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Bil'\t EYEt MES'ELE 
"' . -o-·· _.:,. 
,;asıla~ Lıa amış oldugu halde bir 
•<ti ... 
1 . u •ntaç edilemiyen meselelerden 
~1 de tcsliahatın tahdidı 1eŞcbbüsu 
4' Umumi harpten sonra cıhan ef

qrr Urnumıyesinin tazyıkı altında sı 
'lact derneklçrinin ruznamesine a
'Qn bu mesele mütefekkirlere oda-

1-K·angıra·n olan uzuvları kesip -m-ya mec;buruz •• 
2- lstanbUI sporteslril~tı çarkı bozuk.bir dümenle döndürülüyor! 

Pek sok mürekkep sarf-;ttirecck 
tllplomatların da uzun zamanlar 

·{tilerini tüketecektir. Misal mi? 

' haftalardanberi Cencvrede tes· 
.~·ı tahdidi etrafında mllruıkıışa-

·•.•an ihzari komisyon, işini bi-

Hadise zannet 
diğimizden 

daha mühim! 
den ve hatta gcrek mutasavver · 

ld' . 1 ıdı teshI:.a.t konferansJarının·ve G G } 
. '•k.'ekrar kencti&inin ı~tim;ı; ta- ene a atasaray-
t ~tıni tespit edemeden dağılıp ı F d 
. ·~· t r Şimdi l>üyük devletler ara ener mey an mu
.. da Ycı- den fiskoslar başlıyacak h b • l ') J 

•• çok bir ıtilaf zemini elde edi-' are esı . . ve stan-
' tce Cenevre mekanizması tekrarı b 1 d 

'<kete getirilecektir. u spor i aresi 
l!ı.Ynclmilel hayatın l.ıugünkti şart 

hı 4C:ap]arına ya~ıf olanlaf için, l?_U 

.;ıı. hı1tayesinin hayret edirecek Efendiler artık pay-
" <•hcti yoktur. Teslihatın tenkis tlos! demekte hakkı- Bir Türk sporu diye bu 
,. l';ı tahdidi, ifade ettigi m~fhum- • manzaraların tekrarına 
"' 11ia - f · · d B ~ ret, mun crıt ve yalnız başı- mız var. ır. unu şahit olmak istemiyoruz! 
,,"'ut;;Jaa edilebilecek bir mesele h • f fik bi d .ç d h t k 

~~1
1ldir. Bu, büt~n L>cynelmi!el ha· f!r Saa geç Çe r e,a a a e Tar 

lı, 1 ~•devletler ceın,iyetini her ftP• etmekte ki isabeti anlıyoruz .. 
•-~'•n~en cıliıkadaı ~den geniş ve 
"'llll • 
•t he ve aynı _zamanda hem . siyasi 
İıır ın de teknik mahiyeti haiz olan 
~·.ı. ve zor bir iştir. Onun için 
~lrı;ı nııı ve fikri tekimülün yardı
't hu <;ok ihtiyaç yard!r. Tesli!ıatr 

4 nun ?aima a,rtmasını ica_p eden 
"'<ııPleri? .yavaş yavaş ortadan kalk 
•t • 1~•ımdır ki mılletler de sükun 
~t eltıniyetle, nicştu müdafaalarının 
ı~li haklarının teminini başka 
~ı. 1" ve vasıtalardan bekliyebilsin• 

ı .•kat bugün ne henüz böyle bir 
. ttı ~ h' 
\1) u ıye vardır ne de onu hazır 
'li,ı "tak bcynelmilcl bir vaziyet ha· 

oJın~·t D 1 1 . . . 
1 

us:. ev et er cemıyetımn 
Itri henüz ~ünhasıran hak ve 

''tr\>"'t esaslarına istinat ett'irilemc 
~. ,

1
"'. l'lu ·cemiy~ 'azasının biı- kıs

~ 'ltıhi 'mri vakilcrden ve kuvve
!, ta}elJetinden istıfade etmiş bfr 

Buıt1Jn gene son futbol meydan mnharebul "1,, üzerinde durma
ya mecbur olduk, • ı 

. . Spor diplomatları, fırkacılıtın . senelerden beri alevlendlrlp 
aOrOndUttı l,lıtfras ku~datınıo 1r .. tmıza cetlrdltl bu elim davada 
aiJ..mevzuu bJu.ktılar ve yeııJden fU düstura döndOl1r: 

- Galatasaray mı haklı, Fener mi? •• 
• · Mıs'lee bu ' değıldlr. Klıiı haklı veya haksız olursa olsun. Or-

. ttda U1t bir htıbııı:hk vaf'dır. O da: Türk sporculuğunun aezeha
tına kıyılmış olmasıdır. Bunu yapan tekrarına ıuzum gördllğOmOz 
müşterek kundaktır. Senelerin klb.rlt çakJığı bu ihtiras ve ikilik 
nihayet bu hadisede bütün alevini almış ve sporda fırkacılığın 

mazarratını bir def'a daha göz önüne koymuştur. Alınacak tedbir 
~udur. Mazi ve tarih olan şötıretiere artık veda etmek ve Türk 
sporculıığunun haddi zatında • bol bol haiz olduğu astı inkişaf 

istidadına yol vermek hatl ilk fırsatta ve .. Önümllzdekl llk'maçta. 
Hazin fakat doğru 

Galatasaray umumt kaptanının gazetemize hazin fakat doğru bir 
itirafı vardır. O lf işten geçtJtten sonra ~unu söyliyor: 

;Ycıı,, olup mC'V kıini her ne pa-
~ ~~ol YI '>ıı,; ursa olsun muhafaza etmek 

· - Dögüşmlgellm. Kusur ve kabalıat kimde olursa 
olsun diJ(filşmlyel/m. Çünkil. sporculuk 11ezahet ve 
clııtınnıertllği malıvoluyor. Hem herkeste de futbol 
ntüsabalralarının 111en'ini isliyecek kadar llJrenflik · 
hissi hasıl <?iıJyor. 'l 1 l,,~dc~ir, Buna mukabil diğer bir 

" 
1 ı ._..~vletler de müşteki oldukla· 
11,4 . 'Yctlerini herhangi bir vesi!· 

1Stif . 

.ıt 

~.,~n ade roerek değiştirmek ar-
t dadırlar, Mevcut ıtatükonun 

ıı ~%t muhafazasını, ister tağyirini 
~ af et . . 

ı~' ~ ~ sın, bu baptaki tasavvurla-
"1. ~ Uvvey; teyidiyesi şimdilik sı

Uvv . 
~ ~lııı etınden l.ıaşka ne <lir? 

ıft' Jıa~n. başka devletlerin istiklal 
~'t'- ınıyet hakkındaki telakki .. , . '" )"ıı,: da tesJihatın tahdidini kola-

rl Cıç •tak m hiyette değildir. 
~ ""-,,:nlerde Cenevre müzakereleri 
il lııd da Fransızlarla Almanlar a-

;~ ~ .. harp Ievazimının tenkisine· 
~l:tt; Un•ka§alarda tebellür eden· 
~ bit 0••ar farkları bunun en l.ıa
~la, deJiJini teşkil etmiştir. Al· 
, '°tl'ııy harp levazımının doğrudan 

Bu söz doğrudur. Onun için biz de diyoruz ki: 

· -Giln bugilndilr. Kangıren olan uzuvları keselim . 
Hatta, elimiz, ayatJımız olsa bile. Tilrk sporunun ne
zalıetlni yilksellecek ve ona tekrar /Ayık olduğu mev
kii verecek taze kuı•ı•etlere malikiz. Hem de gene 
Galatasaray - Fener /{'indeki taze kuı•etler başta 
olmak üzre: 

Teşkilat iyi idare edilmiyor 
Bir noktıa daha Son hadise bize bir hakikati daha öğretiyor: 

Jstanbul spor teşkilatı idaresiz ellerde 
ve buhran içindedir. 

·Hakikaten yllzünO bürüyen karanlık perdeyi yırtmak ve ldareslzllğ 
blltlln hllviyetlle ortaya atıp onunla mllbadele etmek IAzımdır. 
Saatı gelince avdet edeceğimiz bu cidal kazanıldığı gün Türk 
sporu nefsini zorboğaz eden tıkacı kaldırıp atacak ve yeni biri 
Fenerbahçe • Galatasaray kıyameti kopmayacaktır. 

Dün ~e ~e~il~i İngiliz lirası 1 ,~ Gazinin en büyük· 
20ve10 ~in liralıt i~ra- 1002,5 kuruşta eseri nedir ve niçin?n 

kapandı 
UIİJeler kimlere Pfklı 1 Gazetemiz baş muharriri Şiir_t nıe_~'usu 
• Y Giimriik resmiııin Malımut Bey memlehetimizın butün 

Sonları (25), ·ıoa[(ao~(24) olan yüzde otuz nisbe- güzide/erinden bu iki suali soruyor 
nunıafalara da (JUi lira aınorli var tinde tezyidi için Qkurları mühim mn•:w- ı ıt.r• • ? 

- teşebbüs yapıldı farla alllkadar etmeniiı - ı ~ lÇln • • 
Tanare piyankosunu11 evelki nekadar büyilh ı•e terbi- Rnş muharririmizin mev• 

gllnden kalan kısmının ketide· etklir bir tesiri 
sine bUn de Darlllfllnun konfe- Evelki ak~am (1001} kuruşta 1 

-··- tubunu alna zc-

rans salonunda devam edllmif· kapanan lnglll:ı. lirası dUn •abah 
1 borsada t IOOOJ t r. 

DOn çekilen ikramiyeler arı1· kuruştan açıl· 
sıada 20,000 ve 10,000 liralık mış, (1004) ku-
lkramlyeler de vardır. ruş on parayr 

Dün şu numaralara bUyük çıkmış, faka 
ikramiyeler isabet etmiştir. tekrar düşme-

J6,854 numoraya 20,000 ııra ğe başlayaral · 
33,513 numaraya 10,000 lira (1002) kuruş 2( 

31 ,256 ve 14,967 numaralara parada kapan-~ : , :'. 
4000 lira mı~tır. Eveik. ~ ~ ~~ 

56,790 58,534, 46,496, 24,676 gün yapılan I•, ~ L . . · 
numsralara da: yekOnu 9,5()( 1 . · • ' 

2,500 llra isabet elmlştlr. lıterlln olduğı 
Bu k~ldede sontan (25) (08) halde dün I! 

(80) (54 otan nuıııaralara (301 bin 500 lnglll: 
ar llra amorti isabet etmiştir. liralık muameh 

Diger ikramiye kazanan numa- olmuştur. 
/ar ikinci sahıfemizdtdı'r. Borsacılara göre, borsada 
iKRAMiYELER NERELERDE ? itslzllk olduğu için bu kadar 
· Büyük tayyare pi)·ango<unıın ti. Jnglllz lirası kamblyosda çok 

ncı ıertip 4. ncii koşıdesinlieki 45000 temevvüç olmasına sebebiyet 
den 10,000 liraya kıllar olan bilı·ük veriyor. Kamblyonun dUşkOn 
ikramiydeıi kaurıan biletlerin lıu- zamanında lngillz llrası loplayan 
lunduğu yerler şunlardır: bazı muhtekirlerin, ihracatın 

ı - 4~.0!!0 liralık ıkramiyeıi ka- durgun zamanını fırsat blldlkleri 
zanan ;;8625 numaralı l•ıktin par· anlaşılmaktadır. Diğer taraftan 
çaları : Borsa komiserliği memurlarının 

Jsıanlıul. Yozgaı, lzınir, Ankua iddiasına nazaran lspeklllasyon 
\'i!Aycılcrindcdir. vukubuldutu resmen tespit 
2 20.000 lirahk u.8~4 numa- edilmiş değildir. LAiı.ia ticart 

rafı l.ıiktin parçalan Bur a. Ada· lngtlizle birlikte dolar ve frank· 
pazarı \'lı!A, lı:m•ı Edim~. '" ta ayni nl ·peıtc tereffU ey emiştir. 
lstanbul \ilAycılcrindcdir. Kambiyo mütehassıslar, para 
3 -· ı:-.000 Llr~hk·'41.208 numa lstlkazını temin için Devlet ban-

ralı biletinkilcr; kasının sllr,atle tesi•ıni, böyle 
; 

Merefıe, Aıdııı, Ol, hmir ve cayrı tabii bir vaziyet oldukça 
lsıanbuldadır. bu mlle~sese tarafından borsaya 
4 ~ 12.000 Liralık ~l\:l~O nııma kAfl miktarda kambiyo çıkanl-

rah bileıinkiler; mak suretlle mUdahele edilmesi 
Ankaro. Salihli, Kili~. lzmir, Af. fuzulO temevvOÇJerln önüne geç· 

yonkarahisar, ve lstanbuldadır.. meğe kafi geleceğin! ileri sür-
5 - 10.000 l.irahl;. :13 5i3 nu• mektedir. 

maralı biletinkiler; Lozan muahedesinin akli es
nasında inglllz lirası 745 olarak 

tespit edllmlttlr • 

Pulatlı. Ra)ındır. Bırtın, lzmir, 
Gireson, 'e lsıanbuldadır .. 

Tıbbiyeliler 

Dlln bayram 
yaptııar 

-·-
Tıp talebe ccmyetiniıı tc~tb· 

büsüyle Türkiyedc tababetin iİk 

olduğunu sög
lenıeğe ı·acet 
varnudı~ 

Bu elzem 
olan noktayı 
düşiinen ga:ıe
tenılz baş nıu
harrlrl Siirt 
meb'11su Mah
mut Bey "Mil
liyet,, namına 
bir anket açarak en 
güzide edip, muharrir, 
mütefekkir ve profesiJrle
rimizln bu ankete iştirak
lerini kendilerinden birer 
mektupla rica etmiştir. 

