıgı se ıı: yuz tane ır. o- B · ff · · K 1 · d 
• T. l s •= "k, D 1 • enı a ettınıın, a eyı e 
ra, ırha a, e .... nı e vına, H 1 · · d k d ' · 
A vlonyada... azne ~nmı e en ısıne ... 

SerJsker Hurşit Paşanın akh . ~u~ı~ Paşa Mehmet Paşaya 
ba~mdan gitmişti, kxrkbeş mil- gızli bır ıfiret çaktı, Mehmet 
yon kuruş, sekizyüz çiflik ve ba- Pqa susu verdi serasker karşı
ha biçilmez mücevherat. . . da oturan İlyasla Ağa Mühür-

Ah ! . . . şunlar bir kendisine dara: 
kısme t olursa neler yaprruya- -. Haydi benim yarar yiği~
caktı ? Nasıl etseydi de şu Ali lenm, bana arkadaşlırınız Tahir 
Paşa kurdunu kılma keder gel- Abbasla Elması bulup getirin. 
meden hazneleıile filan ele ge- Hep birden müşavere edelim ... 
çirseydi? Hurşit Paşa için ne Dedi, kurnazlıkla ikisini de 
vurğun .ne doyum ola~a~tı? başından savmuştu . İlyasla Ağa 
Hurşıt Paşa çadrr ıçınde ha- Hurşit Paşanın iyi niyetliğine 

zır bulı:1n~nlara birer birer sor- verdiler: - Başüstüne ... diye-
du de~ı ki:_ . _ . . rckten çadırdan çıkıp gittiler. 

-;-:- E ger eg.rı ege~ do_gru, reyı- Halbu ki, Hurşit Paşa onların 
nızı soyleyın yırmıdört saat Ali Paıumm - I ur+ · · d Di K · ,.-- uygun ge en ,.... .-
ıçı~- ~ § aleyı boşalınw:u- !arını duyup itıitmelerini iste-
zı ıstıyor, eger boşaltıp genye . d 0 .. .. b" . d T . · k b . mıyor u. unun ınn e epe-
~ en rse unca emekler boşa gı- d 1 li . h 1 . . 
der mi? ~ en run azne ennı yalayıp 

Benim anladığnn şudur: Ali bir lo~~a .!u.~arak: Şööy .. .le .. 
Paşa naçir kaldı, başının gide- ~e··: ~~~rdu~u zaman ne~e~ 
ceğini biliyor, bunun için bizim elin ı~ cahı~ Ama~~u gıalı 
gözümüzü korkutarak vakit ka- şartları ~frensınler: bılsınler? 
zanmak istiyor. Frrsat vermez- Efenı;lim?! 
sek Kale ile beraber kendini ve H~~ıt ~a~a o ~dar ~ktlsı-
hazneleıini atar mı? zm bın mıydi? Eski kethudası-

Kaleyi atarsa bu devlet habia na sordu: 
vücudundan kurtulur fakat ha.ı - Söyle Mehmet, eğer İs
nelere yazık olmaz dıı? Sonra tanbuldan af g~tiıirsem Y anya
İstanbuldan: _ Niye iti bu YI bana mı tcslımedecek? 
raddeye düşürdünüz? - Huneleıile birlikte .•. 

Diye bizlere tazir gelmez mi? - Hazneleıile ha? ... Ya bu-
Siz ne dersiniz Ağalar Pqaiar ..• na karşılık bizden ne istiyor? 
Ne yap;ılnn? Nasıl edelim?... - Evveli Dıı Kalenin boşal-
Ağa Mühürdarla silahtar İ- tılmasmı ... sonra sultanım af

lyas manalı rnanah biıibirleri- fedildikten sonra Anadolu kasa
nin yüzlerine bakışıyorlardı. balarından kendi seçeceği birine 
Yalan sözlerin gerçeği: İkisi de gönderilmesini .•. 
Hurşit Paşanın tutumunu be- - Değilmi Arnavutlukta Va-
ğenmemişlerdi . lllik falan istemekten vaz geçti 

Öyle ya, Hurşi t Paşa Rum- Artık alt tarafı hep kolay şey~ 
!arla anlaşıp uzlaşarak devletin ler. 
başına bunca felaketler getiren Bu saatten itibaren buradan 
Ali Paşadan ziyade onun hazne- çıkıp giden iki Arnavutla arka
leıin~ m~ra-~ ediyordu. dqlarmı göz öntinde bulundu-

Şımdı oyle şeylerin srraıı run. Onlar "Ali" ye Aman ·ı 
d? H ' k ven -mıy ı. ıç ·apana kısılıp sıkı- mesini istemiyorlar Mehmet, 

şan kurda: anladım mı? 
- Aman postu kederlenip be-

~cnebi gazelelei -

ltalyan la11areleri 
8ogaı!ar kamiıtaaun11 Ct11l11eU 

Akvama ıürauııı 
Avrupa gazete !erinin aldıkları 

ına!Cıınata göre geçenlerde 191uinıiae 
gelip burdan da Karadenize ciden 
İtalyan tayyare filo.u hakkında İ1-
tanbuldaki Boğazlar komiıyonu mer
but bulundui:u Cemiyeti Akvama bir 
müracaatta bulunmuıtur. Meoele ıu
dur: 

Avrupa gazetelerinin yazdillna gö 
re İtalyan tayyareleri burdan hare
ket ederken iki gurupa ayrılmıştı. 

Birinci gurupta 21 tayyare bulunu
yordu ve bunlar doğruca yollarına 

deva!D etmişlerd i r. Diğer ıurupta 

ise ondört t..}'yare vardı ve bunlar 
hmit üzerinden uçarak diğer ıuru· 
pa il tihak etmişlerdir.Mecmıwı otuz 
beş olan bu tayyarelerin şu ıa...,tle 

yola d~vaınları. Lo:ıan muahedeaine 
mugayıraddcdiliyor.Muahedeye göre 
her hangi bir devletin Bofular tı
rlkile Karadenize &önderef:i filonun 
azami mevcudu hali hazırda Karade
niz devletlerinden her hangi birinin 
elindeki azamt filodan fazla olmiya· 
caktır. Bu takd ı rde Karadeniz dev
letlerinden azami filoya malik ohn 
Rusyanın hali hazırda Kara~nizde 
ancak 21 Tayycreıi vardır. 

Bofazlar konferaaının ıktettiği 
müteaddit celS< lerde bu mesele mü
zakere edilmiıtir . Uzun, fakat nazi
k.ine münaka !ardan sonra Boğaz
lar komisyonu meseleyi Cemiyeti 

Bitmedi 

~.-•• e-.... ;ı. -
Kral gf derken ... 

- ·--
Neşrettiği vedanamede 

ne diyordu? 
Afgan kırılı Amanullah Han 

memleketinden çıkarken bir be
yanname ncşretınlştlr. Bu beyan
namenin Avrupa gazetelerinde 
görülen tercümt~ine nazaran kral 
Afganiıtandan ayrılmasındaki sai
kin maglubfyetten değil, bilakis 
memlekette kan dökülmesini iste
mediğinden ileri geldiğini lltn e
diyor. Kral bunu uzun uzadı ya 
!Ah ettikten sonra dlyorkl: 

•ttakümda rfığının devam etti
ği on sene zarfında Afgan! tana 
hlı:met ettim. Medeniyet tohum
lan getirdim. Ümit ederim ki 
bunlar ~c:mere verecektir.Bir ran 
dsrbı meseli der ki : Sevdiğim 
baki kaldıktan sonra, ruhum ve 
kalbim blle parçnlınsa ne ehem
miyeti olur?.. 

Artık yerlmi başkalarıııa bıra
kıyorum_ Bu menfaat ve cehalet 
faciasını oyna~ anların ar!; ında 
kim olduğunu biıtün dunyı er
geç öğrenecektir. Milletime veda 
ederken Iranl ı hakimin şu sözle
rini tekrar edeceğim: 

Senden ayrılıyorum; a rtık be
nim namımı duymı}acak>ı n. el 
verir !..i sen bııhtiyar ola ın!." 

Akvamın naı:arı dikkatine arzetmeği Bu malümatı veren Avrupa gazetesi 
muvafık bulmu•t"•. Bu kararın, ko- İtaly li hh , - an m ra aoının protesto etti-
miıyondaki İtalyan mürahha11ndan ğini rivayet kabilinden kaydettikten 
mada, diğer mürahhasların ittifaki- sonra karann Cemiyeti Akvama bil 
le kabul edildiği anlaşılmaktadır. dirildiğini ilave ediyor. 

duğunu söyliyerek demiştir lı:I: 

Aft Yakup ile E!bord mevzileri, 
ınc~'ul ıi.iesanın reyi ile akınları 

nııni olmak için işgal edlhni~tir. 

Son baskın esna.sındı maktul 
düşmüş olan Alt Yakup kuman
danı hakkında hiç bir suretle 
muabazede bulunulamaz. 

Son hadisatın, Rff vakayü ile 
hiç bir aIAJca,ı yokrur. "Hatip, 
netice olarak, yollar ve demir 
yollan inşası \"e Afrika ordusu
nun hali hazırdııki şeraite intıbak 

ettirilmesi için itdhaz edilecek 
tedbirleri te~rih etmiştir. 

. b :Iis, bir gece celsesi akte
derek, Fas meselesi hakkındaki 
istizahların müzakeresine devam 
edecektir. 

Gece müzakeresi 
Paris. 26 ( A~ A. } - Mebu

san meclisi, gece Fas mes'elesi 
hakkındaki müzakerıuna devam 
etmiştir. M. Briıınd, Fransız hi
mayesi altında bulunan kabile
leri hlma ye ve muhafaza etmek 
llzım geldiğini ve sksi surette 
hareketin mümkün olımıyacağı.ru 
söylemiş ve demlştlr .ki: "Tıff
laletin işgaline alt olup hillı:Omete 
tevdi edllmlt olan pltn redde
dilmlşdr. Ait Yakup ile Elbordj, 
iki kabllenln talebi üzerine lşğal 
edilmiştir. Memleketin yeni askeri 
harelı:Ata aulmış olduğu suretin
deki endl~eler manasızdır. 

Fransa. Fa ·c.. sulh ve stikön 
arzu etmektedir. ve bunu her 
tilrlu vesaitle muhafaza edecek
tir. •Meclis, sosyalistlerin son 
vukuat hakkında Parlamento en
cümenlerinin tahkikat yapmasını 
talep eden takririn 207 reye 
karşı 34 7 reyle ve radikallerin, 
hükömeti usul! bir takriri sulh 
siyaseti takip etmege davet eden 
takrlrini 263 reye karşı 330 rey 
ile reddeımişdr. :.\1.eclls, hükQmete 
beyanı itimat takririn! kabul et
miştir. Hükt\met, muhalefetin 
iki takr!rine mukabil itimat ııie
seleslni ileri sürmUş idi . 

Alsas Lortmde Af 
Pari•, 26 ( A.A) - Matbuat, 

Alsas Lorende af ilAnı hakkında 

hUktlmetçe ittihaz olunan tedbiri 
büyiık bir memnuniyetle kayd
etmektedir. Fikir ve meslek Far
kı gözetilmeksiıin bütün gazete
ler bu hareketin bır zaf a!Amed 
deRil, [akat barışmağa delAlet 
eden bir uzla~ma eseri olduğunu 
beyan eylemektedir. 

lthalllt ııe ihracat 
Paris, 25 (A.A.) - Mayıs ayın

da Fran•anın ithalAtı,.\060,000,000 
franga, ihracatı, 3,958,000,000 
franga baliğ hulunmakta idi. 

1929 senesinin ilk beş ayında 
ithalle ihracatı 5,096,000,000 
frank ve 7,598,000 ton geç
~tir. 

Borçlar meı'elesl 

Pari~, 25 (A.A.) - 1\leb'u~an 
meclisi maliye ve hariciye en
cümenlerinde izahat veren M. 
Polncare Bonar Lnw planının Pa
rls konferansında ne suretle ve 
niçin kabul edilmediğini hatırlat
mış, borçlar ve tamirat mes'ele
leri arasındaki muvazillğe dikkati 
celp etml~ YC demiştir ki: • Az 
çok uzun >üren bir küsuf dev
resi nd~n sonra umuınl bir Young 
p l anı kar~ı;ında bulunuyorua.. 

:\1. Poincare Amerikan !stok
ları me,;'elesi 1 eylu lden eve! 
halledildil\i takdirde vadenin hu
luhinde bir nispet dairc,iııde te
diyatta bulunulmasına dair M. 

akşam amele fırkası erkAnı ta-
rııfından yapılan bir resmi kabul 
esna~ındı M. ~Iacdonald, ceneral 
Dawes lle ikinci bir miilAkat 
icra etmiş ve M. Glbson ile de 
görilşmiiş olduğunu bildimıi~tir. 

Mumaileyh şu sözleri de sövle-
ıniştir: . 

muhakem~leri talep edilmiştir 
lzmlr, 26 (mllllyet) - Konıuıılstlerin 1 deyle lüzumu muhakemeleri talep edllmlşltı 

muhaı..emelerlnden sonra Kadriye H. ve rü- 156 net nıadd i . dl ıı: 
fekasının ilk lstlcvaplan yapılmıştır. Mu - eg neşre yor . 

156 ııcu <rıadde ayn şudur: ''Reisicumhur lıakkt~• 
hakkemelerlne temmuzun dokuzunda başlana- sııl kasta bııtunıırıtarla buna ltftbblis edenler Jil!fln 

ca tır. ı bbli ·· ı d · d ı .,, · ' 1 
eşt su 0 111 uectsın e st, ıuom cezası ılr. ıı••· 

Kadriye H. ve rüfekasının 156 ncı mad- ise mliebbet agır hapis ile cezalaııdırılır. " Ümidim kuvvetlidir. Yakın 
bir zamanda hükömeder arasında 
mtiukeratın ne suretle icra edi
leceğini, konferansın nerede ak
dolunacaır;ını ve ne gibi gayeler 
elde etmejte çal~acağını bildf

DfiJnnu unıunıiJe 
• • • 

Türk .. Fransız dostluğu 
tsın 

n 
1 

~--+-.....--~eHo~-

.Murahhaslar Anka- M. Briand ile llariciye vekilimiz artı: 
radan Atinaya sında samimi telgraflar teati edild1 

cae 
B 

ah 
receği:ı:.~ 

lısizlerln mlktan 
M 
lu 

Londra,25(A.A,)- lngilterede 
1 7 Haziranda mukayyet olan 
ifslzlerin miktarı 1, 122,700 kişiye 
baliğ bulunmakta idi. Şu hale 
nazaran, geçen haftaya nisbctl.'n 
9,908 kadar hile fazlalık var ise 

gidiyorlar Ankara: 26 <A.A.) - TCrldye 1 ıJI. Bria;J!ll cevabı 1 

• Surlye hudut m~salle hakkıı:da • 2 
imza olunan ltiiallar Uzerlne ha· Memleketlcıimiz için I" 3 

kıymeti! olan iyi komuşuı~• , 
- -- . Ankara, 26 (Milliyet) - Duyunu 

umumiye murahhasları yarın 

hareket edeceklerıllr. l'r\urahhas
lar Atlnayı giderek Yunaıı!stana 
dü,en düyunu umumiye lıl sse: I 
etrafında hllkOmetle görDşecek
lerdir. 

riciyt veli.il! doktor Tevfik Rliş tU ı , 
m!lunscbatına temin eyllyen ' s 

b . yfeııdi ile 1-r.ırsız hariciye na- ~· 
zın M. Hriant :ırıı sında atldekl Sıırlye hududuna ml!teallik b 6 
tellgrallar tcntl olurmuştur. lunan ltfüllnamclerin teyeııııııO· 1(1 de geçen senrnin ayni devresine 

nisbcıen 39,821 kişi noksandır. 

/nglllz- Rus münasebatı 

1/ariciyr <•ehilimlzln nen imza edildiğini blldlren ,,. ~lış 
trlit;rııfı mimi telgrafınızdan dolayı ı~~ "ile, 

Londra, 26 (A.A.) - Röyter 
ajansına nazaran, lngiltere hükö
meti Sovyetlerle resmi müııa,ebat 
tesis ettiği takdirde Kanadanın 

buna imtisal edeceği muhtemel 
addedilmektedir. 

Türt- Yunan ınüza~eralı 
Hadut ve Mlmenditer mese- devlet l c rini.ı:e derin teşckkOr·• 1 Clık 

y • d • ,, •Ol~ ab;ı 

Tamirat konferansı 
Londra, 25 (A.A) -Tamirat 

konferansının temmuzda Londra-

lelerine mDtedıtir itlUllnamelerl rıml arze erım. Bu ,· a.:ı• ti 
M . de Chambrun ile lmzn etmiş yalnız mahalli lt!Ullların ve h~ 

Ankara 26 :milliyet) Yunan )' 
murnhhas M. Dlyamandapululos olduğumuzu bildirınelcle pek hazırdaki r.ıüşklllııtların ~e .1 
buğiln gelmiş ve Yunan seJlrl ile bı;tiyarım. TU;k-Surlye mana- flyeti haHlnl muı~zaınmın d t\ 
birlikte hariciye velı.lilni ziyaret •~bal ına nıD t callık lhtllalların ayni zamanda her iki meınle~~. 

1 tl he:;~ tl umulT'lyeslrde Fransa ile ı ı lh bl b"r t' eylem ş r. ç n tar ı r an'ane ve ı .ıı: 
Bitaraflar da hariçlyo vekilnl Ti!c!·fye ıı.rr.• t ] 1 11 husule gelen mn~ı istikbal olma!r ltlbf·" 

bu mes'ut sureti hal bende ..:' 'Ziyaret etml~lerdir kat kıymettar olıın bir dost•u,.,, 
m ~ mıe;:cıı erl:nlzi:ı mlll'r,;ebet- rt•• Maliye vekili rahatsız Franoa ile Türklyo arııs• ~ 
içi~ s ınnlmlyetle dolu bir istik· umumi mahiyette ve dc,·r.f.l 

dıı toplnnması muhtemeldir. Pro- Ankara, 26 (Jnl!!iyet) Ma- bal Unıldinl 1-uvvetlendirmlştir. ır rf, 1 
gram, siyasi mcs"eleler meycut llye veklll iki günden beri hafif işte bu do~tane temenni ile dlr sure:te kuvvetlendirilmesi b•~, ltıları 
olmakla beraber, bll:jlıca iknsad! rahatsız bulımm~ktadır. Vekil ki elde edilen mes'ut neticeden kıııdakl müşterek arıuıııuı ~ ''t'1 
mes'eleleri ihtiva eylemektedir. beyi dün ismet paşa hazretlerile dolayı bizzat aevindlglmiz gibi ilk ınueyyldesl olduğunu aY~' kJr. 