Bütan okurları

vat cevaplarını 
aynın yirmisine 
kadar Ankara.
da kendi adre
sine göndermek 
IOtfunda bulu
nacaklardır. 

Bu mümtaz 

zevattan ayrı, 

ayrı cevaplar 
.ılınıncaya ka-

dar gelen cevaplar neşre

dllmeyecek, bunların mah-

remlyetlne'son derece ria

yet edilecektir. Verilecek 

cevaplar gazetede yarım 

sütundan fazla yer tutma-

mızı şiddetle alil- ması da ayrıca rica edilmiş-
tir. Okurlarımız tarafından 

kadar ederek hiç büyük bir ehemmiyetle ta-

şüphesiz pek terbi- kip edilecek olan bu anke. 

getkar tesirleri ola- tin cevapları. 

cak bu anketin mev- "Milliyet,, slltun 
zuu şudur. larında peyderpey 

- Gazi nin dercedilmek suretı
en büyük ese- le g~ze!emiz. ç~k 

• şereflı bır vazifes1111 
rı nedir?. ifa etmiş olacaktır. 

;eter retrol İD~isarr I Mektepliler 
! - Müsabakası 

inhisarlar, Haziran~a IJçüncü hafta 
la~Ve~ilecek nıi ·1 Oçııncıı harıanın haberlerine 

alt yazııarı,151 ~aı:ii~~ gJ!~: 
Yeni gllmrllk tarifesinin tat

bikıne başlandıktan sonra şeker 
ve ıtaza alı in
hisar resminin 

,-umrük resmine 
kalbedllcceti 

anlaşılmaktadır. 

ne kadar ka-
- bul edecegiz. 

• * * 1~c ; tahdidini talep rttiklerı 
~h •11n 

ult it ıızlar, bunun beynelmi- Şu suallere cevap isterdik: ı 
. tesis tarihini tes'it için ihıas cdil-

cııluğu11un şcre(ı mevıuıı balısolan ! · 1 ~ ·r bb' w l 

lngtljz lirası, bu flatın yüzde 
otuzu kadar yükselince bOkO· 
met te ithalat fllmrOk resimle
rini ayni nispetle tezyit edebi· 
lecektlr. Gümrük idaresi bu vaz
iyeti nazarı itibara alarak güm

rük resimlerinin yUzde otuz 
nispetinde arttırılması için te -
tebbO~atta bulunmuştur. 

fstanbul Rüsumat baş müdllrO 
Hakkı bey bir mubar rlrlmlze 
demiştir ki: 

Yalnız zürraın 

traktör işleri 
için sarfedllen 
gaz ve benzini 
resimden istis
na etmek için 
·Azım gelen 
mazbataları 

vermek ıızre 

mahdut bir teş 
kilat bulundu-

,, 

,1 

l· 

l q'İiı ~<ılii,.in~aç edeceği müla-: Fıılbol işltri ile meşgul of an . 
1 111Qıu ıl~iiaıta, yani bıitçe sarfi- ı 
il., tetkık' k. lıey 'el yirmi .çeneıtenberi rakip 

·11: tıl ı tarı ıle tem:ni mu
'1 •tao k ~ır, bı anaatında bulunmuş-

~ ... bti .. 
'ı,~ ~. ~Uk devlet k<ndi cmniyc· 
L 

1 l;,y· • Ynclmilcl siyaset vaziye-
~" •n h 
4,"' ıı "•usunda hudutsuz bir 
4~~ Ve istiklale malik olm.kta 
• "'<!· •ıı- . ~. 1di 1 

1 ~ 1 müddetçe tesHhatın 
ilıt.h<t<bbüııi daha u2un zaman 

'} rlt b' 
~ ~~t ır neticeye vasıl ola-

~ı. ıt c·h 
~. Q bu · ı an sıılhünün ilk ş.ar-
~ ~ lı.:t teşel>biislin muvaffakıyeti 
l .>~,. l<Yrl . "'b .. v, en eve! beynelımlel 
tı.... ıı,, ~o devJcticr cemiyetine ait 
.. ~. flseps· ... . ..... 

'lıiı· '•n~ .h 'fonların az çok de-
ı lr)• 1 tiy 
\>.'~ v. f· aç vardır. Zaman a
, ""it ' ••.. 

ı..,~ tıe 
8 

ır ınkılaplannın bu is 
'- ç lıştıklarına şüphe etmi-

ZEKİ MESUT 
Edirnt meb'usu 

t 

A. Şeref Bey · • 
- Mınlaka rei:;i -

olan iki kıılüblln maçi irin teıla
bir illihaz tlmişmidir? Bilhassa 
sut oyunu ile marııf olan Ga/a
lasarayın map için neden gevştk 
bir hakem intihap elli? Oyun 
bir dölilş halini aldıktan sonra 
maçı "seyreden mıntıka" fııtbol 
heyeij reisleri hadistye neden 
müdahale elmişdiler ? Mııfın /a
tili için hakemin nazarı ılikkııtini 

neden albt'lmedi/er ? Ötedttıberi 
' seri oyun/arife maruf olan bazı 
oyuncıılar şimdiye kaı/or neden 
lrczıve edilmediler? Tiirk spor-

b h d . d 1.,. d 1 d . mış o an ı ıve er 1ayrn.mı .. u a ıst e o uı<a ar or nt en . . : , . 
boa daı·ranıyor? Mes·ullcr ne 1 m..ınasebcııle '.lun 1.ıp fa,kuTtc-
vakıt tayın edılerck? sınde .parlak hır musamcrc ter· 

2 S orculu· 1 ti{l olunmu~lur. 
gumuzun istik· :\lli>amcrcde l);ırulfunun mli-
bale mevzu- deris!cri, 1 Jih\lı;ıhmcr rci'i Ali 
bahsolan "'ı 
hadise hak· 
kında ıılAka . 

dardan yuka
rlkl suallere 
cevap istedik. 
Çünkü artık 
hadisenin kö
künden halle
dilmesine ih
tiyaç var . 

Bu suallere 
ilk önce fstan- A. Dader Bey 

bul muntıkası reisi ve federasyon 
umumi kAtibl Şeref bey fU 
cevapları vermlftlr: 

• - Ben de umumi teesUre 
iştirak ediyorum. H11diseye nıC· 
dahelc edemezdim, beynelmllel 
kavait mucibince bu kabil hadi
selere hakemden ba,ka kimse 
mUdahele edemez. Bu hadise 

. ile TOrk sporculuğunun şerefinin 

. alllkası yoktur, iki Uç klfi dö· 
'ğüşmüştllr, bu kadarı (I?) 

GalatHaray • Fener bahçe 
maçları tatil edilemez, çllnkü 
bu oyuncuların şahsiyeti mane
vıyelerlne tecavllz etmek de
mektir. 

· 11\lahadi 4 üncü .-ahılldc) 

Pa~a 'c ~chrimi/.deki dı •laorla
rııı ck>crhi buluıımtıılardır. 

Darulfunun Emini 'c~at Ömer 
bey kısa bir nutukla ınera~imi 

küşat ctmi~tir. Bunu müteakip 
Tip talebe cemiyeti rci>i Talat 

Bey bir nutuk irat ederek 
( 1,400) scnc,indc Bur>ada açı

lan Tıp mcdrcECsindc tedrisine 
ba,lanmı; olan tababetten bahs-
etmiştir. 

Bunlardan sonra da zamanımıza 
kadar olan inkişaf zikredilmiştir. 

Bundan sonr~ talebe hanım-

ların da i~tirakilc guzcl bir kon
ser verilmiş ve merB ·imi mlite
aklp Tıp talebe cemiyeti tara
fıııdan Süreyya alonunda danslı 

hir çay krtip o!unmufitur. 

Norı•et; ve Ce11ılyeti akvaoı 
Berlln, 11 ( A.A) - Oslo 

dan blldlrlldlğlne &"öre Nor

veç parlamentosundaki ame
le fırkası, parlamentoya Nor
veçln Cemiyeti akvamdan 
çekilmesine dair bir takriri 
tevdi etmiştir. 

• .. "' a.ur. 

Henüz gümrük resminin 
tezyidi için bir tebllg yoktur. 
Hl!kOmetl merkeziye lllzum gllr
dfiğU takdirde resim mlsillerl 
arttırılabilir. ithalat fazla olup 
b!ltOn an barlar dolmuştur 1, 

.. 
.Dayak işi .. ....... .___ 

Mes'ul/ere işten 
el çektirildi 

Galatad~ Kapıiçi polis nı~v ki· 
inde dört kişi memurlardan da
yak yediğini iddia etmişti. 

Resmi makamlarca yapılan 
tetkikatta da dayak mcs'elesi 

rnbit olmu1tu. Bunların muhake
me edilmelerine. de karar vcril
mi~tl. Ahiren Vilayet haklarında 
ltlzumu muhakeme kar~rı verilen 
komiser muavini ile iki polise 

işten de clç~ektirmiştir. 
EMiNÖNÜ MESELESi 

Eminönü merkezindeki dayak 
hadisc>inc ait tahkikata da dt!rnm 

olunuyor. ' Tahkikat bittikten 

sonra \'llAyet idare hey'etlncc 
alakadarl:ır hakkında bir karar 
\Crileccktir. 

Yıısuf Zıya Bey rulacaktır. 

Mamafih şeker ve petrol in
hisar nıUdllrü Hüsnü Bey, inhi
sar idaresinin ilga edilecegln
des maıcmılı <ılmadıgını, lda· 
renin yeni bütçesinin, eskisinden 
farklı olmadıgını söylemiştir. 

Vlyanada nUmayt11t•r• kar•• 
Viyana, 11 ( A. A. ) -

Avusturya faşist ve sosya
list teşkllıltının pazar günü 
yapmak niyetinde bulun
dukları alaylar esnasında 

iki taraf arasında musade
me vukuu ihtimaline mebni 
poll~ tarafından fevkalade 
lnzıbat tedbirleri alınmıştır. 

ltalyada komUnlstıer 
Roma, 12 ( A.A) - Kur

tarılan mıntakalarda sakin 
bulunan Yogoslavyalı ahall 
kargaşalık çıkarmağa teşeb
bils etmekle mıızmm komil
nlstlerln muhakemesi neti
cesin de bunlardan üçü 
otuzar biri yirmi yedi ve 
ikisi beşer sene kalebent· 

lli'e mahkOm olmuştur. 

.., 

• 
Diirdüncü hafta f;tl ~ay'.s Cumartesi L gününden r 71 mayıs cuma gü-

nüne kadardır. 

Bu mUddet zarfında ga. 
zetemizde çıkan en mu. 
hlm haberi 200 kell
meyl geçmemek Uzre 
yazıp, müsabaka me
murlujiuna gönderlnlzl 

Muamele vergisi 
Fabrika sahipleri 

ne istiyorlar? 
fstanbul fabrika sahiplerin· 

den bir gurup dlln Defterdar 
Şefik Beyi ziyaret ederek mu. 
amele vergisinin hOkOmetin bir 
kıırırlle teşvlld sanayiden lsıi
fade eden fabrikalar için tecil 
edilmesi !Azim geldiğini, halbuki 
tahsil şubelerinin bunu şimdi 
almak istediklerini söyleyerek 
önllne geçllme&ioi temenni et· 
mlşlerdir. 
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MILLIY'ET VAZA!lnSl 

fl~1 ~~"~-===-=b~•~r~l~e~r~~~l1~ 
Bu ;:;:;irı:U':r.. da B reket. - 3- basladı' Gazi Hz. NELER VAR? 

d .• t ', Şa demir yolları kumpan-
şu yalan unuaua emeı atıp, lıarııı Yagv murun tam zamanında Bugün Fran-
çalıacak d.eğllle ga '! -te pe. a, j J ı ile akdedilen itilafname-

yüriltüp giltürmek kabildi... ·düşmesi istihsal üzerinde mü- sız sefirini nin esasları 
MilliJeli.a lelrikaıı: 2 AYHAN l hi tesirler vanAcaktı kabul edi- Ankara 12, (Milliyet).- · 1.- Hattı asli için kabul t 

Kendinin Tahir Abbas at r C. r- Şark demir yollan ile ak:dolu- dilen formülden Kırklareli, Al-
d"uğunu söyliyen adam karan 1 Ankara. 12 (11\llllyet) - Memlekette nafi yırtmurlann başlaması <Jrl.ar nan yeni itilafnamenin esasla- pullu şubesi ile Karaağaç- Jr 
lıkta seçilmiyordu. Rüzgar, da- hDkllmct merkeziade bUylllıa. bir sevinç. uyınrdıııınştır. Ankarada nnı, eski hesapların tasfiyesi ve dirne şubesinin istisnası ile b~ 
ğdan uluyaraktan stynlıp üzeri saat 16 da b11flayan yırfnlupc llala der.ım ediyw. Yatzm yaj!;mtır. şirketin i?rası ile i~ ikti~dı şar sube[eı: üzerinde eski fonnüllt 
kararan gölün sulamıı hanna- mUblm bir mUUacır. ballt olmuş, tear y.ağam · alıı.tt :ıt,5' r~ 12 Mil- tlan tetkik meselesi tC§löl et- -. . kası. 
nlıyordu. mlllmetrellk yağının: kaydetmiştir. Yag,nunın tam zame11ında düş· _ "-az:: llz. mektedir. Bunlardan ibra kısın rın ıp . 
İlyas kaydan sekiyordu :bu k.a· mesi istihsal Uzerlne pek mlllılm tesirler yapcııktır. ligd) u ıı. şirketin hükumete 6,5 milyon 2.- Kilometre başına 12 b~ll 

yalıkları kan§ karış bildi~i belli An araya ll~en yırğmur, aynı zamanda memleketin her tara· yarın Fra.n ı::z 118- altın frank tediye etmesi şeklin frank işletme hakkı: hesap edil· 
'""""-- rına .ııı~""'llr. · d hail lunm m-ı· ydi,kimbilir buralardan kaç:d=-d -r--r· /," ini ÇazıJnırr~ulaki e o uştw:. ~~ · · 

gelip geçmişti? şu gö2gözü gör- Esh~llirde şiddeUi yağmur devam 11~· Bunun 2,000,000 altın fran- 3.- Demir yolu tulü esJı:ı 
meyen Dağ eteklerini kim bilir edigor. Konf1!1da yağmur başlanfllcında köş lerbr e ab l gı eski mukavele vekaletle tir- muiraveıenamelerdeki, mefrıı:_ 
kaç yüz kere dolanmış dıır . 11 alıınaıı ma'-~mat yagwmııwu·- d-- ~u·~ edeceliler . • ket arasında parafe edildiği za- şekilden çıkarılarak hakiki tulıl 
muştu? 4" ~ · '" ,,.,_._& c e- man h:ükiımetC' verilmiştir. üzerinden hesap olunması. 