AVAM KAMARASINDA vekil arkadafları ziyaret etmiş· zatı devletlerine de beyanı teb· tizin gibi gOrmekteylm. ı~, 
Londra, 26 (A.A.) _ Avam lerdlr. rlkat eylerim. Brtand 

1 
ltn 

kamarası riyasete M. Fitzroyr Sanayi ve maad/11 bank3st K •ı • ti • b ~ • d d 1 1~1 lla 

inti~iş~~it-İN NUTKU Ank~~:~~=s:~f;:ı; - Sa· . oınunıs erın muuallemesıne uevanı euı ~
1

~ur. 
Londra, 26 (A.A.) - Amele aayl ve l'llaadln bankasının iki M . . de' ~l e 

frrkasınm parlamento hizbinin senede itfa edilmek ve şlmdlllk aznunlardan <19> u ılk ıfa da 
bir içtimaında nutuk söyliyen bir milyon lira ihraç edilmek • • • ,. • ilıla c 
M. Macdonald, İngiltere ile A- Dzere yüzde bet faiz yUzde bir lerJill inkar ettıler Re. 
meıikanın şimğiye kadar uyuş- ikramiyeli Dç buçuk milyon Ura· ~~· ~ lıo 
malannm önüne geçen bütün lık obllgulyon ihraç etıoeslH lzmır, 26 Milliyet) Komll· ı ilk iladcl~rinl dayak ıııe ,~ lf. 
manialarm her iki tarafın biribi hey'etl vekllede karar vcrllmlf· olstlerln muhakemelerine buglln yaptıklarını söyleyerek her f 

1t~il, 
ıini eyice anlamamış olması ol- tir. do devam edllmlttlr. IAtlcvap inkar ettiler. 6J ı a1 

duğuna tainamen kani bulundu- * • • edilenlerden Şafmao Koca' saat- Neticede söz alan ınO~ct~ ~ ı 
ğun~ söyle~~ş~ir. Mumai!eyh, An karaya telefon çı Nlko, ıaz lsmııll, HUsamettln umumi mevcut delallln ıcııv ,ıı ~ itlr 
bugün en muhım olan cihet, komunısı olduklarını itiraf et- olduğunu, dayak iddlB~~,ı , e rıı 

df. p• re · 
muhtelif milletlerin mütekabil Ankara-ıstanbul tele- mışıer. yalnız teşkilata dahil varit olmıyacagını söyle dP' ı 
ihtiyaçlarını idrak etmeleri ol- olduklarına dair ilk ifadelerini nunlardan Hikmet tabllY1 e,ı' ~tııı 
duğunu ilave ederek önümüzde- fonu nasıl çalışacak? lmkar eylemişlerdir. melerlnl istedi. MuhakcJll1 lıt '\ 
ki tahdidi teslihat müzakeratm- Ankara, 26 (Milliyet) _ Is- is ticvap edilen 19 maznun gDnDne talik edilmiştir. ••n 1 
da böyle bir mütekabil anlaşma tanbulla Ankara arasındaki tele- H k • • t "}} • ffl ~ ... u 
muhiti vücude getirmeğe çalışa- fon muhııbcratı tecrllbelerl mu- a ımı ye mı l ye <24> say ı' ~la l 
cağını söylemiştir. vafloklyetie icra edllmlftlr. Ah· Ankara, 26 ( ml:Uyet) _ Hakimiyeti milliye y0rı11 <ile 

HARtC1YE NAZIRI DA nan nıultlmata nazaran; müka- sayfa olarak çıkacaktır. •k u 
SÖYLEDİ lem.:lerdc çok vuzuh vardır. • •o ı - ıl as, 

Haıiciye • nazırı M. Hender- Devlet telefon ebekesl ile ya- Dahiliye vekilinin lzmirde Calala1Bra11l• • 
son, müteakiben söz alarak su!- pılan resmt muhavere şekllnde- ı fı t 

ki b bl tnfı''lş leri z ya ,, .c·" hun teşyidi ile diğer memleket- u r kaç tecrübe faallyeto " ı I ~ . 
!erle olan münasebatını inkişafa geçmek lçtn bir mani kalmadı- Erzurum, 2ô (A.A) - Şehri - Tür~m~~3:6 ~~hAç;sinde 

8(;,11~; , 
mazhar etmek hususlarını en ğtnı ispat etınlftlr. lıtanbul te- d b 1 k 1 d hu· ı;• ·~ 

1 1 t 
miz e u unnıa · ta n,an a ıye saray sporcuları serefıııe ı..·• .. , 

büyük vazife olarak telakki et- c on san ralında yapılmakta . ı'l'lı 
k 1 Olan terli.batın ikmali t kdl ı d vekili Şükrü Kap bey dlln gardenparti verilmkdr. ,,, ,, "• 

me te o duğunu söylemiştir. a r n e '"' _.,. B ·•ı 
AVUST!'!-ALYA _ İNGİLTERE aç güne kadar hat derhal umu· mektepler ile hastahaneyi ziyaret Tacirle; • .İlusg/Jdof 1

'
11 

S d 26 (A A ) 
mum lıtltadesine açılacakbr. etmi<lerdir. Ak<am şerefleri ne bir /1/ ı,, "'l••ı 

Y ney, . . - Yüzba- O ' • ii Ü H "'ltı şı Kingsfort Smit ile iki refikini ç dakikalık mııkaıeme ile- ziyafet ve mU;;amcre tertip edil - Z m gunderJll I ~. 1
• 

hamil olan (Southcm Gross) retl yüz on kuruştur. Avrupada mi~tir. Bir kaç gün evel RUJ.ııY'~..ıP~ ._l· ~."'s 
t . oldu""• ....tbf muayyen saatlarda L dil L u ı .... _ •• ayyaresı 22 saat U"UŞta "'M •• Bir cani yakalandı .. e ece.. zum erin v bif·. ••..,. , ~ır• 
"D b ., 'd k ~. .n sonra abone kaydedllebilecek ve h t a ı b u· , • er y e araya ınmış oldu Ankara, 26 [l\1ı"Ilı' yet] - Sa- ıa er vermiş ,.e Ruıyıdı •·• 'uıuo 
ğu d A ra1 İ - geç vakit, mQkllcmenln nlspe· tüccarlarımızın mıllannın ıu'l, i :Otırııı 
fe~~ilk ~:~hafe~n1:~~~~ e~~ ten az Olduğu zamanlara tesı1- man pazarında bir kadınla bir hanelerle Ruslar ıarafındall b;,ı ,,ı· \ ~Rı, .. 
miştir. İkinci hedefi, Singapour dUI edecek aboneler için ten- köylilyli tabanca ile yaralayarak diğin! yazmıştık, Gerçi atAk• de 1 ~;:•• 
d zllat yapmak ta kabil olabile- kaçan Hacılar köylü Yusuf yaka- kamlar vasıtulle sevke aııı• 11 •' ı._ 10

• 
ur. cektlr. iar baklanda hUkOınece ııı.ı 0fııeıl1 ''•ı~ıy 

C'hurchlll tarafından vaki nhn Erlkson şirketi ile aktedlleo lanmıştır. rilmişse de her.üz ikdsat '~ tıiı'...r 
mukavele tatbik edilince mükl- Adana valisi den bir cevap ~lmemişıir· \ 'ıııı!ı'~ 

talebe tiC4rt ve ~h.·ast borçlıınn ( Milli ) ıı'- ki ı · hl bir ı•· leme ücreti mukavele mucibince .\nkaro, 66 yet ar .. sev yıt çın ç e>•P uı, 
blribirlne benzetilmeyeceJiinl ve 280 kuruş olacaktır. Adana valisi Vehbi Ber bir haf- kalmadıP;ı balı.landı bir c .,ır· 
ayni hal curetine tabi tutulamı- I memlş olması hasebil• rO~ıl%~' 

Yozgntt;ı sel taya kadar ; tanbuldan ı\danaya Ru yayı Sel'kecmek ilzr• bl, 
yacaıı;ını sevahcıı bildi rmtk sure- •' .,_,,. Vozıat, 25 (A.A.) Bugün gidecektir. lan malları sevkcıme~ıen ' ~10"1 . 
tile itiraz ettil';ini söylcmi~ tir. M. saat 17,30 da başlayıp yarım * Kavaklt kavmJkamı Ü>man !erdir. Bu surttle 70,1)00 ~' ıı 
Poincare borçlar hakkındaki iti- saat devam eden yağmur ve zc~ Bey vekı!.kt emrine alın- fazlı üzilm rene memtekt· 
ldflann ta~d i ki nı cs'eleslne ,,.elin- doludan sonra, kasabayı sel mııtır. · D(I~ 

1 
l"'t mı~cır. J 

ce ngi!tereye ,-c .~merika)·a olan almış, bazı mahalleler su nltı n- j • ı· h fll 
Bir memurull' muhakemest · zmır ı anı " 

burçlara müteallik ihtiraz! ka,·it· da kalmıştır. iki köprü bir !-'.aç "o;ıl 
!erin biribirinden farklı olm;dı- bina yıkılmıştır. lzmir, 56 ( A.A) - Q500 !ita müfit teşebbıJ; " 
gını söyliyercf.: beyanatına niha,·et Ht:kkı Şi11asl pa~R Edlr1tedf• lık bir ihtilastan $Onra Rusyaya lzmirde Verem mııcad'·~~I' 
vermiştir, · Edlrnc, 26 Jı .A. Hn h kaçmak ilzre iken yakalanıp şeb- yeti salonu nda \·oh pı. şanın nıld'' 

Şlnası pa~a berııberiııdc cum . 1 - .1 dk ı· ll • y•r ' 
1tt/at'.ln alAyhln""e talı~ı·rıer r mıze geti r ı en i · ı ı ma ye san nın riyasetinde lı i r içuın _1,ı 
l• : • .~ u• , , hOrlyet halk fırko~ı Ed irne mu- -U"' ~ dık emini ümer Lutfi efendinin Bu içıiınadıı 17.mırin "' 1,~ 

Paris, 25 ( /l.A ) - Borçlar temetllğlne tayin edilen mutekit b k h n•'" isticvabına ba~Ianmışur. Kendisi mline\'ver ir ço • ~ 
hakkındaki lti!Ulann Fransa fıü- miralay Osman bt:y olduğu lıuiunmuşlarJı r. fe b A 

r holde Edlrneye gelmlQ, teftiQıta sorulan suallerin cümlesine ademi ık ~y 
kömeci tarı •ndan tasdiki al e)·· Y Y Yerli mallannı ıı.oruııı · t1' ' başlamıştır. Yeni mutemet te malumat beyan etmıştlr. . ıçın ~ ~lj 
hindeki niimayi~e dair olan tak- dair ıedabir ittihaz ecın•~ ,'11ı<v rfa 

vazifesine mObıışeret etmı,ur. Teşviki senayı kerac cer..,.an etmiştir. ı ı~.o ,.,,., 
rirlerlnin derhal miizakcrcsini Pasa buradan Kırklareli, Tekir- 1 -, ktO"" ~ 
talep eden mcb"uslara verdiği dat vilayetlerllo Uzun köprü, Ankara, 26 ( Milliyet) ~er i moiian ile çok ~ bU,..ı ı 

~ '1 T d" k Ketan, Malkara ve Hayreboluyu T ik' ı k ar olmak hususun ı;ııııi ,,fi> cevapta ". ar ıcu c> 1 muha- e~v· ı senay anununu on tehal ük gostemı işler v•, .. ~• "",. 
riplerln ariza<ını kabul etm~di- teftiş edecek, kuraklıktan fazla birinci maddesi mucibince mua- telif mahallerinde c ·'';.r ,. 
ıı.; 1 .. 1 . 1 mutazarrır olan havıllyl dolat· . 1 h · · ti• ı;•n , numay ın yapı ma. ına mü- fl)·et ruhsamamesın au: muesse- koruma kolu• n .ılll ..; 

tıktan sonra letanbula döne. ...u 
saade ey lemediğini, çiinki böyle cektlr. sat sinaiyeye tev"i edilecek primin ıçmağı karar , eım ıılef""bu rel';I' 
bir nümayiş icrasını dürüst bir sureti cahalckuk ve tevzii ile . Verilen karara go;:,.,.. 11 'f•1·A1' 
h k !

...... E~klıehfr ilk bugdag e~ ,. \",o 
are et te IUU\i etmediğini söyle- nıahsulu mahsubuna dair maliye ve lkti- calımaıın ı ıasdl.t •tnkınci ~ı~ ı 

miştir. Meclis, bu istizah takrir- l 1 ( ) 1 sat vekaletleri tarafından hazıri~ zun 7 inci giln• ' ~,,vef< f 
!erinin müzakeresini 266 reye Esk şeb r; 26 A.A - lk bur- 1· ki daha aktedllecekrfr. »,.1r1ıl 

day buctın boreaya relmlf nan ta ımatnamenin tatbl heyeti ına'ıol!Atlle Karş11· ak•· _,,. r 
kır~ 261 reyle cebir etmiştir. vcı merulmle satılmıttır vekllcce kararlaşu nuv• ,. lluc•J• ar•l•C""" 

b 
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Ekonomi 
i r~enup vilagetleı·imizin zira

aiinde ehemmiyetli bir 
düşman: [Süne] böceği 

MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ ~ 
il ' · Mahkem'elerde 

---1=-m--~~m:msıı:.-----llm]lll~-;, Hem ana ha.ha olmıı.fi:/a~, hem 
Emanette Ticaret odnsında ~ 

Şehrin imarı İthalat artıyor de "nişanlıyız!,, diyoı·lar .. B~ sene cenup , ·ilayetlerimizde, (Süne) böceği çıktı. Bu böcek 
'irg den ı;onra en ehemmiyetli afettir. 

1 ıı r h !rr mly~tıni şu rııc'an dn anlıyoruz ki, lıü k Oınetlmlz bu kcnıl -
l mıız;r h yvanrn i t ı lilsına uğrayan vilayetlerden ihracatı mu• " 'k. at zaman için me n'ctti. 
Sene ned"r, nereden çıkar (Süne), hububattan en çok buğ· 

}a h wm eden ve hasada kaılar bugda)ı kem.rdlkten aonra 
das nrazlye hicret eden bir haşeredlr. Bize, asıl vatanı olan, 

.~ı 

rl 

ur;~ eden geliyor. 
Son aylarda bu bayv andan nekadar zarar gördük, henüz 

sını istatistik çıkmadığından bilmiyoruz. Yalnız, bir fikir vermek 
~n şu rakkamı zikrederiz: 

1925 senesinin haziran ortasından mayıs ortasına kadar, Surl-

Taksin1 ıneydanının 
tevsiine başlanıyor __ ..., 
Emanetle Taksim şirkttl arasında 

me)dıının t<vsı ve iman için itıllf 
hoıııl olmuştu r. Şirketle anlaşılan 

şekle göre talimhane meydanı yeni· 
den ifraz edilmiş ve cvelce açılan 
sokakların genişliğinde razı tadilAt 
yıpılmışnr. 

Bu pl:lna ır;örc talimhane mcydı-

Acaba kim? 
Meçhul bir ihtiyar 
keııdini denize attı 
Dün sabah K prüdcn 7, postası-

nı yapaıı Hcybeliadı vapurun· 
dan Sarıybumu açıklannda lr.ıç tara
ftı oturan ihıiyarca bir adam birden 
bire kendini denize atınışnr. 

Yeni tarifelerden evel 
çok kumaş ve otomo

bil getiriliyor 
lstanbul Ticaret oda" meclisi 

dun Habip zade Ziya beyin riya

setinde toplanmı~tır 

Tahkikat hakimi müb&flre seslendi: 
- Ayşe ŞekOre hanımı çall;ır, bak evlenmek istiyormuş. 
Mübaşir koridorda avazı çıktığı kadar bagırdı: 
- Evlenmek l~ı iyen ... Aytc Sekılre hanı ..• m 1 
Aradan bir saniye geçmeden lAyş~ ŞekO.re hamm kucağında 

Jl!•zmızlanan sarışın bir çocukla hakimin huzuruna çıktı. l· ııknt 
bır tarın rahat durmıyor gllb annesinin saç!annı çnklyor, g!h 
düğmesini koparıyor ve eğer arzusuna muvafakat edilmezse avaz 
avaz haykınyordu. 

Bu arada rela aorduc 
- Söyle bakalım Ay'e baaım. Ne istiyorsun? 
- Evleneceğim efendim. - l(Aflr yumurcak sus diyorum ~anal· 

tcle fenni vasıtayla toplan n Süne miktarı 160 bin litredir. 
8' Buıtda)·ımızı, bu çok kıymetli mili! emek ve sermayeyle yetiten 

·ahsuıumuzu, yeni afete kartı müdafaa ıazımdır. 

lnının arkasında tramvay, caddesine 
mün,i 20 meıroluk bir cadde açıla

cak ve yeni bir yol tramvay hamna 
bağlanacaktır. :)işlidcn gelen tramvay 
lar bu yeni caddeyi takiben Tarlı

başına geçeklerdir. 

Y olcuiarın feryadı üzerine 'apur 
derhal durdurulmuş, sandal indir -
miş ı·e bu şahıs denizden çıkarıl

mıştır. 

Geçenlerde :\Taliye vekili beye 

çekilen teşekkür telgrafına gelen 

ce,·ap okundu. 

Yeni gllmrilk tarifesinin tatbik 

zamanı ) akla~ması dolay1>ıle 

ithalatın tezayüdü lıııkkımkı ha

zırlanan rapor tetkik ulilmi~tir. 

evet efendim nişanlımla evleneceğim. 
- Nl~anhn kim ? 
- Salih efendi .•• 
- Nüfua tezkeren yanında mı ? Müdafaa, Afetin mahiyetini tetkik ile başlar. Tetkike muhtaç 

aıum olmıyan noktalar şunlardır : 
1 Süne nin Türk topraklarına geldij(l istikametler, 
2 - iltica ettiği yerler, 
3 Kışlama şartları, 

4 Mukabil düşmanları, 
S Kimyevi usul ile imha, 
6 - Mlhanlkl u ul ile imha. 
l(ıymetli ziraat mütabassıslarıınızın ve çok muvaffakıyetle 

lllışan ziraat labaratuarlanmızın zaten başladıkları (Süne) tetkik
i •tile, hem intişar meselesi, hemde imha usulleri elbette anlaşı

e- - Clık, ve hu yeni afetin önüne radikal surette geçmek elbette 
,~ -bil olacaktır. 
ıı 

il 
el 

Dr. Nlzameltin .. ,.. 

iKTISADJ HABERLERİ 
Hayvan borsası dün toplandı 

:ıa\ \ ın hor .. aliil idare nıecli i dLn ı :\ll' 'lJ l ekrtimı z1n ikti ·adi pn•graınını 
1;nmıs" . apm:k uzrc il ıkdsat ır: ecli sınce 
e şin ha\\an satı ılınn da t<W)t tc,lJ I edi len ~omısynn .ıu~ ilk içti· 

' cıi .ı ~un olacak, lıu muddu maını akdct'll iiU 
•"da p•rasın alamıyanlann mur.- Ted; ik cı ahati için IAzım~clen 

ı 'ttları bunlardon tahsıl cı.lilecckıir. vesaıkın topJınma.ı takarrür ctmı~ ve 
honuya raptedile-

Borcunu vcnniycnler. Borsada 
len mcr.cc..iilecc•.tir. 

Barsak muamtl~ıının bor arn 
li esas ıtibarile muvafık görül 
~IÜ<. Bu daire eyhıld~ ıçılacıktır. 
\lczbahada ke>ilen etler, bu sa

,d;ı borsanın mürakabası altında 
t-

1acaku. 
ile mi devairln et alım ve sarım· 

~ Ht ırsa r~!minden i tisna cdilmi~tif. 

1 -lf. lstanbulda hayat ucuz 
~il, pahalı... Bazı Bankalar 
'aı pahalılı~ hakkında Ticaret 

'!la ı ıarafından hazırlanan istati>tik
lirazla kar ılamakıa \C noksan 

ı '<lqttmcktedir. llunlann tetkikatını 
,. ır, i tati<tıklerde ı:ost erildlği ır;ibl 

<lnbuı dün anın en uc; ~ yeri ol 
~u do~rıı de~ildir. l laıı.ı ' ''" ıet
. 1 A\'rupanın ekseri 'lemlekeıle· 
tn 1 tanbııla nıspctlt ) Jıde on 
~ ucuz olduğunl! teyit etmektedir. 
\lal! mahafild~ bn ğibi istaıı tik 
li.ie ticaret oda~ından ziyade fsta· 

Umum müdurlüjtüntin meşgul 

•ıı muvafık ~orulmcktcdir. 

• l(llml yon toplandı -

ihzari mesair e ha lanmıştır, 

• Rusyaya ihracat - Mu•· 
yenesi Ticar<t odasınca ikmal edilen 
derilerin bir kı smı dün Rusyaya 
gônderilmiş tir, 

• Deri işleıl düzeliyor -
Geçenlerde bir buhran geçiren deri 
fabrikaları son günlerde . elAha yüz 
tutrnu~ ve ham deri f ı cıleri yüksel· 
mişur. ll c fıran zail olmu~ıur. 

• Meyı:n kökleri Ticaret 
mıidürlüp;üne nrilen malılmaıa na
zaran l 'l28 senesinde lzmirden 52 
bin küsur ve J 929 senesinde de 
64 bın küour ton mC1·an kökü harice 
sel'kolunmuştur. ' 

• Borsa meclisinde - Borsa 
mccli <i dünkıi içtimaındı, Borsada 
iş yapmaktan men 'edilen birinin 
vnzil c'.i ıukik olunmuş ve tahakkuk 
eden b<ırçlannın temin at akçesinden 
tedive>i için bankaya tebligat yapıl · 
mas ı t rk:ırrUr t.:lmJştir. 

• lnglllz : 1012 buçuk ... -
Dün ikırsıJ: ln giliı lirası (1008) 
kuruş (.JOJ paradan açılmış \C (i012J 
kuruş (20) parada kapanmıştır. 

,\lun ııao, den, Düyunu muvah
bcde ' ıııu, dan, İnikrazı dahili 
(9,l.IOJ dan muamele görmüştür. 

* * * 
Kambio Borsası28/6/929 
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'l'evfik Beii gitti - j!lazazede.uapur -
'1,~1Yase.tl Cumhur KAtlbl umu- Geçen gün Trabzon feneri 
~~ lt~fık Bey dünkü trenle açıklarındaki kayalıklar üzerine 
~~~-raya avdet etmiş, ve lata- oturan Büyük liman vapurunun 
\1~a bir çok zevat tarafından vaziyeti ümit~iz görülmektedir. 

Olunmuştur. Vapurun iskele tarafındaki 
Ormancılık· tahılli rahne çok büyüktür. 

~r tııüddcıtcn beri .\lmınyıdı (.'.eminin bir numaralı anbarı 
lıtcılık ııbsilinde bulunan Maz- kamılen su dolmu~tur. 

1 Y Ş•hrimizc avdet etmişrir. 
t~ltlı 

Paşa pavlyonu ihale 
ı, edildi 

lrıb paşa hasııue>inin dabiU 
, ııı~~Q ınşaaıı 16 bin lirayı ıhalc 

il r. in aaıa )"akında bqlana· 

1 Undan b~kı hastahaneye yeni· 
ıo ı·atak ilAve edilmiştir. 

~a 
"11 r-Hadık1Jy lramı•ayı 
11ııı1 :zrmesi geliyor 

lar l\ Jıkov t amuy hattı· 
ks, •çı~ luzurnu olın mılze

<t 
4 <;ık'Dı tır. 5 Ağu ıostı şeh-
gel•ctk ve Teşrınicvddc 4 başlana;uktır. 

'·o · lcemal/n rahneM 
ere: Stelln ı 

d } ar ıl 
!>uru c• ha' z ı t t 

/ r s ı hr ;ı 

Malul ga:ıller araaında 
i\JalOI gıvJler muavenet hcy'etl 

ve pazarının tasfiyesi için hazır

lıklara ba~lanmışrır. Bir kısım ma

!Oller pazarın devam etmcşlni 

istemektedir. 

Diğer bir kısım malölkrc na

zaran be pazarın şimdiye kadar 

hiç bir faide>i görUlmedlğl ilen 

sürüyorlar 
Bankadaki paralar ise umumi 

olarak nemalandırılıp maJOJler 

arasında taksim edilmelidir; diyor

lar. Ta fi) c hey' etinin ne yapaca~ı 

hcn LZ rna'ı.bı değildir. 

lıclirııe fırha m11lemedi 
\iL eKa', erk nı ı-Jrp miralay 

(ı m< ı be\ Fdirne 1 laik fırkası 

tayin olurmu~tur. 

ihtiyar fazla su yuııup;undan hir 
müddet sonra ölmüştür, 

Bu adamın hü,iyeti ınıı,ılaına
mış fakat bO ıaşlannda bir ecnebi 
ve ıglcbl ihımal Rus oldutu ıcsbit 
cdllmiştlr. 

En çok ne geliyor'! 
Raporda, hilha--.ı pamuk 

- Yanında .. 
(Tetkikten sonra:) 
- iyi ama bak, burada on dlJrt ya~ında gllzllküyorsun. 
- l(üçük yazmışlar efendimi 
- l(ucağıadaki çocuk kimin? 
- Benim efendim. Babası da burada •• 

Talimhane meydanının Cumhu
riyet abidesine karşı olan kı~mı mey
dana kalbedilecek yıkık Alkazar 
sincma~ının duvan tanzim ve tamir 
olunacaknr. Mevdanın ıcv ii ameliye
sine cumartesinden itibaren başlana

caktır. 

Nişanlısının yüziinü kesmiş 

mensuı:ar. otomolıi', 'y ünlü ve 
ipekli, kumaş ithalılıı arttığı, buğ
day ve un ithal:ltı da çok ehem 
miyctli olduğu izah edilmektedir. 

ipekli l~ya ithal;itı geçen se
neden yüzde yirmı fazladır . 

Yal Demek nlkAh filan kıyılmadan ... 
Efendim aceleye geldi. 

- NlkAhlanıncaya kadar sabredip te kanun dalrtsinde l- r 
araya gelseydiniz olmaz mı idi? 

Tiyatrolarda su depoları 

H as"öylü terıi 'eSiin ni~anfıq 
F.sterln kendıslnden ayrılma>ındın 

müteessir olarak jilcılc yüzünden 
kc~miştir. ( ' arih Nesim YYkalanmı ~ t!r. 

ithalat e~yasının mühim bir kı;
mı vadrli olarak v;ctirildigi için 
kambiy o üzerine büyiık bir tesir 
yapmamı~tır. 

Babasını çağır bakalım. 

Henüz yirmi yaşlannda bir delikanlı, hafifçe gfllDm~i> ere:; 
içeri ıtlrdl .. 

:\Tuhıemrl yangın tehlikelerinin 
önünü almak için tiyatro ve sinema
larda birer "' deposu tc•i<i t•kırrür 
etıni$dr. 

Düyunu umumiye binası 
Emanete verilmiyor 

Emanet düyunu umumiye bina
sını n kendi!">lnc vcrilmc5inl İ!!tiyordu. 

1 lükumeı söylendlline göre emınetln 
bu talebine menfi bir cevap ver
miştir. 

Yanguı yerinde" tecavü:ı 

L angada oturan 14 yaşında Mamas 
gece yangın yerinden geçerken 

önüne evtlce kavga ettiği Cemal 
çıkarak yüzünden yaralamışur. 

Silah atan sarhoş 
K adıköı· ünde Acıbadcmde oturan 

\lusıafa F.fendl gece sarhos bir 
halde silah auı~ındın yakalanmıştır. 

Elmasları kim ('almış? 

Cemiyeti belediyenin 
dünkü kararları 

Adada caddeyi tevsi için 
bir kilise istim/Ak ediliyor 

Pangaltıda ,\fcşrutiyet mahallesinde 
oturan °'crnseddin Bı::vin evinden 

elmasları ve 82 lirası çalınmıştır, 

Şüphe üzerine Ic:leni, Mehmet 
Hakkı yakalanmışlardır . 

Kadın, i'rkek kavgası 
yedikulede Hacivat mahallesinde 

Cemiyeti Belediye dün ikinci reis 
vekili Tevfik B•: vin riyasetinde top· 
lanmı ş ve Büyük Adada saat kulesı 
meydanından şehir içine dol;nı açı · 
lacak cao\de dolayısile .\yıyani ki· 
lisesinin yola kalbi ltzım ~eldlğinden 
Bu kilisenin lstimlAkine mezuniyet 
yerilmesi hakkındaki mazbata ile 
Kadıkiiyünde güzel bir puk itıihazına 
en elverişli mahallin tetkik edilerek 
bura. ının i, timUk ye ya iştiruı için 
mezuniyet vcrilmesl hakkındaki maz
bata okunarak kabul edilmiş ve ç•r
şamba günü içtima edilmek üzere 
celseye nihayet verilmiştir. 

lran halıları Jstanbuldan 
geçmiyor mu? 

Halı transit işleri ~ayanı dik

kat bir safhaya girmiştir. 

Bundan eve! lstanbul - lran 

r.alılarının satı~ merkzi iken son 

senelerde lstanbul e,;ki vaziyetini 

kaybctmi~tir. ~imdi İran halıla
rının >atı~ merkezi Londra ol

mu~tur. Buna sebep memleketi

miz dahilinden geçen transit yol

larının eski mevkiini kaybetme

sidir. 

lsrnnhulun eski mevkiinl kıs

men olsun ka?.anması için ba;lı 

tedbirler ittihazı diı~iınülmcktcdır. 

Ricali 1izln sesli filmleri 

Foks film ~irhti 'illrkı karip 

IJ\İid• rıi olan ,\I. Jlarler isminde 

bir ut ~ehrimİ7.C gelmi~tir. Bu 
' zatın mensup oltlup;u müessese 

son zamıınlardn sesli filme ehem

miyet vermege ba<lamışrır. Kum

panya btitün dünyanın ml~hur 

ricalinin ~esli filmlerini almakla 

me~~uldıır. 

Şirketin, Türkiye ricalinin ve 

bilha"a Guzi hazretlerinin bu 

şekilde filmini almak emelinde 

bulunduğu :\I.Barleyin ifadesin

den anlaşılmaktadır. 

Sonbahar koşuları 
Sonbaharda yapılacak olan 

ıMyarışları için hazırlıklara baş

lanmıştır. Bu sene yarışlara 26 
Temmuzda l>a~lanacak ve altı 
halta Cuma gtinlcri dc11m ede 
cektir. 

Rumca bir gazete kapandı 
Rumca Aniksartos gazetesinin 

sahibi ölmüş ve verese tarafın

dan intikal muamelesi yaptınl

mamı~ olduğundan muamelenin 
ikmaline kadar p;czctenin çıkarıl· 

mama,ı polis mıidliriıyetinden 

teblip; edilmiştir. 

Salihe hanımla ayni mahallede 
Nazmi bey bir alacık ytizıinden kav
ga etmişlerdir l\avgıııı ~tiren faikı 
hanım bayılnuş, iki kaı·g cı karakola 

götürfilmüştür._.,,..~.j 11 

Rakip kadınlar rbirblrlnl 
dOvdü 

Kasımpışada Aliye ıc Rükiye 
Aşıklar mezarlı~ında iki gençle 

konuşurlarken gençlerin evelce ko
nuştuğu iki Yahudi k11.1 gelmiş ve 

bir ağız dalaşından sonra birbirlerini 
döı müşlerdir. 

Bahçeye giren otomobil 

Dün Tcıphanede l 5u8 numaralı 
otomobil )Olcu salonu önünde 

manena yaparken ~olör direksiyona 
hakim olamanıış ve otomobil h11Ja 
Sait efendinin bahçeli kahvesine 
girmiştir. 

Otomobil bahçede masalın de
virmiş mermer ve budaklan kırmış 

ondan mada çardağı da yıkarak ken
disi çardıj!;ın altında kalmıştır. Kah
vede bulunan h•lk çabuk kaçtıkların
dan kimseye bir şey olmamı~ıır. 

Bir hi:ımetçinin küstahlığı 
yaniköyünde oturan Sıın1i pa~azade 

Se?.ai beyin hizmecç;si .'atılmış, 
hizmetinden çıkarıldığı ı~in kızmış 
ve evcil gece hem hmızlık ve hem 
de katil mahadile eve girmi~ ~ezai 
Raif beyin hem0iresi .\!elek hanımı 
kamı ile tehdit tını iştir. J\lekk hanı· 
mın istimcJ.oıdı üzerine yeuşilmiş ve 
yıkalanmıtnr. 

Denl:ı hırsızları gakalıuıdı 
Bir müddttten beri limanda vapur· 

!ardan eşya çalan Paşa namile 
maruf Lconida, mavnacı kopuk Mu
stafa, Mehmet ve Antuvan namında 

4 kişiden mürekkp bir hırsız kum
panyası cvelkl giln yeniden ipekli 
kumaş çalarlarken yakalanmışlardır. 

Bir intihar daha 

Kumkıpıda oturan şoför CeiıU 
efendinin zevcesi Pakize H. zev

cinden dayak yedili için müteessir 
olmus ve zehir içmek suretile intihara 
teşebbüs etmiş ise de kurtarılmıştır. 

Ayakları ezilmiş 

Sirkecide paukAr Salih efendinin 
kalfası 16 yaşındı lsmail dun 

Sirkecide tramvaydan atlarken düş
müş , .. iki arılıa ıra~ında kalarek 
ayaklan ezilmiştir. 

hara denl:ıde tahlisiye 
Karadenizde tahli>iye istas

yonları teşkili lçin en münasip 
mev kiin bildirilmesi liman reis

lerine yazılmı~ı:ı. Liman reisleri

nin bu husustaki raporlan gel 

mej!;e başlamıştır. 

Tahlisiye istasyonları şimdilik 

yalnız Karadenizcle yapılacaktır. 

Ne vakıf tatbik edilecek? •. 
Dünkii itimada yeni tarifenin 

Tc~rinkvel iptida ında rathik edi

Jeccp;i hakkındaki haberin lktı <at 
Yekftletinden rnrulma < ı ı e l ıu 

raporun ~öndcrilnıesi tekarnir 
etmi~tir. 

Ceza alınacak 
.. 250 ~ çuval kepeği, borsa 

resmi vcrmiyerek satan Şark 

değirmencileri anonim şirketinden 

70 lira ce;layi nakdi aiınma ;ına 
karar vcrilmi~tir. 

Münhal aza/ıklar 
A7.adan Haydar :\luhlddin 

beyin vefatı dolayı,-ıJe lıcş dakıka 
celse tatil edilmi~tir. 

İkinci celsede J l;ıvdar :\lu
hiddin w Raşit beylc~den nıün
hal kalan meclis az:ılık lan inrl
h.ılıı için intihabat hey'etine key
fiyetin bildirilmesi muvafık gö
rülmüş münhal idare he\"eti 
azalığına \' clizade Faik bey· ge
tirilmiştir. Haydar ,\luhicldin bey
den inhllal eden kazanç vergisi 
itiraz komisyonunun aznlı~ına 
Necip, verj!;i emsal komisyonuna 
1 lahip zade Ziya, Şehitlikleri 
imar cemiyetine Hacı mehmct 
beyler intihap edilmi,tir. 

Rusyaga ihracat 
Rusyaya giindcrilnıl· i mukar

rer (3,000) kilo derinin alılka
darlara tevzii kararla~tırılmıştır. 

Vilayette 

Kazanç vergisi 
Bu davalara Devlet 
Şurası bakacak 

kazanç vcrır;ilerine ıit itiraz da
valarının Devlet Şurasınca tetkiki 
]Azım gclecep;ine Mahkemei Temı-iz 
umumi hey'etince karar verilmi.,tir. 

Umumi meclis 
\"il&yeı daimi encümeni dün top

lanmış 'e yeni kanunları göre tanzim 
edilen bütçeyi tasvip etmi,tir. 

Vilayet 1.Jmuml Meclisi de euma
rtC>İ toplanacaktır. ---

360 Bin lira 
Yeni yollar 1trgisi ~anıınu mu

cibince ılınacak }Ol Hrır;isinden 
l>ıanbuldan ,1b0 hın lira J'\aliı Ve
kAle ı ine verilecekıır. 

Defterdarlıkta 
Defterdarlık mubL<cbe HZne!lnd• 

görülen lüzum üzerine mkıbt \"I· 

pılmakıadır. ....... - ... 
Kilise çanı kimin 
Bir adım kilısc çını satarken l akı 

lınmışar. (,.'ın, emllki milliYtdtn 
olma<ı münıscbeıile Deftnd<rlı~a 
gönderilmiştir. Bu adam çını Sur
meneden ıı;eıirdi~ini soykmiştir ı.·ı
nın alon ve kıymettar olduğu da 
söyleniyor. 

Takdirname 

Hanımın nişanlısı senmlsin? 
Evet! 

- Çocuğun da babasısın. 
- Babasıyım efendim. 

- Hadi siz şeytana uydunuz diyelim, bari çocuğa acıya idiniz. 
Şimdi bu yavrucut,a nikahsız at'a babadan olmuş dlytcekltr. 

Efendim cahillik ... 
Neyse, evrakınızı mahkemeye verlyoruı. Tayin olunnıı 

günde gelirsiniz. 
iki nişanlılar (1 Muhakeme salonundan çıkarken çocuk tekrar 

avaz avaz haykırmağa başladı ve babasının fapka ıoı başın 
geçlrdllcr de ancak o zaman ıustu. 

* * • 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

Ferdi Bulgaristandan getirildi fakal 
serbest bırakıldı 

Kadriye 1 lanım ve arkadaş-

lan ile alakadar oldu!(ıı tahkika

tın ilk ,;afaharında zannedilen 

Ferdi Bu lP;:ırisrandan şehrimize 

getirilmi~dr 

~lüddei umumilik, Kadriye 

H. tahkikatı ile me;b'lll lzmir 

istintak l lakimliğine Ferdinin 

şehrimize getirildiğini bildirmi~ ve 

~evki talep edilip edlimcdij!;inl 

~ormu~tur. 

lzmir lstintakı bir a!Aka>ı gö

rünmemiş olduğunu lıildirmi~. 

Ferdiye arfolunan diğer ciırLim 

de dolandırıcılık olduğundan 

Tecil ve Af kanunundan istifade 

ettiği anla~ılmı.,\ kl'ndisi bunun 

üzerine serbest bırakılmı~tır. 

* Kardeş katili tevkifha
nede - Bir içki meclisinde Ha

o ismindeki kardc~ini kadın yü

zünden öldtircn Ahmet evrakıyle 

birlikte l\liiddcl umıımiliP;e te~llm 

edilmi~ti Ahmet istintak dairesine 

verilmiş Ye hakkında gayri mu

vakkat tcv1'if müzekkeresi kesi

lerek tevkifhaneye kunulmuştur. 

lstintRk 1 iakimliıti cinayet ge
cesi içki medisinde bulunan Fat

ma kadını da isticvap edecektir. 

* Londra oteli clnayetl
Londrn oteli mili;tcciri llüseyin 

Beyi öldüren, Con Dandiryayı da 

yaralayan Kolakosun muhakc. 

mesi bitmek iizercdir. 

Katilin i il asına dair ceza mah

kemesinden alınan C\ rakı tetkik 

olunduktan sonra dun Müddei 

u·ınuınl iddiasını dermeyan et

mi~tir .. 

l deli ana m c de K o fakosun 

ka,tcn ve tehcn iirm katil fili le 

tecrimi talep roilmektedir . .\lu

hakcme :;afahatına nal.aran kati

lin Yunanbtana gitmek Iİ7.cre 

pa~aponlarını hazıriaını~ oldugu, 
mua\ enet talep etmeh. maksadı 

ile otele giuiği, ve lAtilıeyi gör

mek istediği hu e•nada Con 

Dandirya ile l liıscyin heye te

sadüf cttijti ve kendilerini 'ur· 

duP;u görülmektedir. 

Katilin avukatı, miivckkılinin 

müdafaasını, muhakemenin gele

cek celsesinde yııpacaknr. 

derilmiştir. Tıbhıadll nufus kt

ğıdını kaybctmi~ olan katilı!'l ) a
şını tayin edecektir. 