Sonra derin bir uçuruma at- tibri IR/ı lrnıe/ıledir. Polatlı, Haymana,. Reisi ur lauretlerl, Yeni mukıwele mucibince ge- 4.- Şirketin, hükfunete te\'· 
lar gibi kayanın birinden ken- A h ll ~ fi ~ l b üa c - ri kalan. dört ve beş mil~ di edeceği hisse için. teehur vıı· 
dini bırakıverdi. Aşağıda iki ga ava ISlne .ııa • gagmur ar yağdığı mt?t Celal bey <fzmiıi MaJr- trank yeni mali senenin bidayet kuunda % 5 faiz kabul edilme· 
hafif ağartı vardı : biri gwlen telgraflardan anlaşılmaktadır. mut bey ( Sllrt~ er.dutu terinde şirket tarafından ha.zi- si. 
küçük bir göl kayığr idi. Öteki Ankaraya yağmur getiren ııuıutıann vazlyetlndeıı Orta Anado· halde yağmur esnastnda neye tediye olwıacaktır. 5.- 931 senesinde Türkiye 
ayakta duran bl·~ adam~- u- Tidıir A.bbM sJWıtarı •~- illi 1 1 ı." 1 1 ., • ~ .,.... lunuo yağmtırsrızluktan sıkıntı çekmiş olan kmm ..... ma da yağııurr ç ğ ve c var ...,y er Mukavelede yeni iktisadi şar- hududu dahilindeki şark d~ 
ranlığa alışkın gözler için iki- adamı fililn değildi dUştutll anlaşılıyor. Ankarada hııiffçe dolu da Y~adn hiÇ bil' gezerek su tesisatını tetkik r tlar tetkik meselesi üzerinde de yollan hatlarının müstakil bil" 
sini de seçe bilmek o kadar güç alışJraı adamlardı. Rüzgiir.ı. ar- zamr olmamı ır. etmlşlerctJr. bir takım ahkam vardır. Bu- Tüı:k şirketi haline kalbedilıfle-
olnuyordu. ka verdiler, Zaten tehlike kaya- * * * nun başlıcaları şunlardır. si. V.S. 

Silahtar İlyas: Tahir! Diye larrdolarup göle açıla_şıya ka · Den ı·z e ıı·c reti AJ·anslar kC>rtgras• • 'I'. 

mırıldandı. Zifiri karanlıkta dardı. lil bank 1 
kendini bekliyen arkadaşını iyi- Ondan ötesine: Allah kerim! azası taayyün etti it "' sem!llltİllİB emdi 
cetanıyıpseçmişti.Fazlabirşey diyeceklerdi, gidecekleri yer ahriye ıa-yıhas• Ankara: 12, (Milliyet). - ., UOI LWU/UUIBI ~mı 
söylemedi, ayağının altında yal- kayığa bindikleri 

00

çük. körle- 1 Ajanslar kongrasına Siirt meb' Ankara, 12 (A~<\.) - iş liankıısı heyeti unuımiyesi l:ngürı ıvP' 
palanan ince ıızunc.ır kayığa ae oldukça uzaktı. Anlara 12, (Milliyet). -ısa! nu.;;umıer bulurun:ıktadır. usu Mahmut, Falih Rıfkr, Ru- !anarak bankanın 1928 plançosu ile meclisi irlare raporurıun tctk~ 
ladr. Göl gene alıp vermiş, suları Adliye- enciimeni mazbatası lfı- Umuım hukumleroen ve hatta sen Eşref, Tevfik kiilnil, Ercü- ve müzakere etrıWjtir. Plançoya nıız:mm banka: geçen sene bif 

• Ardından. Tahir Abba_s bin- çoğal_ arak .. yülGelmişti bereket yihanm havi ,oldugu- hükümleri kara tıcaretı t{a:deıerınden mus ;'.nent Ekrem ve_ Ajans müdürü .., 
d b Talı Abb d •- 1 D - milyon 362,840 lira kar temin etmis,tir. Külliyetli mikdard:ı ihtiY"'. ı, u ır as a 1<ım olu- versın go taşımının ag tara- aynen söyle telhis etmektedir: tesna manıyetı haız olan deniz Alaettin beylenn murahhas ola 
y~r~u.~ Az evel Hurşit Paşa ile ~na ~y~nı dokunmuyordu, ~aş Layiha-havi olduğu hükümler ticaretı ışıerindeki süratin icap rak iştiraklerine heyeti vekilece ve fevkııl'ade ihtiyat akçeleri ile sermayeye nit olan temettü hissesı 
goruşup konuştuktan ~onr~ bu- grn şımale ~ogru oluyo:d.u: ın- itibari.le l:ıukuki münasebetleri1 ettirdıği tedabirden olan munı- karar verildi. Er. Ekrem bey, tefiik edildikten sonra geriye kalan paradan Iş bankası geçen se~C 
raya gele~ T_epedelenlı Alı Pa- ce ve. ~r bır kuyruk gıbı uza- ·.e bunlar~ doğacak i?timalle- ru z~ dahi_ mahs~a- fasıl- ! hazırl~~~rda bulu~ak üzre oldul\'tJ gibi bu sene de lıissedıırlanna yüzde on beş, mücssislerioe 
şanın eski sılahtannm adaım lll.Ip gıdıyordu. n pek vaS\. surette tespıt ederek da aynca tespıt edılmı§tir. Ga- Salı gı.µm hareket edıyor. beher hissede yirmi beş lira tevzi eylemiştır. İçtimada. hazır b~ 
mıy& . . • . İl~s. Ta~rin bu_ tarafı seç k::ıidı;_ler vaZ' etmiş olmasına gö y~ m~n.kul h~kümunde olan ge /dare memurları nan l\laliyc. vekilletioin mümessillerinin tekilli üzerine heyeti ~ 

Hayır azızım: Tahir Abbas ınelennın bır seöeöi de buyd re aI.akadarlar ve mahkemeler mıler ıçın rehin muamelesi hak- mi ye raporu müttefikan tasvip edilmiş ve- aynca müdürü uınu..1 
silahtarın adamı filan değildi. kürekleri yavaş ve. ihtr:ırath ah- için sühuleti müstel_Zim ohnasm lnnda bu __ 1axihanın ayr~ m: fa.. maaş zammı ile mecli i idareye beyanı teşekkür edilmesi ittifııkla kabulohılt' 
Can yoldaşlarından biriydi. Te- yorlardı, göliin enğin!erine do- d_an ?u keyfiyet niyıhanın en ba sıl~a h~umler vazeclilmış o- Ankara, 12 (MlWyet)-TeadOI 
~delenlinin en güvendiği em- ğru büyüce bir buz parçası rı.z. bır ':a~fr olarak kayd olu~- lup ş=dıye ka~ar ı:nev_~u~t= kanurıu ile memurin maaşatı m~:~ayenin tezyidine karar verilmek içı"n bu içtinıada lazırn ~
myctli kumandanlrından biri na çatarak batmak da hesapta ~ılir. Layiha açık ve sade bır da bu bapta sanh bır hu~um ol~ temin edllec~gl emri tebllg edil· 
iken efendisinden yüz çevirmiş- vardı lisanla kaleı:ze. al_ıı:mış olmakla ~namasmdan d<:>layı g:ını rehni ~ olmasına birıaeıt. idare me· leıı nlsabıekserlyet mevbut olımıdlğından hey'etl umumiyenln fe\'' 
<:i. Bu -.}'Qzla gölün donması ih- ber?ber denız ıstılahmdan olan ıçın me.vcu~ mutereddıt ~a~et morları maa'1anna yapılan cilzl kal'ade olarak içtima:r daveti ve keyfiyetin ayrıc ilanı takıı.rril' 

İlyas gibi: "A.Ii Paşa gavur timalleri pek çoktu, gölden iler- ta:bırler ve mensu~l:'-1: ~rasında bu afıkim .ıl~ be\"faraf edılınış o zam tenzil edl~tlr. etmiştir. 
oldu!" diye beri tarafa geçiver- de yan yada ışılayan ışıkler ı;e. kullanılan yab~c1. ıs~ılahl~r. da laca_ktrr. Sıcıl ~e bayrak ~akkın- Nafia işlerine tagln edilen * • • 
mişti, ondan sonra da "ihtiyar çiliyordu, onlar da kayığın ba- aynen.~abul edilmiştır .. 1;-a~:h~ daki faE~ld'.l T?r~ bayragınr çek ecnebi mülıemllıler L• d b • kk • • • • 
Alinin kolu kanadı kırılınış git- ;ımı 0 yana venni !erdi. nm. münderec:ıtın~a ge_mımülki mek ~al~yetının a~cak sahibi Ankara; il ' Milllyet) - Ecnebi ın ergın teşe uru. 
mişti. Daha uzakta «.Pandalimeonıı yetıne ve geını sahiplenne mak- ve ya muşterek; sahıbleri Türk mUhend:sterinden Vondelln Ef. 

"Yanya" kalesinde Ali Paşa- Manastırının bulunduğu Ada- sut olan do.natanlara ~t ~kiiJ;n ~lanla":1 münlı~:C b~r.hak ~ld? Nllfia ve Lövinger DejU Ef. Ankara, 12, (A.A.) - Uk defa tayyaresile Avrupadan A~ 
y_a en son sawk kalan altıyüz cık vardi, adadaki kırmızı "'I· ler pek v~ih olarak gosterılmış g_u ta_sr.ıh kılındıgı gıbı gemı sı,... Yollar umum mOdUrlOklerl tley· kava geçen cay,·arecl Lindberge Türk tayyare bemiyetl tarafıııcı-'11 -. h 1 ka t ı h k k ıı eti fenniyeslııe, Holetej Ef. Kon- ı ı 
sılahşurun tanı beşyüzü birden klar pekiti görünüyordu, kapa- ve us:ısıy ~ P .~narın u u 0 enmn. ı:ıunt~ııam sur~~e vu- ya sulama idaresine, Hans vıı. ihda olunan murassa tayyare madalyası münasebetile muınail•1 
Hurşit Paşaya yaııaşmı lar-dı. lı korkunç ı:-ecelerde böyle şey- ve vazıfe_lerr ~ yükletene yo~.u ~da getırılmesı -:e g_eı;nı::ın b~- flng El. Mağnisa; Rodolf, Et. cemiyete te,ekkürlerini ve Türk tavvııreeillginin muvaffakiytıl' 

İşte bu iki pek. gozlü adam ler ne iyi yol göstericiler oluc- Y~ v~ saır alakadar buluı~an u- tün evsafını ve saıresını gostcnr ı J<onya, Reyk jatlvan Ef. Bursa.., . k" i d '. 
1 

il . 
1 

bild;ı-ı.. 
kanunu sani Ayazında gizlice !ar: Kandil I§ığı ve yıldu:lar. . . çun~~ _şahıs~a ka~ş~. vazife ve halde k~?'1tl;ı~n tu~ulması ve Jorj Poll El. Ordu, Yuvaklm 

1 

ın ışa ına aır o an temenn erın ırm.;-tır. 
bir göl kayığına binmişlerdi, Kayrk tam «Ada» ile Yanya mes ulıyetlen e~ kuçük tef~rru- bu~u m~b:y~ tasdi~meler Katona El. Ankara istikşaf mil· * * * 
kayık yavaş yavaş kayalar ara- kalesinin arasına ğirmişti. İly- a~~ k:"dar 1:3-Y•~ ve ~espıt ~- verılmesı Iayıha~a tayın • kılın- her.dlsliklerine Serdahaya El. t • K b 
sından sıyrılıyordu. as, Tahire: dılıru tır.Denız tıcaretnın t~ mış ve bu baptaki mecburıyctle- Yollar umum mUdürlüğU istlkşaf

1 

zmır- asa a 
Az sonra tam sekiz kilometre - Haydi kardi.<ı. . . kaleye ettiğ_ i büyük menf. aatlara kq_ rsı ri teyit eden cezai hükümlerde fenk meı_nu_rkluğfıı.na, Radolt Ef. ? 