'·azil tevkilaneden Viktorrnl" ı 
meknıplar görnlermckre ,.e a:. · 
kından bahsetmektedir. 

* Bu günkü muhakcm<.
ler - lıgıceza makrıne i hu 
gün lıda cinaretlnln muhakeme

sine devam edecekrlı. lh ı ) ıık 

adada emlAk tellalı \·asilı\kiy i 

vuran Hli. eyin ~riç Tılıhıadlic · · 

mü~ahede altına :ıiınmışıır. ,\fo 
hakemenin bugiınkiı ccısc inc e 

Tıbbı adli rarurunıın okunm 

muhtemeldir. 

Rontken muayenesi içın h~pi 

saneden çıktıktan :;onra metre i 
Arinayı öldüren katil .\kcidin 

muhakemesine de lıugun deı anı 

olunacak, hapisane müdiinı ı' e 
hapisane jandarma kuman<Lıı.ı 
şahit olarak dinleneccklcnlir. 

* Müflislerin eşyası 
lliassına karar verilen Diirdunc•ı 
vakıf hanındaki sıhhat ecza der· 

osu sahiplerine alt CŞ} a ılıın mı/. 

ayede ile satılmıştır. 

Romanyah seyyahlar 
\luntelif mesleklere men-up 

28 Romanyalı seyyah şehriınızc 

gclm~tir. Seyyahlar dun Bıh uk

adaya giderek ge7Jnınişlcrdir. 
Pazar gününe kadar şehrimizde 
kalacaklardır. 

Hakkı Şina I Pş. neıede? 
Berayı teftiş Trakyııda hulıı

nan Halk fırkıı.<ı müfettişi Hakkı 

Şinasi paşa Kcşandaki tetltlkatını 
ikmal ederek HaH.a)a gcçmiıw. 
teftiıata dcrnm etmektedir. 

Uzun tramvag seferleri 
yapılacak 

Şehremaneti tramı-ıy şirketin• 
uzun seferler ihıu ı ıçin teblitaı 
apmaj!;a karar >rnnlşlir • Rundarı 

başka şirketin Fııthı<n Edirnekapıy. 
kadar olan lrısmı iki mıntıltaya nır 
ma~ına F.manet itirız edecektir 

Tuz sevkiyatı nasıl yapılacah 

Defterdarlık vergi ıahsi!Aunı vale· 
tinde yapan bazı mai" e ıahsil şu
beleri memurlarına takdirname ver
miştir. 

icra kararları 
MUteır;a\'ylp eşhastan metruk cm

l;\k için alınan tehiri ic.ra karırl•nnın 

hnkmu olmadıjlı ıapuı·ı hildirilınlştır. 

* Ham aşk ? - Aktri~ de

nizkızı Viktoryayı vuran annesi 

ile buyük annesini (ildı.•en ;\;ızı f, 

ya~ının kıiÇ' ık olduğunu ide! . ı •ııg-i 

için mahkeme kcııcli 'i Tılılıı ı -

!iye guııdcrmcı; k~rıı • , erını-r 

Tuz inhisar müdurluj!;u , haaice 
yapılacak tuz e>kıHtının , eskt ı 
gıb', Foça iskdesınden yapılma ını 

i>tıizam eden tetkikatını umum m" 
durlüğe bildirmııtir. Umum mudOr 
lii~ün bu talebi hazinenin menafö.ne 
d2ha uvgun olar•'1 muhakk hır 

BL .:::urctle tU.l a!mnk • .n ~C', ., 

,ap r' • ~r ::\ k a \: t hin1t• 
t 1 ı e · ' ı h in ' cıklar ze 
1 o J l ı m ' eu ık· 

• 'az,[ dun l'ıbl,ıadlh e " CCK erdir. 
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ikaye MiLLiYETiN EGLENCELERI 

AS .... 'mr.sı 'MILLIYET.Tlll 
2 ı llaıı a 1 2<1 

BLG( N1'.t llAVA Fadimeyle Julide . 
Diln tzaml horact 30 a>gari 
ı.ü BugUn ruzgtr mıitehavvil 

:secelaır ll.- • tktır. 

Jul ide, nufusta1<i ismiyle Fa-1 derim • •• Ama bu kız odada dur-11-.,._.......,_ 
dime, Haseki hastanesinden cıh- masa." 1 
tıktan sonra yersiz yurtsuz ve Dişçi yüzüne bile bakmadan 
on parasız kaldı. Şimdi ne yapa- onu koltuğa oturttu, kız da, o- 9 
caktı? dadan çıkmadı. 

Sıcaklarda!! Doğru Emniyet sandığına - Neniz var? 
Şimdı şu satırları yazarken gitti. Parmağındaki hakik yüzü- - Şu dişim agnyor. 

Bu gOnkü yeni 
bilmecemiz 

Dünkü bllmecemlzln 
lıalledllmlş şekli 

ne düsümiyorum bilir mısıniz? gü terhin etti; iki lira aldı. . . Fadime, bundan ba§ka söyli-
Kışın ·Bogaza hücum eden buz- Bu P<l;rafla n~ ar.ağına _iskarpin y~cek ~öz bular:ıadı, ağzımı :':'<~.ı, Soldan sağa: Yukardan a~ağa: 
!arı. Kısın sıcak bir odadan ya- 1 alabılirdı, ne ustune elbıse. Hal- Dışlennden bırı sahıden çuru- ı - Kabil 0) Kırm,zı ı Diıze1ımck (5' 11 · .ız (2) 
hut sıkıca düğmelenmiş bir pal-' buki hem tuvalete ihtiyacı var- müstü. Dişçi: l! Reyler 'J 2 \nnın ı•pııl(ı taıh ,ı 
to içinden biraz da korku ile ka- dı, hem de iskarpine Üstü başı - Tedaviye değmez, dedi, çı .1 - l\ovga ıı Bı&•ıl•m (~I .ı Kona h ııl ınnıtş rsı Cet (,ı 
r. 1ık hayretle seyredilen bu buz pek peri~andı karmalı. ·l Trahzı,r'u (.1) 4 ·ota (l 
l.ır Istanbula bu günlerde gelse- " Tanıdık bir erkeğe rasgel- Ve derhal kerpeteni dayadı, ~ C'ıak ~) ~ l,ıe ,1 ı .• nir '"' n (ı; 
, di nekadar makbule geçer ne- sem para isterdım ... Hepsi de dişi çekti ... Beyazlı kız sıcak b .\mirin \erJi(i şc1 4) tı El .;ııpma' :i) 
kadar hus~ü kabul görür~ü'..La-

1 
verirdi, çünkü .•. ". . _ su ~~tirdi; "Ağzınızı çalk'!la- 7 Kalırı kıını3ş (1) \ı· Jın!ık(4) 7- llır erkek 1>rni (4 

1<ın--nendı hesabınma soyluyo- Fakat tanıdıgı hıç hır erkege -yın! 8 Bıba ı e, ana.•ı aı :n 8 \rsala r ' llrJ~g t ı hüyu· 
r•ım--çogumuz bu buzlar gibi- rasgelmedi. Barlardan birino Dişçi bir de reçete yazdı: 9 Tavla ••unundt Hzım olan ıtü (.1 ' 
yız. Soğukluğu arandığı zaman girse, nasıl olsa bir aşinaya ras- "Bununla gargara yapınız!" ıey (,ı, Q - l.aktrJt .1) • · .. ıı 2 

apmaylz Şu sıcak günler Al- geleceg"ine emindi Ama bu kı- Birare Fadime muayeneha- 111111111111111111111111111111111111111.., ~1111111111111111111111111•11ıııı111 11 ı1m . . ~ , !!!'''''''''''''''ııııııııııııııııııııt,.. ~ ••••••••••••••••••••••••••••• , •• , 
lalı kimseyi güneie naz.ır bir o- yafetle, oraların kapısından a- neden, haibü hasir, kan tükil- :: ANADOLU :: 
c:~da saat ikiden sonra çok si- dım atamazdı. rerek, çıkıyordu. Kız mırıldan- :: :: 
oara ıçen ve fasılasız soz söyle- Birdenbire hatırına disçi Ca- dı: ''Ücreti vermediniz?" :: :: 
b .. -- --)en bir misafir eline dü ürme- fer bey geldi. Bundan üç sene e- Emniyet sandığından aldığı ES ES j 

n, hele bu sımasık ve saygısız ve!, di11çinin hayli parasını ye- iki lirayı da orada bı~aktı. · · EE SIGQRT A ŞiRKET :: 
bır karasinek tc muttasıl bumu mis, beraber hayli sefa sürmüş- Yolda kendi kendınden uta- ;:; :: ' 
n.ı.ı:a konar, kalkarsa!. . • Ah tü. nıyordu. Fakat artık bu hicabı, EE Türkiye iş Bankası tarafından teşkil edllmlştlr. :: 
buzlar ah!! "Ona gider, para isterim!: üstünde şık bir elbise, ayağında EE ;: 

Müjde! diye karar verdi ve muayeneha- şık bir iskarpin olmadığı için de- EE Yaorın - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobll - mes'ully•· :: 
Liman şirkettııin bir ilanı gö- nesine doğru yürümeğe başla- ğildi. Her tükürdüğü kan dam- :: maliye Slgortaıa .. aı kabul eder. :: 

··wnc ilişti. Bu ilanda Şirketin dı. Yolda giderken: "Rüzgar lası, ona kötü hayatmı, mülev- :: Adres: 4 Uncu Vakıf haa lstanbul :: 
ı~zu buyuran erbabı zevka muş, gibi odasına ğirer ve ikiyüz lira ves ve sefil hayatını hatırlatı- :: Telefon: lstanbul 531 - Telgraf: imtiyaz :: 
motör, k::ıno, istimbot ve mavna isterim!" diye söyleniyordu. yor, bu hayatın sefaletini, iğrenç İi.lll:m:ıı:ı:ı:::::::::::::::::::::• •ı:un::::ı:ı::::::ı::::::u:ı:::ı::• 
ı.:iralamaya hazır oldugu yazılı- Fakat muayenehaneden içeri· ıiğini yüzüne vuruyordu. ' 
"Or. Demek ki Istanbul liman girince, kararları altüst oldu. Fadime ağlamağa başladı ve 
hı.ı:metlerı bitti ve iş Yalova sa- O hep masabaşında, sarhoşken hıçkıra hıçkıra: "Yarabbi! .. 
.ısına kaldı. ve yanındakiler içerken cesur Ben ne olacağım, bu hayattan 

Tekerlek ufaktır da.. ve yüzsüzdü. Şimdi, üstıinde sa- nasıl kurtulacağım?" diye ağlı-
Şu gı.inlerde otomobile binen· de bir elbise, ayağında çok eski yorclu. 

le.in taksi saatlerinin tashihe bir iskarpinle. kimseden para is- * * * 
r '~rrıen-fazla yazdıgını mü a- tememi~ti... Ertesi gece, Julide harda dan-
r.•de cttiklerirıe-meslek icabı Kar ·ısına beyazlar ~iymiş bir sediyordu. Başında kıpkırmızı 
, a'~ıf oldum ve bu işi bir şoföre kız çıktı: bir şapka, üstünde kırmızı şık 
s ırdum Bana: "Buyurunuz t" dedi . bir tuvalet, ayaii;•nda nefis is-

~ Olur heyım. bazı arabanın Bekleme odası mükellef dö- karpinler vardı. • . Zengin bir 
tekerlekleri ufaktır çok döner !}enmişti. Her tarafta servet ve tacirin masasında yemeK yiyip 
~k yazar! dedi ve guldü. huzurun eserlen vardı. şampanya içiyordu. 

ızde tashihe mühtaç taksiler "Buraya kadar geldim, boş Nakleden 
' Yoksa on'arı kullanan, Ak- dönmem. Bana biraz para ver! SELAMİ İZZET 

I er T r ? Hata ha 1 lcdemcdim. :: :::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-=:::::::.:. ... _-::::::::::-=.-::::::: 
FELEK :: :: ı"ı' :: :: :: .. .. .. ~ ~ 

k t L :: ıt :: ee İı ıt ı: 
e !Pıı er mli bn ı :ı i! =• ~ f .... •• Jl .. ···-·-........ ·-····-···-····· ··-··· ... ·-···············-...... ····=·······- .............. .. ll ·tı ı::.a t progTanı ı mız ····-··········::-................... :·-···-·· .... ········:·: ....................... - .. - ...... . 
:'icklepliler ınUsabakasınd~· y enı A tletızm Musabakaları 

>!inci halı anın ikınclllğlnl Oarilş
şafalca lisesinden ı.ı 1-ahrl Efendi 
kazanmıştır. Fahri Eendlnln ya
zısı şudur : 
' Sekizinci hafta baberlerı arasın-

d en şayanı dıkkat olan bavadia İh· 
tısat programımızdır. Bu. üzerinde 

wı uzun dügünül:::ıeğe değer bır 

Şimdiye Kadar 220 Atlet Kay
doldu. - Balıkesir Atletlerinin 

de İştiraki Muhtemeldir. 
h 'isedır 

Buim mtmh:kctımizdcn cvcl ken
d ermı hayatı mcdcnıyeden kurtar
mış oıan r.ıcmlck tlcrın ahvaline bak 
drglmıı z:ıman l>utün mcı.'elclerin 

h•lline iktisadi muvafbkiyetlerin 
ba !angıç olduğunu görürüz. mcsc
'.ı: bu gün lngilterenin kuvvet ve 
k ıdretı, ıktisadı s·aynının ncticesin
den'b.aşıı:a bir 'ey değildır. Bizim 
rrcmleketımizdc her ne yapılacak 

• bıdayetteki iktisat tc>obbüsleri· 
ın mahiyetinden Cmit var olmak la· 
'llgelir memleket.miz~ kaç tarafı-

n kaç ke e ısl.ıhat heyetleri gönder 
lerdı. Fakat b tar iktisadi va· 

Yarın Taksim Staflyomunda Istan 
bul Atktizm l!ey'etinın tertip eyle
diği te~vik mÜ8'bakaları rapılacak

tır. Bu müsabaka1.ır ~chrimizde diye 
biliriı ki bu şekilde ilk defa tertip 
edilmi tir. Öğrendığimize göre de 
bu müsabakalar için muhtelif kulüp· 
!erimize mensup 220 atlet isimlerini 
kaydettinnişlerılir Eğer bunların 

hepsi filen de müsabakala-ra iştiralc 

edecek olurlar~• yarınki atletizm l>.l 
yramı en çok müsabık toplanldkta 
birinciliği kazanmış olacaktır. 

Atletizm hey'ctinin ve antrenÖrü
ııün nezareti altında yapılacak olan 
bu müsabakalara. Balıkesir atletleri-

ı .. eti kavrayamadıklarından mesaile nin de gelmesi ve i tırak etmC"si ih
r nden hıç bir netice çıkmadı. Mem- tiınali, daha fazla bir tenevvü ver· 

ket :uzın terekkisı için lazımgelen mektedir. Bundan b.aşka federe rum 
her t, savvuru bir hakikata kalbeden kulüblcrine mensup idmancı!a:ı:Pı i~

ı;enç Ci.lmhuriyct.mizın M tllet Mec- tirakinin de kabul edilmis olması rr.ü 
lıs rLznamesinde yeni Türkiyenin sabakalarda fazla bir rakabet ve h'-
iktısa·h proğrarnınr tanzim etmek yecan doğuracak mahıycttetir- .A..ıı~ 

ı.zre yedı kişilik hır hey'et intihap cak !urasmı esefle kaydedecej;iz ki 

Al.ikad.trlardan ô~rendigimize gö
re bu müsabakalara kaydolan atlet
ler mens"p oldukları kulübler itiJ13. 
rile söyle ayrılmaktadır: 
Harbıycden 20 Atlet, Halıcıoğlun· 

dan 11, Kuleliden O Be~iktaştan 33 

Istanbul Spordan 15. Vefaden 7. Da· 
rüşşafakaılan 4, K.,sımpaşadan 2, Pe· 
radan 44, Kurtulustan 24, Sporting· 
ten 16, mecmuu: - 216. 

Müsabakalara sabah saat on buçuk 
ta ba~lanacaktır Koşuların seçmele· 
ri, yalnız 3000 metrenin finali yapı· 
lacaktır IJ,45 den 14,45 e kadar de.it 
vam eden tatil esnasında ve saat on 
ikide Sülcymaniyc- Istanbul Spor
futbol lei.kımJarr arasında terfi maçı 
yapılacaktır. 

14.45 de biitün atletlerin resmi ge
çidinden sonra ko:•uların finalleri 
ile atlama ve atma müsabakaları icra 
edilecektir. 

Aleni teşekkiir 
l-t3nlıul ,\ lınıak l <ı r''" •etinden : ctm!Jt•r bundan sarahaten anlıyo- atletizm hayatımızın alemdarı savı-

ruzki her an terekKiyc dogru koşan labilecek olan Galatasaray ıtlctlcri : 28 J la" ·'" Q;ı•ı ('uma gunü icra 
bll Tu"r' mı'lletı' deL-L•r Gazı'sı'nı·n . . edilccrk \tlcıiz m mil<1hıkaluına ,,...,.. Lu miısab.akalara iştırakten imtıno 

d . . bir trş,ik ormık uzre a:ı~l\3 i:-;im-
ı:ostcr g:ı Lnkılip yollarında geri etmişı rdır Teşkilat müntesibini,&Jn 

k Jcıi horınetlc: 'a:J.ılun . rue ..... i .. ler ta 
kalmıyor. ı t adı fa lıyctimizi sc- inıtinaı. antrenörle çal şmaktan istin 

ralrnd'O lütfen it• lıu\Unılan \liikAnelcrdrn beri sekteye u&ratan kapi- k1if etmis bulunan Galatasaraylı at· 
tuıasyonlor lagv edı'ldıkten ve bu .. tu'·n . . fata 1-ıanhul Sp»rcG cnrliti namına letlerin bir nümayı~ı telclkki etmek 
d...ı. }' ya: Turk •oprak ve ıularında dedirler. umimf ŞLkraıı hi lcrimi1.• arz ı;e 

ıblağ ederiz: 

L·T·PIVER 
PARIS 

FRANSA ÇİÇEKLERi , 

KOLONYA SUYU 

EAU DE COLOGNE 
AUX FlEURS OE FRANCE 

PorfumOM l. T. P 1 V E R A . Ş., lstanbul Şubesi 

Şl!ill Ahmet Bey sokak No. 5& . Tel. Beyoljlu 3044 

lstao~ul Darülf ünuo nıüuayaal tonıisyonunoan: 
Tıp fakıılt ilı: l>:ırıılfunıın id:ırei merkeziyı: ı c diger şıı;ılı:ıtının 

Q\!Q enci m, İ\'csınc a•t lıir >enet ık hnı cr7Jık, oı.luıı \ c mang-Jl 
kıimııruilc i.ı "' ynf';\ırt ve digcr müteferrik lc\,11.lmata .ııc teklif 
krin ~cnıite RIJH nfık ı c h:ıddi J;n ik ~iiriilını:diginderı dolayı ihtiyal':ıtı 

mcıkıire 1 k • 17 ıeınmw. 't'.!ll çar~anıh:ı ~'iınu :ı:ıt onlıc;tc ihale 
cdilnıtk uz~ • .rp:ılı z:ırf tı-ulilc muııaka,aya rnzcdilnıi~ıir. 

T:ılip olan!~ her hiri ayrı ayrı mnl'llt .artıı:ınıc n· lı-teleriııc 

göre hu hapta nı:ılı\rıı;ıt almak ıizre her !(Ur ıip_bkrı soıır:ı 

mubav:ıa konıı,ıoııu kiıahctinc murarnat etmeleri va konıisl'(ını:ıı . . . 
temiııaı akı,:c 1 lın:ını:11 :ıı:ap;ına lıin.ıcıı tcnıinatl;ırııı behcnıch:ıl hir 
.,11 ,, eve! muha ehc 'c/.nc,ine ':ııırılnıa-ı \e alına.:ak nı:ıkhuzun 
~ '\ . 
ıeklifnamclerl~ hirliktL ihak iı,:in tayin cdileıı mu<.ldcıtcıı bir saat 
cı el konıis\'Ontımuı:ı 01\lrıtl'aaı 'c tcYdi etmeleri ilan ol· mır. • 

t~tediğiniz ınarka gTamof on ve plak 
,.e l'ıir n111.11"tmC\ i her ~ crdtn uc..·uz pe~ın \"c talsitlc toptan \ c pe· 

nıkenlle alına J\·h1 SuJtan flam3m llikrJnyın ! lan ~1 nunıerova müracaat. 

Taşra siparişleri derhal ~ider 

KİRALIK GAZİNO 
MAHALLİ 

lstanbul Derfterdarlığından: 
Beşikta~la Vişne Zade mahallesinin 
taşlık mcvkiinde 18, 293,S metro mü

rabba. camii mahalli denilen gazino 

inşasına elverişli arsa bermucibi ke

şif 15811 lira 86 kuru~luk inşaat ve 
tesisat vücuda getirilmek ve müdde
ti icar'n hitamında. aynen ve mamu-

ren hazineye tctk ve teberru olun-

lrtilıaller ..................... 
Hü .. ukadalla l\ıın)a tiıccarındın 

,\l:leddin zıde l.min Rıı' ı dat ec
ıni~rir. ( 'cnızc:-;i bu~ün RU\'tikadadan 
kaldırılır ık lle:ıkı•, iskele ıne çıka· 

nlaca!.; \C oratLın \Ja~·ka kahri.;;tınını 

defnedtlecekıir 

1 e1 l~ rahmet eyleye 

Ttlrkiin hakimiyetını tanıttıktan ıon 
ra ıktiı.ıdi hayatımızde de ne kadar 

Difer tar~ftan kcndııile görüştü J , r-hn.:ınaneti tııonrı:t .\luhit- ~k ve tesisatı azami üç senede ik- itan 
ğümüz Galatasaray Atletiz mkaptanı tın llİ:ı efendi l l:ııreıleri tar•fındın mal ermek şartiyle ve senevi 1400 li· ilerlemekte oldugun: zuanlatıyor.Av 
böyle bir şeyin kat'iyer mevzuub.ahs bir kup.ı. 2 :\ltlliıct l.aut«ı tara· ra bedel ve dokuz sene müddetle i

r ... pa malları yerine yerli mallarımı 
k b 1 b . k olmadığını, bir aralrk Mocar atletle- fındın lıır k .. pı, .ı ~porılemi l'a· cara raptbolunmak üzre müzayedeye 

zın a u ü ve u sebeple gümrıi ta· · · h . 
rının e rımızc getirilmesi fikri1e zan tırafır.dan hir kupa. 4 • Zekı 

rıfcsınin tadıli de iktisadi hayatımız h' d'l 0 1 I konulmustur Muzayede 14 Temmuz tc ır e ı en a atasaray atletizm bi· Riza ıkartıhanc>İ tarahnıl•n hir kupa. 
<bki en bariz ve par! k muvaffaki- · 'ki · .. ı k 1 i , 929 tarihine miısadif Pazar günü sa· rincılı . ~rı musa :1 a a~J.~n: gcltcek S - .. , _ihat Spttl' tirArcthant:~ı tarafın-
yetlerd ndir, bunları söyledikten Cuma ıçm takarrur ethrılmıı olma., rlan hır kıpa. ıı \~ııpıan •icarcı- at onbcstc Istanbul ılefterdarhgmda 
sonra haftanın e, :J>im Dir haberı· ı k · ı r L ı k' k · d ı k 

Evkaf müdürlüğünden 
Kilo 

17500 
4500 

40150 
19000 
29000 

Cinsi 
Koyun eti 

Sığır eti 
Ekmek 
yoğurt 

Süt ~olayısile faz1a yoru mama iı7.'re L ~ l:ınc~: tarA trllr..ır ,jr k Jpa, ;- • \u~ ı ·omısyon a o aca t[r 
olduğu tezahür eden bu haber cum· tUıt• ml.isabakalara girmek istemedik yoz >rur ticar ha tr.ı ıarafınd.1n lıır Guraba hastanesine lüzumu 
1: iyetımiz n b z~ bah tt' k k ·ı· (ı-lll9 l uma ""'nil l\ıclıkov sahasın-• · • ' s e ıgı ço ferini ileri sürmektedir. Bıze kalır upa. il · -r•uı ' ııcareıhant,i ta ,.~, olan bervechi bala beş kalem er 
mes'ut net celerd•n bırıd r" r d h ., 1• da v•ptlacak re mi futbol mii•ah•· -

sa iki taraf ta Aokıai nazarlarında az "1 ın a 1 •up ' ı "' \'aıın zak kapalı zarf üsüliyle müna-
bları aşa~tda vv.tlmtşııı: 

Çur ke'11rdc rag'ıkcılık etmekde rok haklıdırlar. Yani her iki tarafın 1 erg tıcareıhancıı ıuafı dan hır Ca · kasaya vaz edilerek Temmuzun 
' Kumkapı llmi; rlaka '""t 1 b · n vcf.ıt eden Tevf k cfendınin te iddiası d;ı n çok varittir. Mama fi 11 ı. t.ı •t. 10 l'oıo l\anz'er n· birinci Pazartesi günü saat on-1 la kem ·ecmcııın lleı 

reke nd zuhur e en üç adet başhk ne de olsa Marinos. Morisson. Çcmo- cJrcıhar c tarı t uan J:.ır Coıı Ilı. be~te ihalesi icra edileceg" inden 
l'atı~ 1-.a ınıp•~· ut 17 .. 10 l la· ~ 

le ik adet gerda-.lıl< kıymetii m' - viç, Paykorıç \'< d·ğer ku\·vetl. atle ı .. ~a-ı, ı ı Tır ııe ı:bp"ı ticar kem < ·ıne•ıın Jln talip olanların şeraiti anlamak 
cevhoraı 29 6 929 C ::ıarte•i gurü tleri iştirak cdccegı söylenen lu ılıaee "" tn ı uç l•r mu J \• uını ~e t n:.., ilJnında Stad· üzre her gün levazım idaresine 

~eyri setnio 
!\lcrkez Acentut: Gılaıı köprü 

batında. Beyo,•Ju 2362 Şube 
acente": 'lıhmud!ve llını ılıııda 

lsıanbul 274<1 

izmir sür'at post ası 
( l/.\llR ) vapuru 28 

l l:ızir.ııı Cuma ı -ı,.ıo tla Calaca 
rıhtınııud:ın hııckctlc Cumar
tesi salıahı lımirc gidecek ve 
Pazar l .ı,311 da Jzıni rden hare· 

ketle l'·uarce ı sabahı gdı:~cktir. 

\ apurıla muke mm el bir 
orke tra ,.e cazbant nıı:vı:uccur. 

Mu~anya poslası 
(\l.ırnıara ) 'apunı Salı, Cum.ı 

fKocaeli) vapuru Paar, <;ar· 
~ıınba 9 da id:ırc rıhtımından 

hareketle :\ludanva n c;cınl!Jtc 

ddip "t•lcccktir 

Jra~zon ikinci poıtası 
~K:ır;tdcnıt.,\:mııru :.!~ 1 luiran 
pcr~emhc ak~anıı C:alaıa rıhtı· 

mından harckdle Z•ın~ıılılak 

lndııılu Siııop .'dııı•ıın L 'nyc 
Fab~ Ordu (;irc on Trabzon 
Rizc\·c g-idccck ve Trahzoıı 

l'olathane (:ire,ıın Ordu FaL'a 
Sam;un Sinop lnehrılu~ ;t up;ra · 
yıı.rak !(elccektir 

Bozcada poılası 
(Celilıolu vapuru '.!ıı l laziran 
Cumartc;i 1 ;-- de ldm: rıhtı· 

mındın hareketle C:dibolu 
l.:lpseki Çanakkale lnıroz Roz. 
cada~ıı gidecek ,.e ~'.anakkalc 

L:lp;eki (;clılıoluyı uıı;raprak 

gelecektir. 

Antalya posıası 
(Konya) vapuru .ıo 1 lazlran 

Paz:ir 1 O d:ı C:alııtıı rıhcınıından 

hareketle lzmir l\ullük Rodrum 
Rıdo- Fethlrc Finike .~nınlyayıı 
ıı;ideı:ek ve dil:ıU~te mczkı.\r 

i'kelı:lerl<' birlikte \ndifli. Kal · 
kan, . ' akız, t,'a,ıakkaie, ( ;eıı -

bo .. ıya uğru} ·rıık ı:•kcd.:ıır. 

:ıu l\akl'ı nı.ılzt'ı~i kırca 

şiycı c 'erilen fı,ıtl:ı pahalı 

' • 
Tı\ \"11. Z.\I IE MOSTAF.\ 

V•~ lıiı ad•'rlerı vapıırıı 
Mııııı.ııaııı ı\ palık Ek prcsı 

Selamet 
\'aptıııt 

l lt•r l'ı•r,ııılı" 
" ::: ııııi ı 7dc btan 

',uJclan hurekctle 
mutat i,kclckrc ııp;rndıktan 

>Onrft Cuma !\ıınü F.ılremit ve 
.\y,·~lııta nıu~ balet ve Paza~ 

KÜnü .\ Y' .ılıkca ı hareketle P.1 
zartL"i Is tan hula a Hk t ı:dc 
ccktir 
.\lahalli müracaat; Yemiş Ta.il zade 
biraderleri Telelıııı; 1,ıanbul ı!~IO 
~ .................... . 
Bartın hik' ,.c '"ratposlası 

~:lektrikle mucehhcz muntaza,n 
kamaraları ve !(uı· erce yokuların ı 

mah,u; .muforrnh Tu" rkı'ye 
mahallen haız 

vapuru P0rşmbe 
2;- 1 lftziran '-' 

saat 1 ~ de :-İil'kcı:iden h ırckeık 

r ~:rcp;li, zongııldak, Hartın, 

Kuruca ~ile , C'lı.le ) lsk,ldcriıı~ 
azimet ve ıı.vdct cdccekıır. 

Fada t4hll:lt I\=i~ l.minon·ı 

Rıhtım han '.! ııurnarıı)'ıt müra-:.:ıat 

Telefon : :.!(t!!4 

NAlı'ı\ VAPURLARI 

İZMlR- ~IEKSİ~ '1•"t:ı" 
Al) ı\\ ı\ vapll~ll 2;' 

· 1 laı.ır.ın 

PERŞEJ\I BE giiniı ''k"ıını 
. irkeci rihtıPıın-lan hareketle 
( Çanakkale, lımir. Kı.'.luk, 

Boılrıım, Rado<, Fctlıi) e, .\n 
talya .\IAiye ı e '.\!er- re ııg 

rayaL.ıktır. Fa1.la taf,IJ;\c İ\·;ıı 

Calatada Site Fnın,;ez h:ınınd:ı 

12 numarada nl·cntl'lii!;i"e mu· 
racaat. Tel. lk ·oğlu ıo-ı 1 

Yı'kta v qııırl.ıı·ı 

J:.\HTI •. l:KSPlll:S 

)'llST.\SI 

1. .. .. 2 y.ıpı "ti 1 iar.l nonu rın ~ 27 ınCI 
1 p , b ~unu •~anıt s;ı•C 

er~eın e 18 de "irkcci nlıt 
mındJn 'ıarekc' 

~iiruklap;.indc• nıunaka;:ı,ı 1 .'\laplı. ~:reyli, Zııııguldl~. Kartın• 

Tcnı•mız ll2ıt tarihine t~mdit ,\ma<r:ı, Kuruca Sile ve Cide) 
cdiJ,.,ıi~tir Tıtl•plerin o gün i•kclekrhıe azimet ve :11tlct ede· 
saat t1n :ıltıda levazım mııdllr- cektiı 
liiıı;ı.ıııc !{dnıclcri. l .\hıracaat m2hıli Emin tınü lmıir ;ot.l~ 

iıı .. ••• .. •••••••ra nümcro '..'O Telcf,ın: hıınhul (,1'1;. 

Istanbul Tramvay Şirketi 

Ev kat tarif esi 
19.!<I sen~.,; l luiraıım 21 inci gıimiııden itibaren 

lllnı 'ahire kadftr ruutelıerdir 

-• il 
.ıı:: 
il .a 
il • -.. -ti)-

No Hutut Harekat 
J ~ıjlidcn ·Tünele 
l Tunclden Sişliıc 10 Şişli-Tünel 

11 l(urtuluş-Tünel { Kurıuluştan·'l'iıııcle 
Tünelden Kıırıulııjı 

12 H hl F lh f 1 larbi,cden-Fatihe 
ar ye- at l Fatihten·llarhileıe 

1 ~laçkadan Tuııcle 
1 Tünclden-.\laçkıva 14 Maçka-Tünel 

{ 
T•ksımden . 'irkc>ive 

15 Taksim-Sirkeci Sirkeciden·Tak,imc 

16 Maçka-Bevazıt { Maçk:ıdaıı l~erızıı:ı 
J Beylzıttan \laçkaya 

18 Taksim-Fatih { 
Taksimden Fatihe 
Fatihten ·rak ... iınc 

19 l(urtulu• - Beyazıt{ ~cyaztıtın · Kurtuluıa 
Y Kurculu~tan-Ke\'azıdı 

I 
Keşiktaştan Jlehef;e 

'i l\e~iktotştan-~:ıninününe _, 
a 22 Bebek-Eminönü 

1 

lkbekıen Eminıınüne l S' 
.ıı:: i':nıinoiniındeıı lleheıı;e 2ı· J ~:minimUndcn Bcıikıa a 
e rl >rıakoı den·Eminônüne 11' 
• • ~:minöniınden·Ortakoye I .'\' f' 23 Ortaköy-Aksaray! Orıakoyden-Aksarıyı 'J.l' 
- \ksaravdan·Orıakiwe 
.ıı:: -
'i- ı ııc,iktoştan · ~:miııönune lf 
.! 34 BekQlt•f·Fatlh j ı•:miniıııünd•n Jlcşikııı• 18' 
,.. Y lle~ikta~tan·Fatihe 

Fatihten -Beşikıa,• 1 .'i' 

,ı,Jl 
;;,w 
ıı.oo 
t1.00 

5,ıl.' 
;; .. ı.ı 
;;,.w 
.'\,4'1 

7"t )() - )') ,,--
11.u.:ı 
tı.ll 1 

• Topk:ıpıdan-Sirkeciye HJ' 
_ {.'\ksıraydın · Topkapıyı h' 

• ı 32 Topkapı-Slrkecl Sirkeciden Topkaptyı ~O 

:i, f. I 
1.1· os .. ı.ı 

()(ı.1 o 
t \ Topkapıdan \k<:ıravı 
.O ""{.\ksar3\ dan· Yedikııleye 6' 
il \'edikuleden Sirkeciye IO' IJ' 
., 33 Yedlkule-Slrkecl Sirkeciden \'cdik.uleye ıo· 
>. \'edikuledcn \k,arava 
f ı ·>,l;araydan·Edırnı k.ıpıvı 7' 
il Edirnckaptdan·Sırkeciyc 1 J' 

,,,ıo 

~.J.I 
tı. ı .ı 

fJ,2 i 
2 _: 27 edlrnekapı sirkeci! Slrkecıden Edirnekapın 14' 

C ı·:dirn<k•pıdan ,\k<arava 

-~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... ~~~~---::::i~~ ' konkor 1 
fendinin tcklıf ettıı:• d• ı· 

nıt' 1 müıakeresinin d,.vamı zın~t1ı_,cştc 
929 P;ızartesi gunu saat ;fi•• 
kinci ~ficaret mahkem sinlfl sa.ıt ondorlte sandal bedesteninde müsabakalara Galatasaraylılar la Siilej]lllHllİYI'• ı~tn11b1:l Spor , ımda ov•ı:ı,,ac ~t " 1 ıla•ı Sıileı nı:ı· ve ihale günüde teklif ınektup-

l•ıl :ı..ızay d• ru • !ot dJeceki ilan imkjn dairesinde girm !eri çok fai hıı lı11jt11 y11pıla<:ak nıyc 1 ıanlıu~ pot ınuuhıl.a.ı ı•· !arını ınilstashiben idare Encü- ile iştigal edip iflbın• karar vrr'' _;_ ~ 
olunur -~~~.e~l~i~o~l~u~rd~ı~ı _________ _'.. _ _J~l:!);~!::Y:Jllil.l~~iıııl.ı:ıı.:~t..._L,..,i. ... ~.;,_.~ .• ~ •• ~ .• ,_'.__~~----_,,;:.__ı.~-~·;.:;;.1·~.,..._-.;.;... ... .,.ı..-. .. ;.;~;.;;.ı. .. .;..;;, .... ıİlll ................................ . 

lstanbul ikinci Ticaret mah. 
kemesinden: Istanbulda Fincancı· 
!ar yoku~unda Çavu~ oglu hanı altın 
da 6 numerolu mağazada çuhacılık 

1 

i\ı 

' ·t 

ıl' 
1~. 

di 
~I 

··~ ~;, 

t 
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WOODSTOCK 

_ =--------"!!9'----------------~1_..,..._ ..... ~!L!!!!"'....;M~IL~b~IY~$~T~i!!!l!!PP~ify?~ .. &;EM;;m,B~~!!&!!&..iiıi7!!İıttmAZ;;.jtRmı\N~zıg9.~ı~.29~"!!"'!!!"1'!"'!""....,~-------~..,.""'",...., .. ~~----------------------~ı,;,..."'""!'""ll& -
YAZI MAKİNELERi 

Bir yazı makinem almak ihtiyacında iseniz ucuz bir ı' ·'.;:ine alıp daima tamir ihtiyacı karşısında 
kalmaktan ise yirmi otuz sene bila arıza hizmet edebilecek sağlam ve çelikten mamul bir nıakine 
alnıalısını.ı. 
WOODSTOCK yazı makineleri kamilen çelikten manıuldur. Hem Türkçe henı ecnebi lisanlarını 
yazmak için beynelnıilel klavyeli nıakinelerin fiatı 220 liradır. izahatlı 'fürk,;e kataloğlarınıızı 
talebediniz. · 

Veklll umumi: Tllrklye Otomobil Lastik ue TrlrkUJr Şirketi, Beyoğlu lslikllil cadde.~/ 168 

...... ve 

SAGLAMLIK 
J 

, lastiklerinin en yağnınrlu hava-
aı·da bile kaynıadığına dikkat tttiniz mi? 
Kayaıı bir lastiğin, gevşek frenler kadar 

tthlikelidir. 
ıl10YER lastiklerinin harici, Patinaj tehlikesin 
a~g-ariye indirecek yeri ıı ısıracak>> şekilde imal 
~ilnıiştir. Bunu tecrübe için yağnıurlu hava 
klenıeğe hacet yok. Elinizi hir GUDYER 

~~sti~i ü7:er_in_e bastırın: lastiğin çekişleri, size 
·ı· dış hıssınt verecektır. 
Sağ-lanılık ve emniyet hususunda GUDYER 

11 tşi yoktur. Bütün dünyanın kabtd ettiği bu 
1ilfcikatı ispat için bir tecrühe kafidir. 

\ 

' ' 

"-.....:::---~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~Motorcu aranıyor~-
~ lstanbul Liman şirketinden: 

~ 
lstanbul Liman Şirketi motorlu meraklblnde mo-

10rcu ve deniz şoförü yetlftlrmek için bir kurs açacak 
lır. !<ursa girmek için t•raltl berveçhl atldlr: 

1 1 Türk olmak l 2 - Askerlik hldematını ifa etmiş olmak ve yafı 
140 tan yukarı olmamak. 
1 3 Evvelce bu işte bulunmuş ise o işlerden bon 
~ 80 rvısıerl olmak ve ikamet ettiği mahallin polis mer
~ ~elinden ve mahalleri hey' eti ihtlyarlyesinden tasdik 

1 
nıunrnuş hilsnühal varakası göstermek. 

'• 4 Vücudu kuvvetli ve her türlü hastalıktan , ~ 
'1 8 1iın ve işlerine miltehammll oldutu şirket heklmln-
'1 ~en tastlk edilmek. 
11 5 - Deniz ve kara motorlarının işletilmesi ve
ı ~~lltlrl işlerine vakıf oldutu ve ı~re kifayeti bulun
I lltu blllmtlhan anlaşılmak. 
1 ı 6 - Lıiakal devret ula tahsllinl ikmal etmiş bu-
1 hll 11 ?1ak veya o nispette malQmatı haiz olmak ve yeni 
1 ~rııerı sür'atle okuyup yazmak. Dühul imtihanında 
: ~Uvaffak olan taliplerden oa k~şl alınaca~tır. Bunlar 
'Ilı tketın atelyeslııde üç ay amelı ve nazarı denizde v 
1 ,~1Yede bir lira ründellkle staja tabi tutulduktan sonra 
1,.1

11Yet kazananlar altmış lira maatla şirkete motorcu 
\,arak alınacak ve üç ayda şirket motorlarında 
lıı;ınetıerl beyenllenlerln maa~ı 7~ liraya çıkarılarak 
hı ketın esas kadrosuna alınacaktır. Herlde ehliyet ve 
1 ~Sailerl nispetinde maatları tezyit olunacaktır. 
I~ lallplerln 7 Temmuz tarihine kadar Liman Ha
:~:lla şirket fen hey'etlne ~ür~ca~tları ilan olunur. ~ 