1 di 1 k hl k 1 b 1 
An ara ıstı şa ressamlığına ta- df 

-:ızunlugundaki Yanya gölüne al! 1 1.a s ? ara te _ı _e er netıce- mevzu u unmuştur. yin edUmlşlerdir. Eski itilafnamede ne tadilat yapıl 
cıçılacaklardı: e\ICL • yan ya Emrini verdi, kayığı kaleye sındekı hasa:!ar ıçın avarya !as • ., • 
gölü:sekiz kilometre uzunlu- çevirdiler, şrmdı «Adal> ark lmda şurnullu surette ahkam lfarici-luJ fmıiılkrl Arziyat enstitüsü 
ğundaydı, geııişligi dört kilo- da kalmıştı, gittikc;e ilerdeki konulmuş v: b~yük ve. küçük a- Anl<ara. ;2 (Milllyet) _ Var- Ankara, 11 ( l'ı\illlyet) - Yeni 
metre tutuyordu, derinliğı on rştklar yaklaşıyordu, adadaki- varya yekdigennden tamamen şova Elçilil!;i b>riııcl sınıf mlls. tesis edilecek arziyat tetkiki 
metreden artıkU. bir vakitler ler de gerileyip uı;·t.t~--yor- tefrik ve zarar hisseleri ve ırn- t 1 k cnstitllB11 ile ~şrlyat: mükafatı ~ b - eşar ı mnaşır.ın Tokyo ve 
Ali Paşanın göl içinde ateşler tardı. raınenin tanzimi ve taksimi şc.- mnkabllirıde dört bia Hra t.ıılt· Tokyo i~lr.ci sır.ıf mllsteşarlık · k 
püsküren ince Donanması bile F-al.."!l~, 1Ju eıJ doğnıo. iri.Heri tespit edilmiştir. Umumi sısat onmııştur. 
vardı. dan doğruya Tepedclı:nli Ali karzu istikrazdan farkli olan ve maaşının da Varşovayn naklile Darülfü1ıan /ı.a anda 

Hurşit Paşadan evelki ku- Paşanın bulunduğu .kaleye ya- eldeki kanunda istikrazi bahri" TalAt Rııuı &eye şimdilik ikinci tebeddül yok 
sınıf maaş v~ birinci sınıf mus-

rr.andanı az sıkmtıye sokmamış- naşmak niyetinde gldilklan an- namiylc deniz ticareti akitlerin teşarlık tah isatınıo tesviyesi Ankara, 11 (Milliyet) - Mec-
lardı? Likin son zamanda bun- la~ryordu. den olan ve bu layiha ile deniz tensip kılınaııştır. llsteıı ıeçen DarOlfUnuo biltçe-
lar birer ikişer hatrrrlmış yok Orada ne yapacaklardı? İli· ödünçü itlak edilen muamele Ankara 11 (.'niUlyefı _ Mar- Rinde tedris b.ey'eti kadrosunda 
edilmişlerdi. t:iyar kurdun eline. diişm.eitten hakkında bütün hususiyetleri silya baş konsolosluğu k:ını;ıları biç bir değişiklik yapılmadıtı 

Ankara, 12 ( Milliyet ) -
lzmir - Ka aba demir yollan 
şirfed ile hükumet arasında 

evvelce yapılmış olan itiL1fna
mcde icra olunan tadilılnn esas
lan şunlardır : Yeni itil:l.fname 
lzmir - Kasaba şirketi elinde 
bulunan ve her biri ayrı muka
veleye merbut üç kısımdan 
terekküp eden bu fiatlaı:ın liesap
larııu icabında biikı1metin hatlar 

muştur. bil' 
Lozan muabadesine aıer W 

on ikl numaralı protokole ~
teniden yapılmakta ~lan ~ 

namedeki hııkem bahsi nıez.1dC protokolım derpiş ettiği şekl . 

tesbit olu~muştur. Ancak Y~ 
ilave olıınan fıkralarla bu h•lı ,ııı 
sistemi bu defa yapılan ~ 

senelik readaptasiyola 11'.l• ıf" 
tutulmuş ve müddeıin ~afi 
rundan sonra yeni readaptaSI) ~ 
yapılıyorsa hakem işleri hııt0~,ı 

Kayık Miçke! Dağı eteğin- ürkmüyorlar mıydl:.! ve imtiyazları mahfuz bullll\du llbaml beye muavin konsolos- gibi maaşlarda oldugu ıibl in· 
deki kayalık koydan çıkarken Bunca hiyanet e · Tuzek- racak tedbirler konulmuştur. lult Unvın:ı verilmiştlr. rakılmıştır • ButçenJn masraf 

üzerindeki mlibayia hakkını 
istimal edebilecek · bir tarzdıı 

azdaha altüst olacaktı, Şiddetli mek hakkı gözetmiyerek nime- De.ı:ıiz ticaretinde hususi ehem- Nafl yağmurlar kısmıoda ten:ı:ilat yapılını11tır. 
bir Rüzğar kayalardan kurtu- tini ayaklariyle teptikleri Ali miyeti haiz olan sigorta isleri Kerede, 12 fMllliyet) _ Bu Hu.kak faktılcsiııe b:lr muavin · ·-r· ~ı~-:~ ka p · ilave edilmiştir. 
up go u Y~·u.ı yığr göviis- aşanın pençesine geçerlerse a- muhtelif eskfil. ile. ve ak.ı:tlerin gün mebzul yağmur zağdı. Mah- ltAlıiyat fakültesi muavininin 
ıemişti. ki betleri ne olurdu? mütekabil haklarını temin eden suıatın şiddetli kuraklığı zail maaşı diğer muavinler gibi !iç 

İlyasla Tahir böyle şeylere bitmedi kaidelerle bu layihada mufas- oldu. Hallı: sevinç. içindedir. bine iblat edilmlştlr. 

tanzim edecektir. kilMııamenin 
vazettiği hakemlerin hükumetin 
hatlar lizerindeki iştira hakkı 

a:;lisini de hiç bir suretle tagyir 
etmediği billuıssa. tavzih olun-

ki def 
mukavelei asliyele.rinde . ·ıif 
şurasına- müracaat şekline ınkl 
edeceği tesbit l..ılınmı~rır. _,. 
. - - "fl9' 

-Tayyare.Piyangosu 
Dünkü ke idede hangi 

a al r kazandı? n 

30128 21789 
58709: 2680 
24559 48569 
27744 40515 
42848 26927 
45368 24200 

J)ünhü h :d d 11118 24503 
ı· e e azanaıı numaralar 43943 53253 

şunlardır : 22558 30864 

1000 lira kaz an nwaaralar l 10027 54492 29624 5133 ~~~!~ ~~~~ 
28107 51853 36347 48127146635 59062 57002 58607 51449 13388 
42210 51242 11275 55509 ·27344 22465 10392 17239 
22514 40683 56207 38308 37205 10439 49832 43492 13039 18305 
48046 9109 23284 35043 26231 22062 47701 31720 55285 14716 

500 lira kazananlar 150 lira kazıman!..- 23544 38351 
4553 57132 39648 41689 113 24318 11070 111~1 20387 29742 

55269 47819 12472 7489 14765 24205 22203 59164 26996 46207 
37730 32565 48924 5375 3556 27096 10185 2653! 44410 42923 

26935 2fi84 17897 58304 8419 37753 31207 52178 42447 19400 
48003 8~23 48839 8914 24422 18825 43366 21714 32560 

250 lira kazananlar 49833 43005 50605 44771 32653 7121 
54930 55210 49093 42526 28889 8323 21834 31094 6089 2785 

---· -

46879 7349 41321 
49639 44968 30339 

526 36029 14471 
25872 1306 50785 
52588 351 1225<) 
11795 50275 21400 
45360 15191 45915 
53217 37494 36343 
31572 7525 30423 
27489 55902 57890 
35091 28089 15395 

4631 34523 59879 
48026 37966 47980 

9074 27309 47330 
56247 10353 28311 
42390 6612 34447 
48285 36477 23373 
20548 38706 40452 
54192 10803 222.20 
18224 34531 30387 

6079 51486 4365 
5072.0 48635 35281 

21821 14293 51916 11855 54955 26761 3.637$ 57909 51081 15309 
6046 30925 2627.J 3998& 8654 4944-0 9699 4{J 3lg 80 lira l<azananlar 
5664 202 55883 943 40476 40451 51359 1781 32778 28778 12450 

487 
35195 

~s1 •~ 32~?A s~""'~ 32080 26558 48875 15403 501so 35119 4
787

? 
6358 

9100 54656 
24225 53072 

19434 - 11360-- 41198- 314oif-z-5s32 5116ır-2f530 24670 
58193 21164 42903 5681 27430 50000 17896 8555 

7577 36926 1078 42493 16885 51970 49875 2819 
47494 • 1360 41153 11806 31490 14520 10226 26409 
18416 26027 53555 . 31484 
32672 22876 58990 50 lira kazananlar 
111ss 50108 47905 21365 44595 13533 19351 

17726 

58367 30389 32126 24576 4676Z 51095 12791 
21437 

975 5163 55775 45644 50558 21403 20189 
30491 

18466 4863 38113 48518 20782 32509 10625 29492 

20297 24804 44390 13397 2727 54529 835 2413 
13721 41715 13672 59570 12505 39319 52150 41488 
57976 2767 42089 48146 21727 58151 16108 10874 
34761 7071 5714 22557 15319 13555 10394 20325 
43143 9815 48587 55240 35070 41217 30466 27394 
31612 51418 15967 17298 12324 55578 16486 47482 
13110 ?4573 44815 15055 48451 27322 15934 17790 
434~4 34128 59206 22495 52339 23598 46025 3101• 
s2oı~ 49946 35649 288 39265 20112 48355 13255 
50398 42674 55678 36717 1034 280 18560 21876 

57 32994 18946 11223 31251 51782 17143 50767 
1152 51635 11325 47242 39071 101~7 53410 37857 

27792 42086 59786 52506 6364 10376 40041 3195~ 
18899 310.41 451g 6747 26244 58585 22409 8207 

12243 18841 22300 42562 Z!369 
13316 10808 

19294 33798 
29134 40348 54501 10793 53922 43312 

3993 58802 32872 41368 31650 42264 

18911 
7980 

36986 
49785 

5123 
36853 

3980 
6334 
1914 

14'118 
9103 

26301 
H567 
50390 
51199 
59163 
22579 
52992 
13498 
1 '}89-1 
29346 
' 7548 
18006 
31l681 
39111 
33764 

- 45283 390SG 38894 4045 
1 t1~ 

21625 37855 51433 157 ~8es' 
27982 
57955 
23105 
29840 
48523 

9837 
3872 

40278 
2782 

10438 
5359 

48628 
15463 
27461 
39769 
19976 
14895 
29628 

1133 
33~58 

9075 
47006 
18151 
11417 
57023 
52449 

31390 22188 16831 26992 9tJS 
51854 21025 55837 42220 25+!1~ 
34252 3716 29857 59857 5J3~G 
18831 59600 32233 14652 3441" 
34351 50780 8697 32838 ı~~ 
54373 4fi547 25744 57103 ıZll"o 
58763 22616 23 733 43949 4z&7 

0 
21839 

30214 42823 26456 34s61 
56712 30615 6057 5891 

10511 33626 41846 14421 ıı95! 
32968 31032 53135 2727-Z 3SZ1 o 

6468 3 23 7 3 4853 () 40980' 55 7 
46424 16412 54038 5gtr6 ı71~ 
32496 18515 1782g 7998 

3
g0s' 

5420 9220 15584 34262 
20877 53392 52602 53!)85 
54655 
45087 SON MüKAF.41° ,6' 
57757 ~afat ·"' 
13882 «10» bin liralık dl ştflY 
58102 cekilen su «10» nuaıar• ,J-
22369 da takai'.,n edilmittir: ~ 
:ı 1 517 ı~ saıwı ~ 
27914 8834 6016 ~ 
sı2sı 18009 247.,... 
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MOtefyrrik H. 

Tllrk memur 
t 

----ll!mımıliim-
B u sene afyon 

I 
Ekonomi: 

••••••• 1 

cesaret1 Bu sene giçen sene
kinden bir misli 

fazladır 

Cemiyeti Belediyece 
ittifakla kabul 

edildi .• 

Dün hitam buldu. Bu 
gün diğerleri isticvap 

' . . . Afyon ihracatinıız1n bu sene epeyce 
para g-etireceği , aı:ılaşıh yor Kullanmıyan ecnebi 

h~!af urüSü-1ozün~en 
Jau~ın ~ı~iJo-r~u ı 

f:'erlköyU~d:-~~sokagıncJa 
Zehra hanımın evinde dtln 

ı,~tıı kurularını temlzlemek tiz. 
re karyola 11ıtında ateş yakıla-
1'k karyola ateş almı~ ve dö· 
~enıeıere sirayet eylemiş lsedo 
eıııcn söndOrillmilştilr. 

Tramvaya binerken 
~işantaşında oturan Bolulu 

11asan diln Fatıhe gelmek 
:~re ıtltın bakkalda tramvaya 

ncrken Harbiye cihetinden 

Ru ~ene 'fürkiye~i~ ıe•r(İn mah
~ulü. ~eçen seneve nispetle bir mi:ili 
fazladır: \lokıdırlar, ıo seneden beri 
bu kadar bereketli mah;uJ olmadı~nı: 
fakat bazı tıctrlerin nümuneye gavrl 
muvafık mıl gonderıulerfnclon dolıvı 

zeytin ihracatının ııaldtfını :<i•lylealek
tedirı Cmumiv~tle ıuıllar <aglam olup 

,fiatlarda yüzde kırk kadar tenezzül 
vardır. 

Anıdoludı bu sone tuzlan"' zcy· 
tin 10 milyon kilo kadardır. llunun 
ınilhilft bir k1>aı1 henuz yerlerinde 
durmaluadır: 

\.eni mallar: top tın . flııi 15 .l5 
e-tki ze~tinltr ;iO kuru~tur. 

- -· 
Cemiyeti Belediye dün birin

ci reis vekili Sadeddin beyin ri
yasetinde toplandı. Evvela aza
dan Necati beyin 15 gün ve Ha· 
ydar Muhiddin beyin 3 ay me-
zuniyet talebini havi idare en
cümeni mazbatası okunarak ka
bul edildi. Sonra Emanetle Tür-
kiye Mim bankast arasında im
za edilen itilafname hakkındaki 
encilmeni mahsus mazbatası o
kundu: Bu hususta şehremini 
Muhiddin bey dedi ki: 

edilecek I --M-
),tinıak hakimi l llknıet. ·ve 

Nazım Bevlcr dlln de Kadriye 
! !anımı istiLYap ctmi~krdir: J.:ad 
rin! J lantmın istiı:vabı dün ak
sa·m hitRm hıılnıus o!tlulh•ııclııı 
- ' "" bugün diger iki nıeıkufıın iStic-
vabına ha~lanııcaktır. 

Tahkikat bu hadisede l\ıiiJriye 
Ti: ııı birinci derecede mi' orna 
dığını ~üsternıektedir: Rıı fe,at 
sehekesiııde ikinci derecede' n\ü! 
' him olan ~ahıs t:• :\a~ır Reydir: 
\"asır lkyın ifadesi en soıır~ alı

nacaktır 

Hro11ika gazetesi 
Mahkemei trmiy~in kararlfe ugır 

cezada gör/Jlecek 

şirketler hakkında 
~ tahkikat 
ı; 

-·-+ 

F:cnebi şirketler ara;ında kafi 
miktardR Türk ıııcınıur istihdam 
edil mi venler hakkında tahkikata 
devam edilmektedir. 

Doyçc oryaııt bank. ~irketler 

konıis~rliP;inin btediıti liste YC 
izahııameyi dun komi,erllıtc tcıidl 

ı etmiştir: 

Di~er taraftan bazı slıı;nrta ~İr· 

ketkri hakkında dı Ytıkubulaıı 
~ikAyetkr üzerine bunların vazi· 
yetlcri tetkik cdilmektetlir. 

Hunlardan lıirinlıı, sun tcn'i· 
katta 4 Tiırk memuru çıkarıldı~ı 

halde ( JO) yunanlıyı istihdama 

dcrnm etti~ .rnla~ılmı~tır 
~tlcn 1-742 numaralı otomubllln 
'ltında kalarak sağ bacat;ından 
)aralanmıştır. ____ .. 
~lfhanedt> karmanyola 
~vcıkı ıece Şlfhane yokuşunda 
Ilı bir musevl reflkaslle beraber 
c tcbuı bir şahıs tarafındaıt 
c:ddc ortasında karmaayola 

' 1 nıış, soyıuncu kaçmıttır. 

E<kideıı memleketimizden Roman· 
ya, BulKıri,tan ve l;kenderyeye kül
llvetli mikdırdı zeytin g<>nderlldiği 
hılde şilftdl bu ihracat iflerinin ehem· 
miyetini kayh~tmc~i 'l'icaret odılın 

nın malları Jyi k.ontrolı tıhf tutanımı 

sındın ileri gelmektedır Bu sene bo
zuk olın Yunanlscan zevtinlerinin 
dıhı ucuı elden çıkırılmN da piy•· 
sada ce.;.ir ctmcktc<!ır. 

lktı<at vekJletL al~kadarların mü 
rıcaıtlannı ,,.e ·ri~aıet müme~slllik· 

!erinin şikAvetlerlnl nazırı dikkate 
alarak haric~ l("nderilccek mıllırın 
kırışık olmımı<ı için ,iddetli lolr 
kontrol yazetmegi mu\·aıık ~ormüştür 

- Emanetin bankaya munta 
zaman taksitlerini verememesi 
borcuna olan sadakatsizliğin
den değildir: Harbi umuminin 
tevlit ettiği buhranlar ve ilan e
dilen moratoryom yüzündendir. 
Hamillerden mühim bir ekseri
yetin mümessillerile uzun mü
zakereden sonra bir iti lif name 
mlisveddesi kaleme alınarak 
parafe edilmişti: Mukavelena
menin aslı riifekaya tevzi edil
miştir. Encümeni mahsusta da 
vaya iştirak etmeyen hamille
rin itilafnameden paric tutulma 
~ı hakkında bir fikir vardır. U-

l lrunika rum guete.ı aleyhin· 
deki darnva ait evrakın tefnyir.c. 
giinderildiıtinı yaznııjtt k, tcmiyiz 
tetkikatı ııetice,lndc bu ınııhah·, 
menin .\jtırcezada icrası iltizam 
edilml~tir ı Davaya ait evrak hu 
sebcpk istintak hakimlip;ine ve· 
rilmi~tir. 

"Yakacık,, gifaelfeşiyor 

<Kartal Yakacık volu k&tranlı ya· 
pılmıştır: Oınmoblller he, dakikada 
Y•k•cıktan Kartalı inmektedirlce: :\r
cık vollarda toz kılmaınıştır: 

Yakacık belediyesi mü;a!ıılerın 

fazla rağbetine karşı otomobil iıcret· 
!erini SO kuru~tın ~O kuru~a t8llzile 
muvaifık olmuştur: i•:, sıhipleıl de 
geçen ;enelcre niıorın klrılırdı mü· 
hlm tenı.ıl•t yıpmı01ırdır: 

Yunanlı hırsız 
~lr çok sırkatler faili olan 
) Yunanlı Andon zabıtaca 
'kaıanarak adliyeye verilmiştir., 

b Karah rakılar 
Q?•zıtta ÖrtlcUler sokağında 
~- rıncı Hrt.taklnln evinde bir 
Ilı ıanıa 10 kllo r•kı bulunarak 

qsadcre edllmiftir. 

~ lfayganuş ne oldu? 
'\ ~llıkapıda oturan Kas par 
~ '!!:anın kızı 18 yaşındaki 
~'Yıtanuş babasına kızarak bir 
~-ç ltUn evel evinden kaçmıştır. 
)~anuş zabıtaca aranıyor, 

I'\ İki hişi çig11e11di 
'I~" Şehrimizde iki otomobil 
1111 azası olmuştur. 3-6 ~ numa
~cn kamıyon Harbiye mektebin 
'tıı Iltcçcrken yedi yaşındaki 
loıa"' 1Ye çarparak yaralamış, 
•ıı, r Yakalanmıştır. şoför Mua
ı., da Harbiyede sucu Nişana 

Parak yaralanmıştır. 

~q f.'[ {'abuk/llgll 
'\ ~1 kapıda tUtUn amclesinden 
~)t adri ile Hallt \darcı huau. 
tıcnd;llıcrnurıarından Mustafa 
'ıırnı nın cebinden 383 Hraaını 

1 ~tır. 

b~/1<ıbıkalı Hiiseyin 
Qj ltta oturan sabıkalı HU
\ııı 11'Yin, Karakr;Umrilkte bak• 
-'c,,k•sao efendinin dilkklnına 
le~~ hlrkaçokka peynl rlle bir 

c Yng çalark kaçmı,ıır. 

~!r~ Pena şaha 
1 ~:cıde kebapçı Ra..lm ata 
11tııa rn~ı Süleyman ile şalı:a
~llı bh başlamış neticede ha-

•çakıa yaralamıştır. 

) enı zeytinlerin peralı:nde ftıt 

lc:ri ihtikJ.nn te .. irile :.?S 110 kuru~ 

ıra:'ında. tcmev,·üç ctmt!ktcdir. 
!!undan sonra ıeytınler e;ı•lı bir 

mu&yeneden geçtikten jonra ihraç 
edileceği için ihracatın anıc&gı ümit 
edilmektedir: 

Vilayette 
Konserlıatuııaı· 

Vilayet Umumi Meclisi Şeh
remanetltıin inşa ettlrece~I kon
servatuvar binası için 100 bin 
lira tahsisat vermetı kabul et
mişti. Bu husustaki mazbata 
diln VllAyetten Dahiliye VekA
letine gönderllml~tir. 

Emanetin verecejtl 100 bin 
lirayı müteakip bu sene lçlııde 

Konservatuvar binasının inşasına 
ba,ıanac.ır.tır. 

--. ........ 
Daimi encümende 

VllAyet dalmt encUmenl dlln 
Valf veklll Muhittin beyin riya. 
setinde torılanmıştır. 

lnllnil şehir yatı 
ait bazı milbayaat 
meşgul olmuftur. 

mektebine 
işleri ile 

Hafaratla mücadele 
llı:tısat VekAlctl, lstanbul zira 

at mUdilrlyetlne, haşaratla çok 
slddetll bir surette mUcadele 
~dilmesini bildirmiştir. 

Muhakemal Müdürlüğiirıde 
Defterdarlık Muhakemaı Mu

dilrlUğUnde Hazine vcklllerl top
ı.nmış ve baz! kararlar vermiş
lerdir. 

Şile Mal memuru 

1 fak bir akalliyetin hariç tutul
l masmda bir faide görmüyorum: 
Binaenaleyh encümeni mahsu

l sun ekseriyet kararının kabulü
nü teklif ederim.» Dedi: 

Encümeni mahsus ekseriyet 
1 karan reye konarak ittifakla 
iti!iifname kabul edildi: 

KADIKÖYÜN TENVİRİ 

ELEKTRİK ŞİRKETİNE 
VERİLDİ 

Istanbul elektrik ~irketiyle 
Üsküdar. Kadiköy havagazı şir 
keti arasında bir itilaf hasıl ol-
muştur. 

.\ltı111:1 nılHantik :·ııreyı·a Ilı 
dün e>rakın YC mcsdut nım g!ı 
zctesi tuafındaıı yapılan .Mıhklr· 
amiz ne;rirntın tetkikine lııt~la· 
:nı~tır. 

L 

i'l'lahkemelerin tatili 
; 

, \dlıycdc: :•z tatiline ~ agus; 
t<bta ha~laııacalrnr. I\lahkcım:ler 

.trcçen :-:ene oldug·u ~ihi n1lın~re 

lıe ik t:ıtil )ııpacaklıırclır: 

Adam çl§neyen 'oför 
Kadir isminde bir ~ııfôr ~uzan 

ve :\IRri isminde iki matıırnzdı 

çil(ııcnıi~tL 1 lcr iki mecruh tA 

ha,t:ih:ıı;cdedir: Tııhkfkat .l [ıııni 

nıust1ııtiklik tar~fıııd:ın y;ıpıl 

maktadıL 
·---- J r~j 11 

Hariciye vekilimizin 
. h '(.,, .... , 

. ıza atı_ ,,,, ,; ,,,1 b 

Ankara 12, (Milliyetf:*-İHa
riciye encümeni içtimaıııda ha· 
riciye vekili Avrupa ııey.tha
ti ettafında izahat vermiş, müh 
telif devletlerle imzalanmış mu-· 
kaveleler tasdik edilmiştir. 

. . ... -

Havagazı şirketi Anadolu ci
hetinin elektrik tenviratı hakkı
nı elektrik şirketine devretme
ge razı olmuş ve elektrik şirke
ti bu hususta hükumetten mü
saade istemiştir, Nafia vekaleti 
bu i tiliifa razı olmakra beraber 
Anadolu cıhetinin elektrik ten
viri hakkında bazı şartlar der
meyan etmiştir. Bilhassa elek
trik cereyanının Istanbuldan ge Müzakerat iyi bir cere-
çirilmesi Anadolu cihetinde baş yan takip ediyor 
pı başına bir elektrik santralı Ankara ı 2. (Milliyet) I _ 
1 yapılması ve bununda kömür Fransızlar ve Yunanlılarla ce
' ve sair mahrukat ile değil ayrı reyan etmekte olan müzakerat 

1 
bir fabrikadan istifade oluna- k il it c an takip et k pe musaı erey ı me 
rak istihsal edilmesi şart konul tedir. 

muştur. Elektrik şirketi bunu Şu günlerde müspet bir neti-
kabul ederek İznik gölü civarın- ld dil ·in: beklenen ne ce e e e ı ecegı ı, 
ela elektrik istihsal edilmesini ticelerin Türk noktai nazarını 
kabul etmiş ve şirket müdürü teyit ve kabul mahiyetinde ol· 
(Hansen) nafia vekaletine tek- duğunu öğrendim: 
lifatta bulunmak için Ankaraya ---
gelmiştir: Teklif kabul edildiği 

1 
takdirde bütün Anadolu kısmı-

' (;•yrı mnslimler için hiçbir mem· 
nuiyeı nlıııadığı cihetle hu seue ' a 
kacık pek çok ra~het hulmuş ve c,:. 
ler "imdiden tutulınava b:ı-:;lamıştır. 

o 

Kadıköysandalcıları 
Kadıktı~ sand•kıları, kihva inti· 

hıbuun yeniden yapılrnıt:"ıt için 'J'ıcı· 
ret müdi.iri~·t-tine müracıult ctmi~lt!rdir 

Tahlisiye idaresi 

Yeni bütçe ile teşkilatını 
genı,ıet~yor • 

yeni tahlisiye lıtıtçe ve kadro
su1,1a nazaran tahli,iyc iJ:ırc:->i hü~ 

tun memleket "ıhilleriııiıı t:ıhlı 

siye i~lt•ril~ tnl'~ı!,tıl ol:tl':tktır. 