~?xxyUınunıi ~ludurlukn:ı:x:ı::ı:nm 

~ ~\ZARI l)İKKATE ! ~ 
lieyoıtlunda lstıklAI caddesinde 216 numerolu 

~TRONGıLO BıHJDEBLER MJGZJ~ININ 
Hanınılara ınahsus çanıaşır ve cihaz 

takınıları dairesi 1 
' k~ ' ,t g ı lılc~el!;ıııden hılurum çe~ıtlcr l~ıtilrnemi~ 

ı ı ta oıduj\1 nıı nıuhıcreııı nııı~tcrilcrıne 

t t :ı evler 

'" .. ,, . . . .. ,.~ - . & "blZIM kOLONYA,. sinirlerin yegane devasıdır 
Etıbbayı asabiyenin 

·-• ..,~.. • .1" •• • i.. . • 

~ 
HA J AT _I _____ _ 
15 Temmuzda -

Otomobil Llı.stiklerinin Şahıdır 
Merkez Deposu: İstanbul, Sultan Hamam Mesadet Han 

,!;;;~;;~;;:;:::;;;;;;~-~-;;.;.;;.~~~~~:.~A.:;:_A;;:;.~~~::.:::.:.:::_~ 

1 E M VA LI M ET RU K E IA L N A Tı J 
Semti Mahallesi Sokagı hazineye alt nı~ıf hüı~cnin 

L:ı y n1eu muhammen esi 

>tik cedıt yıldız nımlle lira 
B<voJlu kılup Mtı>tafa caddei kebir 83 1 3-S 1.3.5.91 maruf sinema 25000 sekız taksitte 

ç•lelıı küçük parmak kapı 9.l~Q5 :~8000 mefsııh bedeli mukarıi 
\<lıı>temilatı: !\~gir ve iki kıttan ibaret olup caddeye nazir olan kısmım!• iki odası vardır 11 locayı uzun 

ıeniş müzeyyen sinema ~ı1onunu Ye avrıca ıntireyJ hıvidir ve iki halA~l vardır. 
Hallda evHfı muharrer >inemının nısıf his>e,inin:l8000 lira mef,uh bedeli mukarrer ile(> 7 9'24 terihinc müsadıi 

cuınarcNi günü saat 1 .'i de pazarlık suretilc icrap ınüzayede<i mukarrerdir Tıliplerin teminat m•khuzu veya 
muteheı bankam cktuplırile tm\'ali ml'ruke ~•tlş komıiyonunı mürıcııt e\'lcmeleri. 

"' "' * ı>emtı mahallesi Soka~ı Nn Nevi tamamının kıv111eti muhammene"i 
tıhtında iki dükklm lira 

Beyoğlu Stıruri i\l•hmeı efendi ı-:ınuı cami .l-5 mü~temil apartman 2000\J sekiz uksitte 
:\lüştemilatı: bodurum katile ~ k.ıttır l>Odurum k.unda kapıcı odasile 8 adet kömürlük Yardır. Hirinci ve 

6 net dairelorı üçer oda birer sandık oda.-ı biror mutfak ve birer haH 2, .ı. 4, ve .'i ncı d•ireleri IJ ~er oda 
birer mutfak hire"' hal• ve birer han~ o ve elektri~ ve tcrko.s suyu tesi~at 'e t~rtibırı vardır, a'.{dınlığıda v:ır<lır. 

Ra!Ada c\·~ah muharrer apartmai'l.ın bedeli ~ekiT tık..;ıtte ödenmek üzre 'lO(X)() lira bedeli muhummeu ile ve 
kapalı z:ırr ıı~Lılile 2 7 92Q tarihine mü~ıdif Salı g·ünü saat l .i de icrıvı mtizı\ e ı mul ar erdir taliplerin 
ht:dcli muiıanımcnin yuzde yedi bu~uğu ni~lıetinde 1500 lira teminiılt ıkc;elcrile vc~a n1t~~cher h.ı:--k·ı mcknıpLı:il·'" 
~m\ al rnetr!.lk ~.\"l'I) kornisvon•ına mur•~aat t!'ylemtlert. 

• 

1 

TA.1iLLEili'iiZi 
Kaplıcaların kraliçesi olan 

v İş İ (VICHY) 
de geçiriniz 

Men baları 
Hamam te•l~ııtı 

Otelleri 
Gazino ve tiyatroları 

Spor ve cglcncelcr 
\'i~l hamaınlarının ın\.·\·kii cih·ın~umul 111r ~ohrcti tı1ildir. 1 )1111\tıtn•n 

her r:ırıfın<lırı ~en ede f(}()() ki7i "1.İ\ arct eJ~r \lı:nba u1arııın ktvn~~,, 
devıiye~i ytH .... ektir. ~:n ~ ... ri te,ı .. aclı ın11ı·ehhcıdir. En I~tif \c ~1zin 
sütun ,.e ahidclt!'rle muhattır. \kar :::ul3rı . \' Jsi parkları. m1.!h7.u.1 \·içek. 
,.c h:1hçelcrı v.ırdır. \ i~i ha,taLtrıt, hıt;1.p'. ır.:t ve teıltvıyc nınhtaç 
oLıııl:.ı ın k ırı.: ... inc ~ıhhat hah}t:Jcr. 

[EtaJ nın ba:;.lıca 111enbaları 

GRANDF - CRİLT E böbre~ ha,ıılı~ı 
' .J -ıfrı ve m'!sanı: 

HOPITAL 

CHO-'IEL tt-sırl me-seklctn 

DELSTI~S lfrnarı kiını evi ye, 
nıc..;:.ncde h.1-;ıl oları 

t•;. h·ıhrcl a~rılın 

nıkri;, şeker h:ı-talı~t 
lle;guli\'etlerl ha;ebilc \'~iye ıı;ideıniyen ve fakat tedOl·t ıhnmok 

ıstiycn hı .. tL 11klarla \'i~iye gclmi~ ve fakat tedavi urzına. de\'1n1 etmek 
i<rlvenler için bütün dünyada moh:ıfill tıp tarafından i<tıınali th "YC ve 
h"'""' devaheleri mücerrep Şişeler derununda Vlff. Eta sulıırı 
gayet kuvvetlı ve şırı hir te-d:ıvı lir. C!avct :-oa.t lczr.eu l:\tif ,e ra ·ıh:ı ı 
ne•' nlı~ Ş<·ker ve tu7.la mıbhlt PESTILLFSI 1-e "'''İ ha·.a 1 ,lfaiv 
yeı,: ~ tnaiık \"e hamız! midevi lJ.., teti hı7.tWll 51 ın derece: müe:-ı .... irdır. -Haydar pa~ada denıirJolları nıü~ayaa ~onıisy onunda.: 
.\şağıda ~n1.ılt mclzcmc pAt.ıırlıkla uhııaı.:aj!,ından talh!e•,n •, r 

Temmuz p:t/.<Irte>i 1'1 rır, 'aut ondı komisyonda i>pııu vu,ut 
etmc1 .. ·i. 

f ad<:t 
100 • 
120 

" 70 kilo 
100 • 200 • 
32 

" r;; • 
IOO • 

QO 
~ 

40 aılct 

!iO ,, 
• 

4.3 I roetre mt1r1llbaı 

\!,++ .,. 
ad~t 

• 
\! • 

1500 • 
+ 

" 
1000 • 

'ı!O kilo 
10 <tdt:t 

() • 
9 • 

12 
" 

l 'ı! 
" 

" adet 
;J • 
1 • 
2 • 
!l • 
s 

" 
40 • 
3'> • 

.'i tukım 

ıoo mccrı: 

ıoo 
" 

4011 • 
+ adet 

IO • 
;; • 
.ı 

" 
'.! cilt 

r .ıo ~<!et 

Ka!ın cam dın:ısı 
.\ralıa mumu 

Kinley iğ'ııc'ı li 19 katalıı~ 
Beyaz ema\'L' hoya 
\.emik superfin 
Vernik flatln!(' Mandcr marka ikinci kat 
lp.:k izoleli hakır bobin teli O,\! ve 0,55 m/m 
Pamuk izoleli teli ( l:>akır bobin ) O,\! nıf m 
\' erdrıpari D 
rıplak bakır tel 25 m m 
hnttıhıval İ\·in siı;orca 10,! 5,'i.'i,.H amp.:r 

Ampul t"1foıııı normal l!'ı!OXIOO 

arnU1 o ı:am (muhtelif ebatta \!l! parı;a) 

duhlc lıina ı.:amı l,llHJ X O,ll70 6 adet ıılJı:ak 
kutiıphanı: 

telefon et:tıcri 

paravana 

J,torlu dol:ıp 1 kii,:uk 1 büyuk 
ha,ır süpürge büyuk 

mıdcnl mayi ölçıisu 1000 Kl'am 

lıu~ım fuzibı h ve IO amper 
lamba fitili tablo , ·o .J 

kıinı~ - kufı:si büyıık ve S<iplt 
k.lJt etaıeri rc;mi mucıhince 
kht sepeti 

defter ctaj~ri resm' l('ihi 
siıı,ııra masa" 
~cf y:ızıhaııc,i 

J ,astik dam.~a 

• 

yazı nıakin:ı-ı ma'<hl 
Dıiııcr koltuk 
Portmanto !ıtri ayn:ılı 

Koltuklu >andalya 
!\lu~amba rır~·ıısı 

Pluıno toz :tlmı tiıy(i 

" 

Keten perd~ krokisi veı,:hile 
hez hortum \!2 m m 

' 
k.uın' i~·c 

kumlu karton \!O t•ıp olacıık 
ilin çerçi\ esi numune ~ihi 

'cyıan araha. ı 

iiç h ıkkah :ıh7ap YAZI takı'TU 

madeni daın~a 

fr·ıp,11.ı.::ı kit ıp lizahktı 'crilccektlr) 
Yıt)\"onct \at.ı~ uilı .ılı "~ hilvJ,ı1. r -nun le

rın -"'drc 

Haseki ve Cerrhpaşa ha~ranelerl sinir hastalıkları 
mütehassısı 

1 SİJ\İH HE! İ\1İ ~f l\.Kfr ll \Zl\1 
• 

bt:mlJul Sultan ı'!ulınıııt Tür ·~si. Te!cirın 262~ 
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KRA YSLER OTOMOBİLİ ORGA KRAYSLER OTONIOBİLİ 

~ .. OGOOOO ............... ~ 
J-Iacı Bekir ticarethanelerinde 

-ÇİLEK-
•• 

GUL 
•KAYISI•-

Bu senenin taze meyvalarından reçelleri yapıldı. 

e•••~••o••••••••••••••••• 
E:tllll~ Türkiyada ilk Avrupa seyahatleri•lll!E = Pake vapurları 
- !'ak. 'apı r nccnta ı fürkiyc muhterem halkını seyahatlere § 
=: alı, ıırabilmek tızrc htnnbul · Paris ve Istanbul- Parls · Londra ; 
;;; ar:ıı- ntla .cy;ıhat seferle!'. açnıışor. Bir familya dahi olsa her§ 
=: laman «\alı, c çıkabilir. vap~r,rren, ow, ote~ tercüman, iaşe ; = ri .ı u~rct ne (ı"hildir. :\l,iddeti >eyahat 34 ~ündür. Fazla§ 

= ıı ı mwııı, ııır,, ııu ııirrııiıliı lıiWıırı1111iıliiiiıil111111111111111.m 
Posta \'C telgraf levazım ve rriebani mü

dürlüğünden: 
ı ,\nka·a Jc'>i, ı~asyonları için • 12,000~ kilo makine ve 

}atak yağı son bedel haddi lı\yık görüldüğü takdirde 2 Temmuzda 
ihalesi icra olunmak üzere aleni surette münakasaya vazolunmuştur. 

2 - Talipler bu baptaki şartnameyi görmek ve okumak için 
her gün ve mımakasaya iştirak için de tarihi mezkOrda saat on 
dörtte Iatanbulda yeni postahanede levazım, mebanl müdiıriyednde 
mut~ekkil komisyona_ mLiracaatlan 

KB!Y~tEH ~T~MIBltl 

-~Tenezzüh için~ 
lstanbul liman şirketinden: 
A\e,·sım itibarile tenezzüh yapmak arzu edenlere 

müş, motör, romorkör kiraya verılmektedlr. Arzu e
denlerin şirketimizin Emlnönilnde Liman hanında 
umumi katipliğine veyahut Galatada Haydar hanında 
bulunan vesait ve hareket şubesi müdüriyetine müra
caatları rlra olunur. 

!!!!2!EJlll 

Devlet ôeıniryolları ve limanları umumi idaresinden: 
~ l laziran l 929da münaka,ası icra olunup ta verilen fiat yük-: 

&ek ;urııicn fo'.lt boru ve teferruatı münakasası tekrar IO Ağustos 

1929 Cumartesi gunu <aat 16 da An karada Devlet demiryolları 
Vmuml idaresi malzeme dairesinde icra edilecektir. 

:\lunakasaya i~tirak edeceklerin tekliflerini garanti mektuplarile 
birlikte mezkOr glinde saat 15,30 a kadar t:mum! mlidurltik kale
mine teslim etmeleri lazımdır. 

:'llı..nakasa ~artnameleri Ankarada Devlet demir yolları, malzeme 
dairesinden, btanbulda Jlaydarpa,ada Haydarpaşa mağazasından beş 
lirıı mukabilinde redartk cdile1'i ir. 

Jandarma imalathanesınden: 
münıkasa tarihi sut 

10555 Mııre kaputluk lrumq 17/71929 Çarşamba 10 
10.}78 Çlh kundura 17/7·9'29 " 14 
Sıun alınacak iki kalem qyı kapalı zarflı münakasaya konuldu müna-

kasa yukarda hizalarında yazıldığı gibi lstınbulda gediltpışıdı ]andırma 

mallthınesinde yıpılıcıktır. Şartname imalathaneden ,·erilir. Tekllfnamelerin 
tarzı imJAsı ~arınamede münderiÇtlr. Talipler teminarlannı mal undığını te•lim 
\e makbuzu ıeklifnamelerine raptedecektir ık>i halde teklifname r<t edilecektir. - - - -- -- -- ' ~ --

en mükemmel yazı maki
nası olduğu halde flatı 

yalnız 125 liradır. 
Vekili umumisi: Taksimde 

sabık eldoradoda 
'Mersedes-Benz- Kraysler, 

otomobil acantalığı 

Balıkesir \"i!Ayetlnin Taş karyesinde kAln olup HiikOmet malı 
bulunan Kükürt madeni. 

( 1) imtiyaz kararnamesi tarihinden itibaren bir 'Cne 7.arlında 
( 125,000) lira sermaye ile te~kil olunacak Türk şirketine hukuku 
devredilmek ve şirketin teşekkülünden itibaren bir sene zarhnda 
maden sahasının r /5000 mikyasında ıopoğrafik ve jeolojik haritası 
yapı'.•,ak neticesi bir raporla bUdirfimek ve bu tetkikat neticesine 
nazaran imalat projeleri yapıl1p vekAlete verilrnak, 

(2) ikinci sene nihayetinde ihzari ameliyat bitmiş ·;c imalata 
ba~lanmış olmak, 

(J) tiçtinı:u seneden itibaren senevi asgari (2000) ron musaffa 
ktikilrt çıkarılmak ve işbu taahhüdatı teminen :'llilll bankalard~l 
birinin (5000) liralık teminat mektubu verilmek şartiyle tııliplcrirıa 
ihale edileceginden ıaliplerln temmuzun 15 inci pazarte>i ııünü saau 
15 şe kadar azami tekllllerinl kapalı zarlla iktisat vek;lleti maadin 
işleri umum miidürlül';üne vermeleri . 

lstanbulun en kibar ve nezih bir sayfiyesi olan 

8 i y ~ 1 A D 1 o 1 YÜRÜK ALİ Il E N 1 z B 1 N y g L a K r 
AÇILDI 

Kumııal, Hcğbell deniz banyoları da pek yakında açılıyor 

Çam kokulan içinde ıcmiz bir kumsalda sıcağın şiddeüti tadil etmek 
,.e gilzel bir ı·alrıt geçinnek lstiyen erbabı zevke t&\'Siyr olunur. 

. ·-
De vl el demir yolları ve limanları umumi iôaresinôen 
L mum1 idare namına Derinceye gelecek her nnl malzeme ile 

kömürlerin bir sene müddetle tahmil ve tahliye,;i munaka,ası 14· 
7 -29 pazar günii saat 16 da An karada Devlet denıiryolları umumi 
idare binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif 
mcktuplarile birlikte "1650n liralık teminatı muvakkatelcrini yev
mi mezkôrda saat 15,30 a kadar umumi idare kalemine vermeleri 
IA?.ımdır. Talipler münakasa şartnamelerini "250~ kuruş mukabi
linde Ankarada malzeme dairesinden, llaydarpa~ada Haydarpaşa 
map:azasından tedarik edebilirler. 

FARELER 
Vebayı tevlit eder 
Onları hiç koku nofreımek· 

..-izin kurutan 

P ASTOKSİN 
ile imha ediniz. Parls Pastör !Abo· 

ratuvarı mU.ıahzerıtmdındır. 

Deposu: j. Bert ve ŞilrekAsı. 
Galata Voyvoda ıok&ğmda 
Voyvoda Hanında No. l 

Sanotorium 

1 

Asabilerle hail nekahette bulunanlar 
ve morl'lne müptelA olanlar için hu
susi ve en url ilaçlar, ısıtma ve di· 
mığl hastalıklar vet1irenln tedavisi 
şayanı hayret bir ormanın içinde. 
BiltUn ıene açıkur. Dört tabibi var
dır. Mükemmel pansiyonun fiııı 21 
fillnden itibaron _ii!!.!!iiiiiiiiiii-

MEYVE tozu gayet tallı tabii mo-
leyyın, sekersız ve tuzsuz madeni 

mushildir. Eno's "Fruit Salt' tabii hazmı 
lemin ve barsakları serbest tutar. Bas 
ağrısı, bulantı ve keyifsizliğe . karsi 
mOessırdir. 

Sabah .,.. aJcıam bl.r m kadehi 
ılerıınand• bir kahve k4f1Jı alınır. 

BtLCJMUK ECZANELE~Dfi SA?'lLtR 

Gübre ilanı 
,1 

......... ,. 
Saır •• 
.. l:::no" 

tl•mlıtrıı. 
ctı1tll 

labnlı.anı• 
alitıatU 

flnkuıd,r. 

Karaağaç müessesatı umumi katipliğinden; 
\lezbaha ve pa) mahallinde meYcut ve terakum ~deı:ek 

gübrderden sığır gübrcsikülesinin 15 koyun glihrc'i küfesinin 2-' 
ve karışık gübreler küfesinin 20 kurıı~tan perakende olarak sarıl

ması takarrur ettlğınden talip olanların KaraaP;aç miics~csat:n.1 
müracaat eylemeleri ilan olunur. -
TUZLA İÇMELERİ AÇILDI 
S~bahtın akşamı kadar müsait trenler, doktorlar ve sıhhi büfelerle sair 

esbabı istirahat temin olu!_ltnu_~~ _ 

KH!J~tEI ~T~M~Bftl 

en mükemmel yazı maklnası olduğu halde 
flatı yalnız 125 liradır 

Vekili umumisi: Taksimde sabık Eldoradoda 
" Mersedes - Benz - Kraysler ,, 

otomobil acantııhtı. 

Darülaceze müdürlüğünden: 1 

ince kösele kalın kösele Yarma videle Meşin parça kusele 
kıyc kıye ayak adet kıre 
60 100 .+50 30 30 

Yumak çiriş Bal mumu mukayva kalıara çivisi Monda çivisi 
paket kıyc kıye adet kıyc kıye 

5 5 1 l O on altılık 35 ;1 

Balaya cins ve mıktan yazılı levazımın kapalı zarf usulile 
mtinakasası 2.+ Temmuz 929 rarihindc saat undörttl' icra edile
cektir. Taliplerin tcmmat akçe ve teklilnamclerile Darülacezeye 
nıuracnatları. 

*** 
l>lbaptaki he~ifnamc'i nıuL1hi ıcc icra ohmacak DarülAceze ça-

ma~ır makinaları tamiratının kapalı zarf usuliyle mtinakasası 24 
Tcmmu;r, 929 tarihındc icra cdilc~cktır. Taliplerin yevmi mezkördc 
sııat on dörıce teminar akçe \e reklifnamckrilyle Darülacezeye 
nı(iracaatları. 

* • * 
Darülacezeye muktezi elli teneke lıen1ln ve on ıcncke vakum 