Talılbiye ınudunı de lııı ıııe· 

sde i~ill .\ııi-arnda lıolut"ırnktadır. 
l,lare detıi/.dc kaza/.cdc olan 

insanları kurtarnıakl:ı ın<ikelld 

olup ~eıni kurtarmakla nıc;~lol 

t\ep;ildiL 
iki ccııchi ~irketı de Iı;eıııi 

t:ıhlisıvc i~krilc nıc~c;ul 11lıııakt:ıdır 
Jf Deniz esnafı 1 lcni1. uze. 

rinde "-·alışan hüttin esnafın l:lkaUar 

ceıuİ\'~tlere girıncleri bildır ;ıııcktı:dir. 

Tahir Keııkep H. 
Kibrit inhb;ır ınudUru 'l":thir l\t.·Y· 

kep BC\, kilırıt ı;ltri hakkında 

.\lali'c \Ckakth le ıeın.- ılın \ııkı· 

rıt\'! j!,IUllİ~lir. 

Merkez memurlarına staj 
\l crkcz ıııcnıurluklarııııı lıa,Jc 

ıııa tAvin edilecekleri .l·-t :ıy ka· . . 
dar ,t:ıı ı?;iirnıelcrl takarrur et· 
nli;;cir. 

v-~:;Or/11 hir diferıci 
~, t~cn lskeıeıerlnde halkı taciz 
~a 'n 60 yaşlarında dilenci 

~ile \hl memuru lhr:thım Sait • 
be\ iı' ihti l,ı :ınla~ı!J ı.ı;ıııdan \ i 

ı Pi elektrikle tenvir edecek mun 
tazam bir fabrika tesis edile-

Bugün Mecliste nel~r 
müzakere edilecek?. 

Ankara 12, (Miliiyet): -
Meclisin yarınki ruznamesinde 
Seyrisefain Konya sulama, tah
lisiye idaresi mülhak bütçeleri 
ile cezaları tecil layıhası, de11iz 
ticaret ve tahlisiye idaresinin 
teşkilat ve vezaifine d~r lii.yı· 
halar vardır. Adliye vekili bu 
münasebetle gerek tecil, gerek 
deniz ticaret liiyıhası hakkında 
uzun beyanatta bulunacaktır: 

Kemalettin Sami pafa 

ııYty ıabııaca yakalanarak 
'\ c Verllmiştlr. 

Ô 11kar~~ı; in1arı 
~ .......... ... 