yal(ınııı kapalı zarf u'uliylc ınüna~asa>ı 29 temmuz 929 tarihinde 
saat on dörtle ıcra edilecektir. taliplerin teminat akçe ve teklif
namelcriylc Darülaceze) e milracaatları. 

Devlet Matbaası ida.re komis
yonundan: 

Marbaada bir sene ,ıarfında teraküm edecek haddi azami be~ 

santim arzında kkırpınU kAğıtlar muza}cdede takarrür edecek fiatla 
talibine ihale edilecektir. Talip olanların bu hapta tanzim edilen 
~arınameyi görmek tizre her gun muha,cbcye ve mLizaycdeye işti
rak etmek lizrı: dabl 1:; Temmuz 929 tarihine müsadif Pazartesi 
gü~ saat on ~§<: kadar kom_!_syoruı 

Evkaf müdürlüğünden: 
Evkafa mensup mütekaldin eytam ve ramilin Haziran-Agustos 

929 üç aylık maa~larının 27 Haıiraıı- 929 tarihinden itibaren ita
sına başlanaca~ından eshabı maaşın mukayyet oldtıklan Evkaf 
şubelerine müracaatla maaşlarını almaları. 

1. DEF,!.ERDAfuvJKET1

iLANATI 
~aıılık Arsa: Kadıköyünde Hasan paşa mahallesinin eski kurbalı 

dere yeni şair .\hmet Kemal bey sokağında No 1 kemikçi çayı
rından müfrez 1600 ar;ın, muhammen bedeli 1120 lira, bedeli 
def"aten alınacakıır . :\Jiızayedc pazarlık suretlle 9 Temmuz 929 
salı günü Defıerdarlıkra. ( 4.+8 ) 

• * • 
Satılık Ev, Arsa, Bahçe EmirgAnda hamam ı:okağında No 4. 6, s: 

ev hamam an;ası ve bahçe ile iki masura tatlı su, seksen hissede 
dokuz hissesi, muhammen bedeli 400 lira, bedeli del'aren alınacak
ıır. :\fozayede pazarlık suretile 9 Temmuz 1929 Sah gunü Defter
darlıkta. ( 47~ .1 

. Erzak ve ına~rutal ınünakasası 
Nafia fen Mektebi mubayaat komisyonundan 

l\lektebln (930) senesi mayıs gayesine kadar bir senelik et, ek
mek, erzakı mütenevvi& ve eb1.esiyle mahrukatı (27 Haziran 929) 
Perşembe günü saat 14 te kapalı zari ıısuliylc ihaleleri icra kılın

mak uzere ayrı, ayrı münaka~aya konulııııı,ıır saraiti ·ınlamak için 
her gün ve münakasaya i~tirak ermek istennl( r mue,,esııtı ticariye 
ve ziraiye muhasip mesutliiğllne tevdi edcnkleri • 0 7,.5 nlsbe
tlnde teminat akçeleriyle ttklilııt mektupl .. rını sfta!l ihaleden ~Yel 

Gümü~SU}'unda mcktep_g:~mi<)'onumuza tcı-:!:!i cylcmdt:ri. 

Eski kaşınıı ve yaralar 
en iyi deva 

Adanalı Dr. Şükrü Beyin 
D E R L" Z merhemidir 
Sirkeci Merkez eczanesi 

Mutbak ve sofra için 

Margarin yağı 
MARGAR1Ntereyaj!;ı ıerlni 

tutan sıhhi '< 
_besleıici MARGARİN 

bır gıdadır. 
sıhhiye vekileıiyle Şehremanetinc• 

tahlil olunarak nefaseti anlaşılmış 

ve imaline müsaade edilmiştir. 

MARGARİNsofra ve muıb•: 
yağı sizi mağ~U, 

yağlardan kurtarır. Bir tecr(ib< 
kafidir. Her yerde ARSLAN ınar· 
kasına dikkat ediniz. 

TÜRK MARGARiN 
yağlan 1 ,imitct şiracti 

Isranbul, TaksimAykzpaşı 
Telefon; Beyoğlu 22'l3 " 

!Jı' 
Muzaaf usulü muhase~Ye5,, hakkin vakıf muhtelif mues 1111• 

selerde çalışmı§ genç bir mılter· 
sip aranıyor. Lisan bilenler rıı1 
cih olunacaktır. Talip olanla ıW 
mufassal tercü meı hal .v~ ;"1ıı· 
rinde ki vesika suretlennı •• ·LI p 

ta 112 numaralı posta kutu~ 
-~re~ine göndem1elerı. 

KRA YSLER OTOMOBiLi KRA YSLER OTOM BiLİ 

ORGA 
en mükemmel yazı maklnası oldujtu halde 

flatı yalnız 125 liradır. 
Veklll umumisi: Taksimde sabık Eldoradoda 

" Mersedes - Benz - Kraysler ,, 
otomobil acentalııcı. 

... 
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TiCARİ NAKLİYATTA 
YEN! BlR KUVVET 

rNt FORf) bmyoM meyda.na 9ikhtJndan beri her 
taraf, her memleket bu yeni nakil \'&sıta.sıoıo ehem· 

lll.İyetinl ar.ladı. Bu makinelerin zarafetinden, şayanı dik· 
bt bralı:teriııtlklerindeo, 11.ğlamhl< hususundaki aşik~r 

,olan enahndao, fit.tinin ueuduğuodan bahsediliyor, fa· 
la.t bütün bunlardan mada. bunda daha başka fovkalf.. 
'"delikler bulundutu da hiMediliyordn. Çünkü ııörülü· 
rordu ki bn kamyonun mevkii istifadeye konması 

1aını.z nakil va•ıtalannın çoğalması keyfi· 
fetini delil (&kat ayni zamanda nakliyat 
ta.haaıııda da yepyeni bir tekemmiil temin 
etmiştir. 

· Ce.miyetln eı:uıla.'1nı in•anlar vo bunla
fın daim& yetiştirmek, yetiştirdiklerini te-
1ı:~miil ettirmek ve nihayet nakletmek hu· 
fumnda malik oldukları vasıtalar teşkil eder. Binaen· 
ı.teyh nakliyat sa.hasında vücuda gctiril•n her hangi 
Gıir terakki adımının IM'~eıin mevcudiyet, saaılet ve 
konforu üzerinde doğrudan doğruya bir tesiri ,·.ı.rdır. 

Yeni FORD kamyonunun az zaman zarfında ağır 
Jıikler nakleden bir vasıta olduğu anlaııldı. EHc!dcn 
cıııkliyat için tahoil edilen para ile bu serer daha faz· 
la ınnl nakledilebileceği meydnna çıkr:ı. Anla~ıldı ki 
yeni FORD kamyonu aoyeainde nakliyat. için konulan 
ee;mayeyi büyiltmeden her gün daha fazla yol almak, 
daha fazla ve daha emin ,.. tc·mlz bir it yapmak ka· 
bildir. 

Bu kuru bir iddiadan ibaret değildir. Buııu o:uıiııiıı 
tıer luomı •1n ayrı iepa.t etmektedir. İtte bir ınotOr 

KAMYONUN CEKMI! KUVVETiNi 
'6 °/o DERECESiNDE ARTTIRAN MUA· 

V iN ŞANJMAN ho.klaııcla talıllll 
a.ıe.ıaı.. 

' ki dakiknda yalnız 2200 devir ile 40 beygirlilı: b~ 
kuvvet veriyor. OiUelliği kadar ııağlamlığı göze çarpao 
~asiyi, uzun yumuşak fakat metin arka makaıılı•nnı 

gorunüz. Bunlar pahalılığından dolayı b... mbrikar 
!arın tatbikine ceaaret edemedikleri lıassalıtrdır. HuaU8l 
bir tarzda takviye edilmif olan arka ıumıa, dilferans!· 
yele bakınız. Bu da imali çok pahalıyıt. mal olan far 
kat sağlam, ayanı.z ve sessiz işliyen çok mühlın bir 

noktadır. Dört tekerlek üzerindeki kuvvetli 
frenleri, taınaınile ayn olan el frenlerini 
t 0 tkik odiniz ve em•alini başka markalarde 
arayınız. Elrktıik t<ırtibatının sadeliğini ve 
ayni zıınıanda mükemmeliyetini diğerleri 
il• mukayese ediniz. 

Ilu şr._~"linin nere.dr.i mu~y~no ve tct· 
kik ederıoeniz göreceksinir. ki bunun Aağlamlıgı ve 
nıukemıneliyeti için hiçbir ledaHrlıktan, hiçbir ma'!
raftan çekinilmemiştir. Yalnız FOl\D dur ki bu 
!iato boyle bir k .ımyon vücutla geürebilir. Yine 
~ "\:ıız FORD dur ki bütün makinelerinin pek ucuz 
fiatlerle b:ıkımını temin eder, külliyetli stok halin· 
d~ ye:l 0 k parça bulundurur, btiyük bir zamnn ta.· 
6>rru!ıınu t, min <den hu<ıı'i tamir edevatı ıne.rdıı.. 
ua getirebilir. 

akliyat busnaundaki teşebbüe:ı.tıoız her ne olursa 
olsun SLZıu en zıye.de işinize yarıya.cak nakil vaıııtımoın 
Y··ni FORD kamyonu olduj\'nnu size rakamlarla, canlı 
mise.ileri~ ispat etmeyi her FORD a.centası kendisi için 
bir zevk a.dde..kr. 

f 1/a TONLUK FORD KAMYONU UZUN MÜDDET DAYANMAK İÇİN 

YAPILMIŞTIR 

FOlU> YALNIZ SATMAKLA İKTİFA ETMEZ, FAKAT AYNİ ZAMANDA SATTIÔI 
MAK.1NBLBR1N MÜŞTERİLERE UZUN MÜDDET VE FASILASIZ HİZMET 

ETMESİNİ DE TEMİN EDBR 

F 1 A Ti 
FORDUll YElll IAIYOI ŞASlsl 
FRANK O IST AN BUL 190 DOLAR 

FORD imalathanelerinde ıu-

refı hususiyede bu kamyon ftMJi•i 
için yapıını,. olan muhtelif mo
delde kamyon karooerileri ulak 
bir farkı fiat mukabilinde elde 
edilebilir. 

Her nevi nakliyat iç.in ayn 
bir karoseri mevcuttur. 

Bu karoserilerin evaalı. 'flı il· 
ati hakkında malfuııat edinmek. 
için en yakın FO&D acentaaına 
müraca.a.t edini&. 

I'/, TONLUK 
VENi FORD KAMYONUNUN 

Bazı lıususiyelltrl 

BOYOK SOR.t.T VE FAZLA KUVVET 

Tama.mile kapalı ve dahilden 
inlıı<~tlı altı fren-Hurlay marka 
hidrolik amorti<örler-kromlu çe. 
Iikten imal edilmiş ön dingil

Lripl•lı.s ciusin•l•n par~lanmıı.ı ün 
çerçeve camı-otomatik &am ıll&

çeği-benzin gootericisi - atnper
ınetre - ıştial kent.ağı - elektrik 
t.envırıı.tı ve elt!lı:trikle hareketi 
iptidaıye - uç ileri ve bir geri 
vitesi (ulak bir ucret farkı mu• 
ka1>itinde kaınyona btr muavin 
'Şanjman ilive edilir ki bu ıu• 
r~Lle uııı.kinede altı ileri ve iki 
geri viteo hıı.ıııl olur) - Mkayı 

gö•nıeğe mahsuo ayua-kilometre 

mut'iri - hususi aurette imal edil· 
mit arka makas-yedek tekerlek
cre1 tulWP.l>aeı-komple avt.d&nlık 

çantası. 

FORD 'MOTOR COMPANY EXPORTS INC., İSKENDERİYE, MISIR.· 
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PERŞEMBE 

27 HAZiRAN l 92 9 
a;JNSiNE 

ll\illiyct 
BİN SÖZ 

BİR RESİM 

Ginevrede toplanacak olan Beynelmilel Salibi Ahmer Kongrealne lştlralı: edecek olan murahhas· 
lanmız dünkü ekspresle gltmltlerdlr. 

Ooktor A. kutiel 1:·-- Bebekte ....... . 

Eltktınk .ıa1c ... ;erıyle be~klugu. idrar ı 1 Kı·ralı~ s~ 1ı111ı~ue ı r.arlığı. pro•·at. •d«'ltıktiw, bel geVJÜ· 1 ull Uu i 
li)ıi cilt ve lırcngıyı aRrı&ıı ·tedavi eder, ı i 
ffarakOydc Dlo<ckçı fırını ııınıaında :U. Bebetln en mutena yerin· 

de mezru bahçesi olan Saip 
lstanbul ikinci Ticaret mah- bey yalısının moblllyeli bir ı 

kemesinden: il Mart 1929 tarihin- lıısmı ya:ı:lılı olarak lıiralılı-
de ilam iflasına karar verilmiş olan tır. Görmek tsteyenlerln biz· 
İbrahim Zade Lütfi ve Kemal Naıi zat ve ya Bebek müezzini i 
Jİrketiyle şürek.idan §ahun İbrahim bafu. Otıman beye mOraca· 
Zade Lütfi ve Kemal Nasi efendile- atlen. 
rin tespit ve tahkiki duyun muamc- •• e • • ••• ı • ı • • • • • • e ı • • , ........ 
leıi 7 Temmuz 929 tarihine müsadif latanbul ikinci Ticaret mah
Pazar günü saat ondörtten on altı- kemesinden: Mahmutpaııada 103 
ya kadar icra edileceğinden esbabı numerolu magazada huır elbi~ ti
matlubun ibraz edilmemi• vesaikiyle caretiyle müştagil iken 9 Huiran 
beraber yevm ve vakti mezkfırda 929 tarihinde iflauna bükmolunmu~ 
mabkemti Asliye İkinci Ticaret dal olan Apoetol Palaviçini efendinin 
rt5ine lüzumu müracaatları sureti husueatı iflisiyesinin niyet ve teavi
kat'iyede itan olunur. yeai zımnında avukat Sami ve Sa· 

Müddeiye Fatına hanrmla müddei
aleyh Edhem ef. Zebra Kadriye Se
niye ve Süreya hanımlar ile Hüsnü 
ve Hüstyin efendilcrın şayian muta
sarrıf oldukları Balatta Aynalı ba
ka! sokağında kain 51 atik ve 47 ce
dit ve mahalli mezkfırda Hızır ça
vı:. ş mahallesinde Arnavut •okağın
da 16 atik ve 22 cedıt numaraiı hane 
terin tarihi ilindan itibaren otuz 
gün sonra yani Temmuzun 27 inci 
Cumartesi günü saat 14 de bilmilza
yede ihalei cveliyeıi icra kılınaca

ğından talip olanların yevm ve saa
ti mezkurda yüz de on pey akçaları
nı musteshiben Eyiıp mabkemei ıul 
hiyeıine müracaat eylemeleri ilin o
hınur. 

lstanbul üçüncü hukuk mah
kemesinden: Tophanede Muhittin 
mahallesinde çukur cuma mahalle
sinde ( 44) No. hanede mukim iken 
bili velet vefat eden hattat Kadri 
efendinin uhdei tasarrufunda bulu
ruınmahallei mezınlrede (40) ve 
( 35) numaralı iki kıt'a arsanın tama
mı ve kasımpaııada topçularda k§in 
(16) No. ınaa oda bir bap dilkk§nın 
tamamına müdahele edilmekte oldu
gundan müdahelenin men'i hakkında 
lstanhul Evkaf MUdlriyetinın Ba
latta Eğrlkapı civarında bacı İlyaı 
mahallesinde (4) numarolu mukim 
Eski9ehirli Hasan Efendi aleyhine 
ikame eylediği davanın 11 Haziran 
929 tarihli celsesinde ilinen vaki 
tebliğe rağmen gelmemiş olduğun

dan gıyaben tahkikat icrasına karar 
verilerek tahkikat 4 Temmuz 929 
Per§Cnhe günil saat onüç buçuğa ta
lik kılınmı' ve evrak dava okunmak 
•e ihbarname ibraz edilmek suretile 
muamele ceryan eylemiş olduğundan 
mc-zkur muameleye karp onheş gün 
zarfında itiraz etmediği takdirde tah 
kikata kabul olunamayacağı ilin o
Junur. 

moci Papo beylerin eealcten sendik 
tayin kılınmış olduklarından müflis 
mcrküm zimmetinde alacağı olanJa
rın kanunnamci icaretin 199 ve 200 
ünciJ maddeleri mucibince tahkiki 
duyun için tarihi ilandan itibaren 
yirmi gün zarfında senedatım mah
keme kıitibine teslim eylemeleri ve 
müddeti meıkure hitamından sonra 
üç günde yani 15, ili, 17 Temmuı 

929 tarihlerine müsadif Pazartesi, 
Salı, Çarşanba günlerinde saat 14 te 
İkinci Mahkemei Ticaretin l fllia 
muamelatına mabsuı odasına gelerek 
sendik efendiler mUvaceheelnde ala
caklarını ispat ve kaydu tastik ettir
meleri ve müddeti mezkOrede ispatı 
vücut edemi yen alacaklılar hakkında 
kanunu mezkOrun 210 uncu maddesi
ne tevfikan muamele olunaca~ı ilin 
olunur. 

, Hemşire isteniyor 
Adapazan 11hh11 yurdu için mU· 

cerrep biı hemşıre isteniyor. Cağa! 

oğlunda kapalı fırında doktor Meh
met İzzet Beye mür.caaı. 

Zayi: Şoför elıliyetnamemi zayi 
ettim ve yenisini çilıaracajl;ımdan es
kisinin hilkmil olmadığı ilAn olunur. 

3053 numaralı Raşiı 

htanbul Asliye mahkemesi 
Birinci Ticaret daireainden:Mah 
kemece illinı ifl§sına karar verilmiş 
olan Sultan Hamamında Arslan Fres 
ko Hanında mukim Aralan Freako 
mahtumları 9irketine ait olup Haliç
te Bulgar kliaesi civarmda Bozma
hane önünde bulunan Iatınbui lima
nına mcnsum 70'41 mesaha ,ehadet
namC11i ve 9551 senedi habrt numero
lu 91iO rusum tonıiatoluk ve on bin 
yilz sek~n Türk liraaı kiymetl mu
hammineli Baı kasara11 üzerinde bir 
adet grivafişka matafora11 ve bir a
det sancak tarafı gözdemirlyle tah
minen üç parça zincir ve bir adet el 
ile müteharrik ırgat ve güvertede 
he• adet vinç bombası yedek makara 
ve telistralyaları mükemmel ve dört 
adet istim ile müteharrik vinç ve 
dört adet demir kömür bakracı 
ve üç adet ağaç bakraç ve bir tel ma
kara11 ve bir adet 19 kadem tulUnde 
ve bet lradeı;n arzında ve 1,30 kadem 
irtifaında ve bir çift kürek bulunan 
sandalı ve beş adet sandal matafora
"' ve bir masa ve bir iskemleyi muh
tevi arslan nam ilebin bilmüzayede 
fruhtuna karar verilmit olmakla ta
lip olanların kıymeti muhamminenin 
% onu nispetinde pey akçasını hami 
len 3 Temmuz 929 tarihine müsadif 
Çarıamba günü saat 10,30 dan 12 ye 
kadar ve kabil olam:ıdrğı taktirde anı 
takip eden günlerde mahallinde ha-

htanhul Üçüncü hukuk mah