t~t\!· l>ılandan birini 
~~~ 1h için jüri heyeti 
b .. tolı\, - •• . 
ııy~._ n ımarı ıçın Avrupalı 

f.• ... Ilı.. . 
·~rrıll'ı Utaha~sısa schir planları 

I h ''tı I 

1 "''i 1 r. Bu planlar bir hafta 

JA,:et idare· hc·y etinc:c h:1lkıııd.ı 
te~kif ıııuzekkcrcsi \ıerilıııii ı·e 
kcndısi tevkif edilerek dun btaıı· 

hula ~ctirilnıi~tir 

il \'<l..\R --

Belsoğukluğu frenği 
olanların nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fc:nnin 1.:n ·ıın u"wlile kat'i ,:·~" l)'<ka salonunda teshir edi-

" ahı · olarak e>ki 'le -.ni he1'11tuklutu . 
. ~ ~lrıı Jllıye vekaleti bu plan• ' 1 1 1 ki I 

.: ,, " nın t .h • ıh b J freırııı. iurar dar·~·! le l(e"e • iı!;ı 1 

'lilt~t 'llk hir ~,~cı ve .ıntı a. 1 ı~ \'t me,..ıne ve hik·tımlc kıdın rı · 
jli. "'trn· . Jurı hcytı tcşkıline hataı·,ııkiıtrı tedavi olunur. He\'oJtlu· I •ıh 1 ~1tr 

'lıı 'Yeti ToJ..acl11.,. ı ıııınJa mektep "'kak 
\ 1 "tu 

1 
•••!arı vekaletçe tayını So ı;s Tel: R. O. :11:i~ 

r Bu :.~~~~~-----~~~ I •%uı meyanda Ankaranın 
. ' .'

1«. L~·~I >abık sehreminleri. BOMHTI la~rikası 1 

~ı \. <tıq. "Yat ve schır mütahas ı ı ı 1
1t, , <,,;," .. •1dan ve hariçten yir- DO PPEL birası 
•ı,, 1'' "ıtı~ '<vdt htanlml gazete-' I 1 
ı 1 ~•<, reı::ttrleri vardır: Bu ze. i Çl km l Şfl r 

1tı. ı\nı Yazılmıstır Ayın on 
'ı he:arada ıçt,,;,a edecek 0 _ her yerde sattıı~ııı~r~~~~ 
h .rt 1 • -

~ 1 rr111d uç plandan birini 
a cshalıı mucibe maz '< 

ı,, I I edecek ve hu plan 
lr\ 111 T 

lı P·•nı olarak ka•Ju! 
4 "1da ~ nı,, " n sonra lilzımge-

VI iT 1 Lll l\ 1 i.IT()J.:S 
Toptan \T perakende sa,ı~ 

nıar:ılli 

Z t:CZ:t \L' ıtrİ\'<lt aman tkp<"u Bah~c tır uıı'lct m ı· . ec ısı.,e a zo 
~.. ı· apı \,. 'I 
"~ ında •e k ===-=--::----:;:·--

'" ~ •• ; ş ıl cd ılecek <>lan - ... Dr. Ihsan~-
• 1<

1 

pi ın ta•bi ne ıo·· k .... k b 1 
, 

1 Yına n •hur se- •• SUrU ŞUrU U 
,1; ",

1
up All arada b<.· Oksür~~ ve nefe~ Idar1ı71 

•v kadar pl!lnrn ıçın pek tesırlı 
il tı 

cektir. 

Gazi köorusü 
Cazi kıiprthll hakkıııd:ı tctki 

katt~ hulıınııı:ık ıit.rc ~,·hrimi1.c 

!!;elen Fransız ııııılıcııdisi \il l'iju 
tetkikata dnanı etnıcktt:diL Bu 
htısthtakl esas tetkikat ):lkında 
hite~cktiL 

Dün verilen konser 
Kon~ı:r\ tttU\. tir dun 'f't•pc ha':'ı 

tiyamı;ııııda ııçhncll k<ıııseriııi 

vcrmi~tirı Kıııı,crde ~chrımizdeki 

sefaret erkAnı ıla hazır hulun· 
mu;tuL 

Geleli seyyHhlar } 

Mante Servantes vapuru ile 
gelen Alman amele seyyahları 
diln şehrimizi gezmişlerdir. 

Vapur burun gidecektir. Pro
vldans sen:ah vapuru da dUn 
gitmiştir. 

Cazi könriisii Alınacak yeni vapur 
r Avrııpada bulunan Seyri se-

Gazl köprilsilnlln projesini sefain heyetinden dUn marnmaf 
hazırlayacak olan mUhcndis gelmiştir. 

M. Pljo Un kapanı köprilsUnil Heyet teklif edilen vapurlar 
tetkik etmiştir: dan Siberyayı muayene etmiş, 

M. Pljo 10 gilne kadu tetki- fakat muvafık bıılmamr;-tır. 
katını bitirecektir. M. Pijo Gala- HeJel diğer teklif edilen iki 
ta köprllsilnün de bUIUn aksa- ; vapuru tetkik edi}Or. 

mını gezmiştir. -------------
Mühendis 10 giln sonra Parise il \ \I \H •••-

gidecektir. . 

1
_ Te~eba~ında: HESTO~~~ -• 

De(l/el demir yolları ıdaFe.~i I D o R E m 
Ankara, 11 Milliyet) Dev-

let demir yolları idaresinin Koç
zade apartımanında ve Bolupa
lasta bulunan bUtiln devalrlnin 
ıstasyondaki yeni binaya nakH 
ikmal edllmlştlr. 

Birinci >ınıf mııth:A · \dis 
ilJllc \'C ak~an1 caaınları · 

-t kap yemek ı e ,ıkıııck :"il 

kuru~: . 

: dainıa hızı<.' bira ) 

~chrinıizdc bulunan llcrlin 
llıiyiık cl\·iıııiı l\cm•lettııı Sami 

p.aia dtın i~crahat ı:cn11~ \'t.: bazı 

zivareıleri kabul ctnıi~tir 

Komilni.~f tahkikatı 

~chrirııizden lzıııirc c;ı ıııderilen 
ktınıııni,tkr hakkında huraca ra 
pılan tahkikata dair izahat \er· 
n1t:"k iı;in pnJi.. birinci ;;uhc:-"ı 

.{ lll"ll kı:-.11n ha~ nıcınuru Zıy:ı 
't: .,.crkttn1isl·r Enıın he~ h:ı f1.ınirc 
~itn1i;-lerdir. ---Şişmanları dıwet 

'-'chrin1izdeki ::-i;-nı:ınl:ır cen1i
vecinc l .ondra ~i;-nıanları tara
fından ı?;üıtdcrikıı hir mektupta 
ıdıri mczl-t\rdc toplanacak 11laıı 
knn!!raya ıki nııırahh1ı-, L.;<11111 
rica cdilıııi~tiL 

Ilımdan ha~k:İ L:\p,cki ıı~nıaıı 
ları ~ehrinli:t. ;- iınanlarınt r.anı~
mak İ\·in oraya µ;itllll.'~'-' da\ et 
t:tııı i ~it: rd i r 

Sanayi blrllj'jl kongrası 
-;analİ lıırli~ıııdcıı \cııclik 

.l\11ıı~ra ~h .\I:t: J:" Pazar ~ıınu 

;aat .ı,Iıu da Birlik nıLırkcziııdc 

iııik:ıt edecektir 
llırlik :ız:hııtıtı yn mı nıczkıır

da cc~riflcri rica q)unur • 

iki ayğır alındı 
\Ti·\,..: ianıızıkklrıı•a ithıtl ~ · 

ı.lilme.k İlf ·1 'l.;.1' t:tr .ı1tıdurhııa·ı tMrıt .. 

lstanbulda bulunan I hareket, 
tefti~ ve istatktlk ' dalrelerlnln 
nakli hazirana tehir eıülııılşt!r. :tcnL·ı \ i mader 1 f 1 ııJ·ın ~ki C!9lS a~gu :-ıatın lUŞü. 

••u""'-'"AUr. 

Ticari muvazeneml~• yirmi beşte bir nlsbetınde yardım ede.ı 
afyon ihracatımız bu sene iyi fiat tutacaktır. 

Birinci sebebi; Makedonya ıibi rakip mıntakaların mahsulAt 
lellketl, ve birde zaten az olan stokdur. Daha bir ay evel gilç 
alıcı bulan mallarımız bu gllo ;ı3 - 3:l liradır. Bu sene tam i~tih· 
s1tllmlzin çok olması kll.rlı olacak senedir. Son lstlhsallmlz 112,000 
kilo idi ki 26,000 kilosu 11 - 12 morfinli Karahlsar malı, 22,00!l 
kilosu lO 1 ı morfloll Manisa malı, 21;000 kilo morfinli Kütahya 
malıdır. Morfin miktarı 13,5 ·kadar çıkan Amasya, Tokat, 
OilmUşhacı, Zile afyonlarının ve japonyaya giden 10 monflnli 
ince Malatfa afyoıılan•ın mikdarı nlsbeten azdır. Bu sene
ki istıhsallnılzln hakiki yekOnunu göstermek şu s e b e p t c n 
kabil değildlr, bazı yerlerdeki milsald olmayan hava tahribatını 
rakamla tesbit gUçtllr. Geçen senelerin mikdarlarına erişmek ka
bil olmasada bu Hnenln bir liat rekor senesi olacatı muhakkaktır. 

• flatlaıimlzin çıkmasıııa llı:lncl sebepte meşhur beynelmilel afyon . 
mukaveleslnln met'! olmak Uzre bulunmasıdır. Mer'i olunca afyo-. 
nun alımı, aatımı, taksim ve tevzii kontrol altına girecektir. Bu 
kontrat flatları yulı:an fııiatacalı:tır. Mukavele şudur; 1912 de Aaıe
rlkalılıtrrn lcbarlle toplanan ve b!lhassa lngtltereyl ihtiva edea 
beynelmilel bir konıra 1. O. C. lnternatlonal Oplum Convention 
adı verflu bir ltllafnanıe hazırladı. 

811 ltflafname ham afyonun istihsal ve tevzilnl kontrol altına 
alıııatı, afyon ithal ve ihraç edecek fehirler ve limanları tayin 
etıııetf, afyon ambalaj markalannın tespitini ve nihayet mamul 
afyonun lstihtlk mıktarını tayin ediyordu. Umumi harp, kongraya 
iftiralı: eden mllletlerln hepsinin ltllafnamoyl imza etmesine mani 
olduğundan, harpten sonra aktedllen sulh mukaveleleri akitleri 
ltllafa lttltake mecbur tutuyordu . 

Türkiye dahi 1923 Lozan mukavelesinin 100 Uncu maddceile bu 
ı,tırakl kabul etmlftlr. LAk.tn Hollandaya verilen ltllafnamenln 
tatbiki vazifesi blllh are Akvam cemiyetine davet olduğundan, bu 
cemiyet 1924 de lmu için çatırdıl;ı mulatelU ••mlekeUere ldlaf
namcyl imza etdiremedl. işe en çok ehemmiyet "•ren Amerlkalılar 
ve Çinliler mUı:akeratı gösterf~lc kestiler. Fakat orada geçen dört 
sene zarfında itilafı aynen kabul etmeyen lnglltereye rağmen son 
bir devlet.le itilafı imza ediyor. Şu hlltle ltllafnamenln merlyell 
başlamak Uzcredlr. 

Hulasa. afyon flatları iki s~beptcn çıklyor; biri malın az olma
sından. diğeri afyon ltl!Alnameslnln tatbiki b•şlamak Uzre butun
muındaodır. 

Çok arzu olunurkl, cins itibarile fevkalAde olan tllrk afyonları, 
yıllardan beri devam eden ihmal yilzilnden, garbın lstedijti 
şekilde ihraç edilememekten kurtulurda Türk emeci asgarl dejtll 
azami oemasını alır. Bunun için birinci ,art afyon piyasamızın 
edeblyatıoa giren (kalp), (kaynatma :, (zırkalp), çıkıntı) gibi tabir
lerin hudut haricine atılmasıdır. 

N. 

GÜNÜ,\! jk TISı\.Df lJABERLERt 
Jf Vapur kumpanyaları 

'ficııre[ oda .. ınJ nıuhtelH \apur accn· 
L ' 

teler. ar.ılu1daı\ Q:tzı n1fır:tc11at1ar 
Yaki olnıakladır 

( )ted.en heri Jl'\ aın eden hu şikı1~ 
yeder ~u noktalar üzerinde coplanl\ or: 

\ 'aptırlarJın lanıır iı;in lJ.1.1111 ~e· 

len ufak cc:fek makine ak .. 11n11nı tamjr 
mak_,aJi,·lc: dışarı t.;ık•rm<1k İC;tlH.·ıJincl' 

C ;uınrüıte yaıılmaf..ta idıre de hunu 

fı.:n dairc:"i \':l-tıta~i\·lc tetkı1' cttirmckl~ 
hu .;urt"tlt: mık int•nin jhrıH:ı ıı;lıı crııir 
\'crilincc\·t:: kader l1ir kaç ~Un ~ı:c;· 

ınekıcdir 

'l'ic11rt::ı oda .. ı hu me .. elelcri ıetkik 

ı:tınckte:dir. \le\ cut u.;ulllTİn dah;ı 

:-.alirn hir ~t!kle :-.okulma.;ı için tt::-(h· 
ru,ıttta hulunulıcaktır 

Jf Liman şirketinin tenıetıUU 

1 
1 )un 1-ttanhul l~iman ~ı(kı.·tı hev\_•r( 
umumive.;ı toplan;inık. tcınt!ttüün 

tevzi nbpctinin yüzde dokuz~ ttnzıli 
mc_,ele.;ini mli1akerc cJecl."kti. fakat 
henüz hu hu:;usta :\lalirc vekM,·tı 

tarafından dcftcrdcriı~a tılin111t Kelmc· 
di~i için lçıim• tehir olunmu~tuc 

Jf Yerli mal sergisi l<ı:.tn· 
hul ·rica.ret uJ11.;1 it.iare he\eü hu 

gim tnplantrak yerli maUm hakkın 

d~ ~i>nc.lerile:n hazı numunt-leri tetJ...ıW 
cdecekıir 

Hir kı.;ım rıcirlerin :-ıntfl;lrının !en 
zili n1t:..;c)e.;.İ d~ teı:ckkUr uhın:ıl·.aktır 

Jf Hayvan borsasında intihap • 
l la\ Yan horsr:'ı idare: ht:\ etlııd~kı 
münhal azalık intiha hı ~ :ırın ~ ap..t t 
l.·aktır 
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JliBiJd- --ııam ıaHeUinılzdeıi il -aiftlıiın r 
A'IU1'> l'~IDESI "MILLIVl:!T ,TIR 

C3 \la \'IS 1929 

Bl GÜNKÜ HAVA 

•un dcrccci hararet en fazla 18. 

rı1 lZ 11 idi. Bu giin ruzg;lr ~imal

L!cn ı::-r.:.cckür. l lasa ~kı::::e.rl~ ct1c 

uç 1 tır. 

FELEK 
FACİANIN İKİNCİ PE~Dl1:S1 

Tür ki yede futbôl biraz tebel
lür etti edeli bir Fener-Galata 
saray rakabeti vardır. Bu raka
bet hissi bu iki klubün başında 
bulunan müdürlerin karakterle
rile artar ve eksilirdi. Her kes 
bilirdi ki bir Galatasaray-Fe
neı;- ıı:µ~ı patırtıltr döguşlii bir 
Maçtır.:Bu maç her zeriıaiı fena 
şekl'aimak tabiatinde bir maç
tır. Eğer her defa geçen Cuma 
ki gibi yaralr ve doğüşlü olmu
yorsa bu sükun hakemin dirili
ğinden ve ya tarafeynden biri
nin mağlubiyeti daha evelınden 
kabul etmiş olmasından ileri ge 
lıyordu. Bu defa öyle olmadı, 
ve iş feci şeklaldr. Lakin bütün 
bu fecaata b'.r de uzun uzadı ga
zeteci mülakatlan yaparak sa
hada ki kargaşalığın tekrar de
vamına müsaade etmemeliyiz. 
Hele filan.falan aleyhine dava a 
çacakrmş diye saçma fikirlere 
revaç vermemeliyiz. Zaten sa
hada döğüserek <;irkin bir iş 
yaptık, şimdi bir de mahkeme
lere düşerek Türk sporunu maz 
nun sandalyasına oturtmaya
lım. Ayıptır. 

ÇEŞMELER 

Istanbul şehri havasının, su
yunun güzelliği ve sokaklarının 
ciahilinin çirkinliğile meşhur
dur, eğer değilse haksızlıktır, 
Avrupa da hatta Balkanlarda 
bu l:ad:ır gayrı muntazam şehir 
yoktur. Anlıyorum, bu kadar 
dağınık bir şehrin tezyin ve i
man azim paraya mütevakkıf, 
o da bizde yok! 

Mamafi bazı şeyler var ki on
lar pek az masrafla şehrimizi 
bezctebilirler, mesela: Çeşme
ler. Istanbul şehri kadar çeşme
si bol şehır az bulunu)', halbu
ki bu çeşmelerin hemen hemen 
hepsi haraptır, taşlan dökül
mus. yüzü gözü toz toprağa !Jo.. 
ğulmustur. Bunlardan su akma 
sınclan vazgeçtik, bir temizlen
se de şehrin içinde yüzüne ba
kılır bir kaç eser bulunsa fena 
mı olur? 

ÜÇ YENİ BİNA 

Fazla tafsilat vermiyeceğim, 

( l İıJ.ci.->abifeden mibait5 
Hakem aleyhinde bir fey 

söyley1U11em çUnkll ben de ha· 
kemlın, Hakem mutahassıs bir 
hey'et tarafından intihap edil
mlştlr. 

- Siz de hakemsiniz, maçı 
siz idare etse idiniz böyle bir 
badiiıe olur ıilu idi? 

Her halde olmazdı, maç 
devıım ederdt. 

- Necyapardınız? 

- DlldUk çalardım! 
- Ne-mi beyde çalmışı 

- Benim dUdllğilm fazla öterdi. 
Hadise mes'ullannın anle.şıl

muı için heyetin· halı:em rapo· 
{unu tetkik etmesi Ulzımdir. 

Hakem raporunu bugün vereclı:
tir. Heyet bp glln t,oplanarak 
mUhim ve cezri kararlar ala· 
caktır •• 
1eşkilllt idare edllmigor 

Eter bu dlldtlk ölebilseyrli bu 
hadise olmaz ;ııe .Şaef- Bey de 
dllıiiilfiiniin ktIPvetini yalnız soz
lerinde tecrübe etmezdi değil mi? 

Bu beyanat lstanbıı/ spor teş
kilatının .1e aciz ve ne zaif bir 
idare içinde bulundutunrı göste
ren en kuvvetli misaldir. Bu hük
mü yalnız /fize. yukardaki sözler 
vermiyor. 
işlerinin içinde ve iktidar mevki
inde bulwıanlar da söy/iyor. Nete
kim bunlardan bir tanesi Futhol 
hey 'eli mütla/ıidesi azasından 

Burhanetıin Beydir, Burhanellitı 
Bey Galatasaray-Fener hadise
sindeki bariz zafı bir tarafa bı
rakmak teşkiMıtaki aksaklığırı 
bir safhasını daha bize açıyor: 
Burhatı Bey · ga; elem ize yaz

dığı yazıda şöyle diyor: 
"'(;azctemiz hundag t\ el men)le

ket sporunda bir buhran olacağını 
yawııştı. Her geçen glin buhrarn teş

dit etmektedir. Bunun en ağır teza· 
huratını htanbul sporculuğu çekmek
tedir. Son günlerde yapılan güreş mü· 
sabakalarında çirkin bir arbede çıkmış 
ye güreşçiler biı birine girmişlerdir. Bu 