~emeainden: latanbul Evkaf Müdi 
riyetinin Mercan ağa mahallesinde 
tığcılar caddesinde atik 67 ve cedit 
79 No. dükkinın mutasarrıfı kösele
ci Hayıl< veledi müteveffa Haçik a-
1eyhine ikame eyledifi feshi icare 
ve abcre teffiz dava11ndan dolayı 

mumaileyh namına on gün zarfında 
cevap vermek üzre iatida sureti ila
nen tebliğ edildij!i halde cevap ver 
'Demiş olduğundan müddei vekilinin 
ıalehine binaen i!Anen tebligiit ifası
na ve yevmü tahkikat 4 Temmuz 929 
Per9enbe günü saat onüç buçuğa 
ıalikrna karar verilmi; olmakla mu
naileyhin yevmü ve ııaati mezkOrda 
ahkikat hakimi nezdinde ispati vü

<ut etmesi ve aksi takdirde hakkında 
:ıyaben muamele icra kılınacağı j. 

an olunur. 1 zır buJunmaJarı lüzumu Hin olunur. 

Sahlık ar~alor ('skUdarda lcadi
ycde Tensuh ve lleylerheyi soiak
lınndı hanedanı ı;:akJıı ızasındın 

llmer Hilmi efendiye ait 35.'33/31 ' 
4.l14J ı 39 ' 3~ 42-44. 4~ '45 numaralı 

JO kıt'a arsa 24J9 arşındır, muham
men bedeli 690 lira. mliza)'Cde tem
didtn ~9 haziran 0:.?tı cumartesı ~ür.il 
Defıerdarl:;. ta ı .'i94) 

MÜZAYEDE İLE SATJŞ 
Doktor Edenburgun muhteşem 

mobilya, halı, Felemenk ve İtalyan 
tabloları, bibloları sanayii nefise eg
)·aaı satılacaktır. 

ÖnUmüzdeki 28 Haziran 1929 Cu
ma günü saat onda Doktor Edenbur
ga ait olup Beyoğlunda Tünel pa
sajı arkasında Sofyalı sokağının 32 
numerosunda Doktor Andon May
dis Apartımanının 2 numerosunda 
mevcut bütün mobilya halı vesaire
si müzayedei aleniye ile satılacaktır. 
Mezkur mobilye ezcümle atideki eş
yayı ihtiva eder. Meşhur İngiliz 

fabrikası Mapl ve şürekası mamula
tından Masif maun çok güzel tamam 
bir yatak takımı , halis İsveç mamu
lıitından masif meşeden yapılmış 

muhteşem bir yemek odası takımı. 

1 kanape, 2 koltuk, ve 4 sandaliye
den mürekkep ufak hakiki İngiliz 
Mapl salon takımı, diğer bir tonet 
salonu Şam mamulatından kabartma 
tunçtan mükemmel bir Arabesk lam
ba ve bir saksılık, tepsisi aynı nevi
den ve alt masası sedeftendir. Fele
menk ve İtalyan meşhur ressamları
nın yağhboya resimleri. Markiz şek
linde müşarahi güzel bir kanape, iş
Jemniş bakırdan eıki bir Türk Uim
bası, sedefli müşarahı etajerler. Bu
da heykelleri, bir Mısır mumya11, 
Homerin, .Mozartın ve vesairenin 
heykelleri, ipek ve tül perdeler, 
hronı galöriler, mükemmel bir sa
lamandra ıohası, Limoj marka por
sölen çay takımı, karlespat porsölen 
sofra takımı, işlenmiş gUmüş plaklı 
eski TUrk nalınları, meşeden mamul 
yıuıbane ve koltuklar, ipek abajur, 
bir çok karyolalar, lake aynalı dolap 
portatif küçük bir demir kasa, muh
telif bronz hokka garnitilrler, emaye 
lavabolar, pamuk ve yün şilteler, iki 
kapılı mükemmel buz dolabı, çini 
soba, mutbak takımı, iki tarfında do 
!ahı havi Avrupa mamulatından bü
yük bir portmanto 170 parçadan mü
rekkep ve hususi kutu içinde Viya
nanın mtşhur ., Ar gen tor'' fabrika· 
sından mamul mükemmel çatal bıçak 
takımı v. s. v. s .... 
Muhteııcm İsparta, Bluclstan Şi

raz halıları, telleri çaprazlı demir 
kadrolu Zayler marka mükemmel bir 
Alman piyanosu, Gote, Şiiler, İpse

nln eaerlerlni havi Almanca, Fran
sızca ve Macarca bir çok kitaplar. 

Mükemmel bir halde mantarlı mu
ııambalar. Mügteri % 25 pey akça"' 
tediyesi lbımdır. Satış peşindir. 

iLAN 
Hazine namına mazbut be

her adedi bir kuruş otuz para 
bedel muhammenle 250 adet 
kestane çubuğu, beher çekisi 
215 kuruş bedel muhammenli 
10 çeki mahlut ve 15 çekisi me
şe hatabı ve beher adedi iiçbu
çuk kuruş bedeli muhammeni 
221 adet akasya parmaklığı ıı 

Temmuz 929 Perşenbe günü i

hale edilmek üzre müzayedeye 

çıkanlmı~tır. Taliplerin hres -

te iskelesinde haliç orman idare 

sine müracaatları ilfuı olunur. 

Bulgarlstandan şehrimize 150 aratıa munaclr gelnıl•tlr. Bunlar sıvasa gideceklerdir. 

VilaJet umumi ıneclisi azasını ~avet 
Makamı vilayetten: 
vilAyct umumi mccll-inin fevkalade olıırak toplanma•ı lazım jtddlğlnden azAyı kiramın 

olarak tayin edilen 2<ı haziran ıı~<ı cumarıe'i Jiıınu Mat on dörtte ıc~rifleri rica olunur 

içtima Jtiln ii 

1 B. M. M. UınnınI ~ati~
lilin~en : 

1 - Büvük Millet mecli<i tıtiı· 
çeslne vaz~Junan talısi,aıtan 19zO 
ve 1930 senelerinde bedel! ,rJ 
m•k Uzre mecUs matbaa>ı içın : 

A - Bir sdeı ıek kazan h ~2 51 
vo yahut 100'<_68 ebadında ;\ııg,h• 1 '~ 
markalı ı•bı makinası 

B - Bir adeı marjörlü oıoır .. ı:k 
pedal 

C - Bir adet kat :ı rtnı a rr '*l< :J'1 

D - Bir odeı müccı ı}lhıc- • ı ı•0 
pres 

E 
makinası 

f ' - Bir adrt meşin tr~ n ıstı· 
nısı 

G - Bir adcı kambura rr ... i.ıns."' 
H - Bir ıdcı tak,imaılı k ı• 

ve pirinç kesmek ıçln kupunr 
1 - 75 kilo pirinç çizki 
J - 15 • fanıazi çizgi 
K - 25 • çiçek takımı 
L - 4 takım demir garnirıır 

M• - 40 sandmlik 4 adet pid0> 
kumpas 

N - 4 det 57X 82 ve 15 ıııl<i 
32:Xs5 çinko gıle 

O - 4 ıdeı dpo metro 
P - 2 adcı mücellit ütü<Ü 

R - 20 adet mürettip çifti 
S - 2 ıdet mücelliı kuınps•ı 
Ş - 17 5 adet muhtelif \'lıo ~ı 
T · - Mevcut 6.'lX 95 lito~·~ 

1 TlY A TRO 1 mnhinesi için yelpaze terıibau 
•SanatUnın •ui • kollektif şırkctinin l<ranhııl lkınci ticareı mahktmt~ince VE SiNEMALAR U - Bir ıdet kitap dlldş oııkı 

tasllye~lne karar \trildiltl alılkadarlara il~n olıınur ı 1ı ak 
llafız h'.enıal \Ckili A\uk•t Ahmet Şilkrll '------------- nes satın a nac tır. ki 

AL TiNCi BÜYÜK 

TA JJ ARE Pil ANGOSO 
6 inci keşide 11 Ten1muzdadır 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Ayrıca 50,000 40,()()() 30,000 20,()()() 1/J, 
0,000 llralıll ikramiyeler ı•e 100,000 L. mullA/a 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Beykoz kundura ve dibağat fabrikasından: 
Bey koz fabrikm•ında hir ~ene zarfında htısule gtlecek arıntı ve 

kazıntılar Temmuzun onheşincl Pa7-1rıe~i ırnnlı talibine ihale edlle

ceğlnclen lstiyenlerin şarınameyi ~iirmek üzere her gün ve fiyat 

mektuplarını vermek için Temmuzun onbeşinci Pıızarıesl günü "881 

onikiyc kadar Türkiyı: Sanayi ve Meadln bankasında ticaret mü
dirlyetine müracaat etmeleri. 

İğirdir Belediyesinden: 
ı O ilA 15 Beygir ku\'vcılndc icıılırnda el ilt nakledilir ve 400 

llA 600 metro ileri~·e su ''erir bir y.anp;ın motopompu alınacaktır. 
Taliplerin tekliflerini bildirmdtri. 

İstanbul emvali n1etruke müdürüyetinden 
Semti J\lahallesi Sokatı No Nevi lcen senevi 
Bliyükada J\oranfli Karakol 27 Hane f 00 • 
Balıkpazan Hacı Musıafa cadde 95 kAgfrdiikkAn 180 • 
Kadıköy Rasimpaşı Söğilıltiçeşme 197 • 72 • 

Karakollııne J f Magaza 180 • 
Balat caddesi 159 dükkln i 20 • 

Küçük pazar San demir 
Balat Karabaş 

Zeytinlik • 2:J/8 hane 550 • 
Nizam 20 • 200 • 

Kınahıda 
Büyük. Nizam 

• • • Y anaros S ahır 120 • 
Cakomi :J7 hane 120 • 
Koro caddesi 3 iraılı artı 5şehr 

• • Meşrutiyet 
Boğaziçi lloyacıköy 

Burgızada Kankol 11!I7 hane :JO !enevi 
Beyoğlu HUseyln ıjl;ı Arnavut 39 • J 80 • 

" 
KAmerhaıun llilczlk 67 • 240 • 

Kınııl11da narhyan 31 • 5şehr 
Bostancı Bağdat caddcsi496 DükUn 4 n 

BalAda evsafı muharr~r eınl~lıln icara rapıedilmek üzre 16/7/929 tırllıine 
müıadif Sıılı gUnil saaı 15 ıe müzayedeleri mukarrerdir taliplerin emvali 
metruke icar komisyonuna milracsaılan. 

Kabataşta Ömer Avni efendi mektebi 
Topkabuda Arakiyecl lbrahlm çavuş mekteb. 
Arnavut köyünde 29 f27 numaralı hane 
Ayasofyada Nerdiban hanım medresesi 
Çarşı kapuda \lerzifonlu karu Mu~tafa paşa medresesi 
Vezir banda 45 ve 6 numaralı odalar 
Çenherli taşta 70i 72/74 numaralı kahvthane ile odalar 

Koskada papas zade medresesi 
Şeh7.ııde başında ~eh7.ade medresesi 
Fatihde incirli medre:;esl 

• kirazlı mescit meclre>esi 

Arnavut kôyünde 24f46 

• • 34157 

• • 23 47 

Hariciye bınası ka~ısında 

Ü~küdarda selimiyede 47 

numaralı hane 

• • 
" • 

hacı be~ir aga medresesi 

numaralı ııısa bahçe mektep 

Vilayet daimt encümeninden: 
Balada muharrer emlAkl bu'u'iye icara verilmek Uzere ı O Tem

muz 929 Çar~bs giinü saat on bire kadar mllzaytdeye konulmuştur 

taliplerin encümene milracaatları. 

Naşlı bey temsilleri 
Bu gece yann gündüz Şehzade

başı HJIAJ sinemasında ; 
Cuma gllııll ıktaını ÜıkUdar lnfl

rah tiyatrosunda : Arşınmıl alan 
Operet 4 p. ----Ferah Sinemada 
~ Bu akşam komik Ctvdet bey, 

Anast•s Bale Heyetinin İflıraltile 

komedi, dans ve saire. Sinrmada 
Y asmına 1 O kısım. 

Beykozda aile bahçesinde bu 
ak~am \'C cuma günü g11ndilz lnkılAp 
tiyatrosu Gece ( Onıklar ) GUndUz 
(KördUğiim) lncesaz lıonı•rl 

Mllzayede ile satış 
Haziranın 28 inci cuma gllııü 

asbab suı 1 O da Be yoğlunda TO
nelbsşı Kabrlı;ıan sokağında Pıalıi 

mığazssı lttisııllnde Neraesyan apart
manının 1 O numaralı dairesinde bu
lunan ve Professdr M. Albalel efen
diye alt bllcilmle ~yılar müzayede 
suretllc 11ıılıcalcttr. Mı un renkli 
Asri . güzel bir yemek odı 11-
lıımı, maroken kanape ve koltuklar, 
zarif bir ) atak oda takımı , bron:t 
kare karyola, aynalı ve aynım do
laplar, kanape tllıımlan , yazıhane , 
kartonler , çini ve demir sobalar , 
elekuik lambalar , vazolar , arabesk 
eşyıılar , halı ve kumlf perdeler , 
tablolar, teıionı , portınanto, duvar 
tabaklan, oyun mısası tabure , sema· 
ver, lulsıal ve maden qyalar, porta
tif gü:tel gramofon, ıemıoslfonl ile 
ımıye banyo odısı ve ıalr eşyayı 

beytiye, Acem ve Adadolo halı vt 

ıeccsdelerl. Pey sürenlerden 100 dı 
2:J temlnaı alınır. 

Ticaret davalarında rüyete me 
zun lıtanbul Asliye mahkemesi 
birinci hukuk dairesinden: Müd
dei milli oto şirketi ile müddaaleyh 
Şiglide Meşrutiyet mahallesinde 
Nişan sokağında 55 No. lu hanede 
mukim Çavuşzade Ahmet B. beyin
lerinde mütekevvin alacak davasın
dan dolayı müddaaleyb ikametgibı
nr terketmeai ve nereye glttlğide 

meçhul bulunınaaı hasebiyle 20/6/29 
Per§Cnhe günli saat on dörtte mahke
mede iahatı vilcut etmesi zımnında 
ilinen yapılan tebligata rağmen 

yevm ve vakti muayyenindc mahke
meye gelmediğinden hakkında gıyap 
kararı bil'lttihaz hukuk uıulU muha 
kemeleri kanununun 401 inci madde
si mucibince kararı ubık daireelnde 
il§nen ve tllik ıun!tlyle tehliğina 

karar verldiji ve deva.mı tabkıykatın 
18/7/929 tarihine müsadlf Perşenbe 
gUnü saat on dörtte talik kılındığın 
dan yevmi! mezkOrda mahkemede ha 
ıır bulunmaaı aksi taktirde hakkın
da muamelei kanuniye ffa kılınacağı 
ilin olunur. 

lstanhul Asliye mahkemesi 
Birinci Ticaret dairesinden: M ah 
kemece llAnı lfl!srna karar verilmiş 
olu latanbul Arnapolo hanında Va
purculukla müttagil Ahmet Simaiş 
beydeki alacaklarını kaydettirmiş 

olanların 3/7 /029 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 14 ten 12 iye 
kadar alacaklannı tasdik etirmek 
üzre mahkeme ifUls odaaında hazır 
bulunmaları Din olunur, 

il - Talip olanlar bu huso~tl C 
şartlannı ve teslim mUddeıferinl 1

1 ıgııstoı saat J 4 ıe kapalı zarf 
1 

idare hey'etine blldJrmelldlrler 

latanbul Aaliye birinci h~ 
mahkemeıinden: Milli oto 'f~,. 
Anonim ıirketi tarafından Nişan c' 
tinda meırutiyet mahallesinde ~~ 
mensur sokağında 58 No. lu ınu~ 1j 

HUSEYİN ULVI B. ile Ccnı,-<" 
taşda vezir bani karşısında tavıı~{1 
zarında 8 No.da ~avuş zade AJ-l~ ,~ 
B. aleyhlerine ikame olunan. al~ı· 
davasinin müddei aleylerin ılca ıJ· 
gihlarının meçbuliyeti hasebil• 

1 r· 
nen vaki tebligat üzerine tayin Jı~~ 
nan 4 Nisan 929 tarihli celsei t•lı 

1
, . .,,r 

katta haklarında gıyap kararı .,si-
lerek gıyaben cereyan eden 19 fl 

0 
ran 929 tarihli celsei mubakcıtıC ı~ 
müddei aleyhlerine hukuk .''~d 
mühakemeleri kanunının 406 cı jfl 
desi mucibince bir mah muddcıl• ,• 

·ıcr 
nen tehlig!t iflblna karar ver• cır 

devam! muhakemenin 7 Eylill lılY 
maertesi günü saat 13,5 talik •

1 

dığı ilin olunur. -_______ / 
ıı· 

Tütün inhisar idaresi Jt.•;~ 
bul Baı müdiriyeti dörd11 ,,ıf 
ıubeı 8 Haziran 929 tarihinde fi'~· 
rolunan (1485) numaralı kanun Jıt' 
ciblnce tUtün ve mamOlatı saire 
yiye tezkeresi verileceğinderı: 1;ıı" 

ı .. Harp malulleri ve Şebil ye !Jıl' 
!eri ve maUU mUtekaitlerind~" ~0ır 
zat bayilik yapmak isteyenleri" .11: 
mlbdeki temmuzun sekizirıe ~a 
müracaat etlemeleri; #''~ 

2.- Açmak istenilen dükkli 11 ,.ı:ıı· 
tetlnln malı I~ Tapo senedin' sıı"~ 
tecir olduğu takdirde konturatO 
irae edecektir. . M'ıi 

3.- Tezkerelerin teçdidi JI'U ıııi ır 
mUrur etmekte olduğundan aıat ,sr· 

··dde Jl !arak tayin olunan işbu mu ~dil 

fında müracaat olunmadığı 18 alı'"° 
hakin hazineyi muhafaza için 5,,J 
verilecek tezkerelerden dol•Y' ~r''' 
olunacak itirazatın hükmU 01"' 
ğmı illln ederiz. / 

-------~Jii· · ,ıııl .. ıe 
Balıklı Haıtahaneletl ~eoiıv;. 

riyeti umumiyeainden~ in ;bııY 1, 
Balıklı Rum hastahaneler:t~ ~r:r 
ci bulunan atideki clnıJer•~P'l.I 
zarf uauliyle, mübayaatı il' 1-
ya çıkarılmıştır. ıııı- !l~ 

l· On beş hin (15000) 0 .,4"' 
garya kömllrU. e~ 

2.- Oç yllz (300) kantar "' ır 
nu (soba için) giilgeP 

3.- Oç yUz (300) kantar 1 o 
dunu ( fırm için) 0Jılı' p 

4.- Otus bet bin (S500oıkt ~i 
5.· On iki bin (12000) ~ ıe•l~. 

Ballda muharrer cinılerıll d•f\jJıP 
ve tartması hastalıanelcrlrı ır rJ~r 
ve kendi terazisiyle oJacakt al• 1',e 

i<AP ·bW kasaya talip olanlarırı, tırs ') 
uıuliyle, 3 Temrnuz 19~ saat ~ıP 
milsadif Çartaınha. gün r.till•' f\ ~ 
dörtte, Galatada Büyük bul~,,r, 

d • ede ··o" 
da, 69 nı:. rolu aır ri JllU "''' 
Balıklı Rum hastahane!• at et1' 

. . . n:ıarac• 
yetı umumıyeııne 

!eri ilin olunur. 
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