çok fena netice işin bışında ve bu genç· 
!er üzerinde "ororite. si olın kimselerin 
,-e sporcıılann1tzın ruhiyannı tanıyan 

kinı,elerin fik<ianından ileri gelmiştir. 
lstanlıul sporunu idare etmek üzre 
1927 konrrasında intihap edilen 
mıotaka merkez heyetinden bi· 
rlnci reis, muhasebeci, müfettiş 
atletltm reisi, bisiklet reisi, 
güreş reisi, vuleyb ol reisi yani . 
heyetin nısfından fazlası müs
tafidir vo şayanı hayrettir ki 
geri kalanlar işleri idareye ça
lışıyorlar. 

ilalbu ki nizam yarısından fazlası 
istifa eııııiş heyetleri değiştirmeyi 

emrediyor. işte· böyle zayıf düşen 

heyetlerin idari hakimiyetlerinin fik
danı sebebiyle müesscf \ak'ılar çıkar. 
işittik ki Mıntaka heyeti gür~ hadi
sesinden dolayı bir takım gençleri 
tecziye etmi~. Diinyada en kolay 
tedbir cezadır. LAkin en iyi tedbir 
de bu mudur onu bilmeyiz! 

Biirhaneddln yalnız !Şuna bakın: 
Geçen sene zarfında Boğazın /. M. sı bu uavayi halledemez 

Anadolu kıyısında topu tüfeği Burhan beyin yazısı bize şu neti-
«3» tane yeni bina yapılmış. ceyi veriyor: lstanbul mıntakası iyi 
Şirketi Hayriye bir bu raklı;~v. ıdare edilmeyor. Galarasaray. Fener 
~ L->"•hA • < .. ., ı '" ' ı .. J k ndl ı' ..:)ıı;;""'""l'"'~ J••~h.a 31ilıl :ıd.ı .. }ıa ._~ 
C 

~.'\·,.~1. :().'!"' "> ... '<V ~~·ıw·' .~ .~'/. J.' e . ". . Af' . gllsıeı cıı ve son hıdiseyc benzeyen 
ttcret lıstesıne baksrn ka ıdır. bir vak'a daha vardı. 

FELEK Kadrosu istifalarla dolu olan bir 

Müsabakamız 
İkinci /ıajtnnın en mühim haberini 
seçip yazmakla beşinciliği kazanan 
Feyzidli lisesinden 92 Ahmet Hakkı 
efendinin yazısı : 

lkloci musabaka haftasına alt 
en mlihlm havadls Tefik RUft11 
bey ve M. Musolinl mUlakatıdır. 
Bu mülakatta her iki hllkOmetln 
siyasetindeki birlikten ve ara
daki dostluk ve samimiyetten pek 

~······················· clddl v~ hararetli blr lisanla bahs 
olunduğunu ve hariciye vekilimiz 
hakkında fevkalade tczahuratta 
buluııulduğunu Gazetelerde o
kuyup ta bir kaç sene evel düş· 
meni erimizin yaptıkları propa- · 
gandaları hatıra getirenlerin 
BUyUk dahimizin irşadatı ile 
takip edilen açık ve samimi 
siyasete hayran olmamaları ka
bil değildir. işte onun için şu 
havadisi en mllhim buluyorum. 

hey'eıtense bir hamle >e hıret bek· 
lenemez. Bu itibalra Şeref Beyin YL1· 
kanya l<aydetdğiıniz sözleri sualle
rimize cevap teşkil etmez p;ibi bir 
şeydir. Burhan beyin yazısını oraya 
sıkıştırarak bu neticeyi aldıktan sonra 
tekrar asıl meseleye gelelim. 
Galatasaray umumi kaptanı diyor ki 

Uün bir muharririmizi Galatasaray 
kulübü ikinci reisi ve futbol başkap· 

tanı Abidin Danr beye gönderdik ve 
fikirlerini sorduk. 

c\bidin Daver bey dedi ki: 
- Spor hayatımızda ara sıra vıı· 

ku bulan bıı gibi çirkin hadiselere 
müteessir Ye müteessi[ olmamak ka
bil değildir. 

Oyuncuları Milli takımlarda dai
ma yan yana oynamış, zaferlerin r.ev
kirii mağh1biyetlerin acısını beraberce 
tatmış olan Türk gençlerinin yekdi
gerini kınp dökmesi çok feci bir haldir. 
Bu cuma . günü A nısturyalılarla 
-yapılacak bir maç nifesinde 
Fenerden bir oyuncunun om· 
ıu çıkmış, Galatasareydan bir 
oyuncunun ayağı iı.ınimıştır, bir 
diğeri de ölUm halinde yatıyor. 

Bunu kim ister? 
Ben 25 sene e\'el ilk müessi,Je

rinden bulunduğum Galata saray ku· 
lübünde ahiren resmi bir vazife der' 
uhtt · ettiğim gündenberi kırıcı ve 
döğüşlü oyun oynanmamasına bürün 
p;ayretimle çalışıyordum. O Yakitten 
beri (FEl'\ER) le )'tpılan üç maçta 
hakem Şerei beyin de ) ardımı ile 
hiç bir döğüş olmadı, fakat dördüncü 
maçta iş çığınndan çıkt'. 

Galatasarıyla Feneri döğüştüren 

en mühim :lmil, bir kısım' spor ter· 
biye>i noksan seyirciler ile hakemin 
ge,·şekLlğidir. Böyle hararetli maçları 

idare edecek hakemlerimiz gayet az
dır Öyle olduğu halde bu maçlar 
nadiren erbabına idare ettirilir. 

:\laçın en hararetli bir 7.amanında 
duhulire tarafındaki bazı taşkın 
seyirciler Galata saray muhacim 
hattı oyuncularını taşa tuttular. Bu· 
na. ne hakem, ne de inzıbatı temine 
memur olanlar aldırmadılar, 

r fakem bütün döğüşlere rağmen 

o,·unu sonuna kada.r devam e\tirdi. 
J falktan oyunculara sirayet eden 

asabiyet bazı oyuncuları şuursuz 
bir hale getirdiği gibi bazı meşhur 

oyuncıı)ara da ·halk bi?.irnle bera• 
berdir, diye l;üyük bir cesaret 
\·eriycr. · 

Ayağı kınlan oyuncunun bu hale 
gelmcsniden gene onu mes'ul tutmak 
" Sorsalıır mağdurunu gaddar ken
din gösterir " sözünü hatırlatıyor. 
Mehmet Xazif o gün o kadar ~ü
{iist bir oyun oynamıştır ki hakem 
kendisine 'hemen hemen hiç bir 
ceza vermemiştir. Mehmet kendisinin 
adı çıktığını bildiği için azami 

dikk•tle oynuyordu. 
Haksız ~ere iddia edildiği gibi 

kırıcı bir oyun oynasaydı bugün 
belki hastanede bulunmazdı. 

Ya küçük Kemolin kara ciğerini 
patlatan tekmeye ne diyelim? 

O do Mehmet gi~i mi oynu· 
yordu? 

1\a\'galara gelince, bütlin seyir" 
cilerin gördüğü gibi bunların hepsine 
evcld Fener oyunculan haşlamışlardır. 

.'.\\ettin beyin J\lidhata bir tekme 
bir de tokat vurduğunu her kes 
gördü, ondan sonra tekme ve toka· 
tın ceznsız kaldı~inı görünce Fikret 
Bey de >:ecdetc bir tekme yapıştırdı. 

Burada Galatasaraylıların kabahati 
mukabele etmeleridir. l lepsi tokat 
karşı;ında Kemal Farnki gibi soğuk 
kanlı \'e salıırlı obaydı mes'ele çık
mazdı. 

Galatasararlılann, Alaettin Bevin 
refikasına küfür ettikleri iddiası 
çok çirkin bir şeydir. Galatasaraylı
ları, küllıan be~ i ve tal um bacı addet
mek her kesten eve! oların arkadaı· 

!arına yaraşmaz. Çünkü Galata saraylı 

·Milliyet. in edebi tefrikası !'.i4 1 eanlamıştı. 

K • • h k • • Genç adam şimdi rnahçup ve Oy e 1m1 nadim, bu köy kızının ince ze-
kasının zaferi altında saydığı 
nabızlan şaşırmış, gayri ihtiya-

Bürhan Cahlt ıi parmakları arasındaki bu İıa 
bir Li -~i kadın ona portakal J bim çarpıyor; kesiliyorum. rin bileği sıkıyordu. 
şero~u .. ..,~ırlayordu. Suat Na- Suat Naci hürmet ve merha- Gözüne daha fazla baknıağa 
ci en son görüşünden beri genç met karışık samımı bir hisle cesaret edemiyerek sordu: 
kızın bir ince dal gibi narinleş- genç kızın bileğini tuttu. Bu te- - İştihamz nasıl Cemile H.? 
tiğini farketti. mas bir kontakt halinde genç Hararetten kurumuş gibi ger 

İri siyah gözlerin altında ka- kızın gözlerinde keskin bir şer- gin ve ince dudakları büküldü. 
ranlık, mağmum gölgeler belir- rare yarattı. Ve Suat Naci na- Ve kendinden evel yanma otu
mi~ti. Yavaş yavaş sokuldu. Se bızlanm saymak için parmakla- ran annesi cevap verdi: 
diı·i,, yanındaki sandalyeye iliş- rım değdirdiği bu esmer elin i- -. Bir şey yediği yok doktor 
ti. Sordu: ki ay eve! gördüğü nahoş hına B. Sofraya oturduğu gibi kal-

- Nasılsınız, Cemile H. ne- lekelerinden kurtulmuş olduğu- kıyor. Genç kızın çehresi hisse-
niz var? ııu gördü. Ve ayni görüş genç dllecek bir incelikle süzülmüş-

Genc kızın hüzün ve iztirap- kızın elinden gözlerine gitti. tü. Sut Naci genç kızın gözka
tan ağırlaşmış gibi duran göz Cemilenin gözlerinde şimdi tat- paklarım kaldırdı. Bu on sekiz 
l;:apak:ları biraz daha açıldı. Bir h, sakin, muzaffer bir p:ırlayış yaşındaki gürbüz vücudun bü
;öl gecesine benzeyen gözbebe- vardı. Suat Naciye öyle geldi tün zafı belli oluyordu. Kan bu 
klcri genç adamın yüzüne dikil- ki iki ay evel kendisini mühlik taze vücuttan çekilmeğe başla
rlı. Sesi scd' t ve mühlik bir has bir takarrüpten uzaklaştıran za mıştı. Teneffüs ciğerleri ince
talıktan yem aynlınış gibi yor- lim manzaranın bli nahoş leke- den inceye tetkik eden Suat Na 
gundu, krnktr. lcr olduğunu genç kız o kadın- ci onları umduğundan fazla 

- Bilmem, rlokt ır d~di. Kal- lığına mahsus derin hassasiyet- muntazam v" temız buldu, neş-

PAZARTESl .. ı J. 
k-- _, . '. . 
\"e fenerli 0-nıncular gece gilndilz 
'eiab~~ geıe~ atkada~ı.raır. · 

Bu mutaldalarımı Galatasaraylı ol
duğuiiı il;in taraJgiran0' ıernkki edecek 
ler olacaktır. 

J3en lıu bahsin gazetelere düşme
sinde mahzur gördüğüm için kendi 
gazetemde bile su mesul, bu mes'ul 
diye bir şey yazmadım. Fakat niha· 
yet kırılan bac•klardan, yapıfan dö-

JJntiınÜıdelti -perşemb~::ikş&iııı 

. MlJiK ~iNEMl~INDl 
• 

B.ü)'ilk sinema mm•affİkiyetle
ri silsilesinin son filmi 

RENKti V~SiKl 

- . -· .. Onümüzdeki çarşamba akşamı ~ ~ 

0-PER·A SİNEMASINDA 
Bol ,.~· cazip bir program l\iERI P!KFORD ıa;alfndan tem,il oturtan 

B A .K J.R E.N-·j N K A· L B İ ·. 
• ileı gayet me~ak il\·{'r Qir .. _Cscr 

V A'H Ş İ ADA ·1 ET 
•. 

ğiişlerden. asgari GalatasarayWar ka- • 
n1 ümessilesi: dar mes:UI olan Fenerli arkada~ları· 

.. ' ,•) 
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her keste futbol mUsabakalan- • 
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poo müessif h•disc.münasebeıi)lC . Melek sı·neınasında 1 Galata İthalat gümrüğü tniidi.iriyetinden : 
gazetelerde cerayan eden dedi ko-
dujar arasında al~kadarlardan l/irinin Gümrük satış anbarıııda mevcut 6&2 adet örme ipek Ye ipekli 
G~ıa,asaray birinci takım oyuİicııla- gösterilecek olan ylinlü boyun ııtkısı ile 368 adet deye kuşu tüyü süpürgenin rc.,Znıi 
nnın, Fenerli arkadaşlarının .ieycele- Konstans Talmaç in gümrüğünün fazlahtına binnen şehre ithal olunmak üzre i~tira;ına 
rinjn ırzlarına küfür etdklerini siiy- en mükemmel temsillerinden ı· h d ·ı ta ıp 7.U ur etme iği cihetle meriıaliki ecnebiyeye Jhraç surttı c 
!ediği teessüfle görüldü. KISKANÇLIK Maı·ısın l .J. üncü Salı ırürİü saat l .J. te bI!miizayecle satıhıra~1 Galatasaraylıların hemen hepsi bu ~ 
meınleketin en büyük irfan muesse- ı nam gayet cazip ve merak aver ilan olunur. 
sel~rinden biri olan Galatasaray lise· filminde öreceksiniz --------------------------.._-
sinde terbiye görmüş münevver ---•·• Kiralık ve satılık köşkler 9,--··...-. 
gençlerdir Bu gençlecin, küfürba.z Pehlivan güreşi 
tulumbacılar mcnzelesine indirilme- Kurban bayramının ikinci günü 
sini nefretle karşılarız, Karamürsel Türk oca!';ı menfaatine 

Maçda kırılan n yaralananların büyük pehlil-an güreş müsabakaları 
mes'uliyeti . kime ait oldıığunu tayin yapılacaktır. 

hususunu t'umhııriyet hakimlerinin İkramiyeler: 
adaletine tenli ediyoruz ... 

Başa llış •ltını 
Polisin tqlıkikalı ne halde? 60 lira 40 lira 
Zabita Galatasaray • Fener- Ortaya Büyük ye küçük destelere 

bllhçe maçı facıasını:ı tahkik&· 25 lira l O lira 
tınıı devam etmektedir, Dlln 

Şehitlikleri imar komisyoııından. 
Kadri beyin malumatına müra-
caat edilmiştir. Kadri bey ver- Edirne kapı şehirliği dahilindeki arlar 

mcizayede suretile satılığa çıkarılmış· 
diği ifade de davacı olmadığını 
beyan etmiştir. Polis tahkikat ıır talip olanlanıı 15 mayıs ı 929 
evrakını bu gün ikmal ederek çaışanba günü saat l 6 da merkez 
Adliyeye ·tevdi edecektir~ kumandanlığ'ıııda şehitlikleri imar ko

mis\.·onuna müntca.at!arı. Hafif ve o/fır )fOralı/ar nasıl? 

H~isede ağır surette yarala
nan Kadri bey Cerrahpaşa has
tanesinde, l(emal bey Amerikan 
hastanesinde, Mehmet bey Fran
sız hastanesJnde tedavi edil· 
mektebit. Kadri beyin köprllcUk 
kemiği kırılmıştır. Ciğerinden 
aldr~ı-'11 Dljla yara ile ağır 
suretti · basta olan Kemal 
beyiQ. t"'hatl gitiikçe iyileşmek
tedir'. 'f'-~t iki yerinden kırı
lan M~hmh beyin ayağı da al
çıya konmuştur. Diğer on beş 
hııfif yaralı da teıtavi edilmek
tedir. 

lrtihaller 
Hazin bir irtihal 

Vaşington sefiri 11\uhtar beyin 
refikası ve Muhtelit komisyonda 
murahhasımız Nebil beyin keyın 
validesi Kerime ·hanım efendi 
uzun bir hastalıktan sonra dlln 
vefat etmiştir. Merhııreenln ce
nazeS'l bugün saet on buçukta 
Nebil beyin Şişlideki 329 numa
ralı hanesinden kaldırılacaktır. 

Cenaze namazı Tefviklye 
camllnde eda edildikten sonra 
canaze deniz tarıkıle ÜskUdara 
nekledilecek ve Özbek kab
ristanına defnedilecektir. 

M ııhtar ve Nebil Beylerle 
kederdlde ailesine beyanı tazi
yet ederiz. 

-zA Yİ: Hırkai Şerif askerlik şu
besinden almış olduğum asker tez
keremi .zayi ettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinlh hükmü olına~ığı illin 
olunur:' Hırk'•i Şerif askerlik şube
sinden 'müııetdm Sadi mahallesinde 
7 numerolu hanede sahibi Abdürra
him oğlu Selim 308. 

1 Haziran yaklaşıyor 
Bundan sonra yalnız yeni yazı kul· 
!anılacaktır. Onun için bir an C\ rel 

ADLER 
Yazı makinelerini 

tedarik ediniz. 
ADLER makinesi 

.\rnıp•da ilk imal edilen yazıma
lineoidir. Tarihi imali 1898dir. Bü
tün diinyada şimdiye kadar 38000 

ADLER makinesi 
satılmıştır. llarnerin muvazi vu
ruşu btı markaya mahsus ve mün· 
hasırdır. Anadolu için seyyar me
mur arıyoruz. Türkiye için vekili 
umumi RIŞAR VOLF Galata Voy
voda ban 7-10 Galata posta kutu· 

su 447 

Bilôınum yazı ve besap maki
ııaları atel yc'i ınüıehassıs bir 
·\iman makinistinin tahtı idare-
sindedir. 

M> ıa15+eep 

Yardın sandığı 
Birinci \ c ikinci derece ipo

tskle emlak üzerine para verilir. 
c;a!ata Eski gliinrük caddesi 

Ada IJan telefon Beyoğlu 3837 

Hanımlar derneği Ayın on 1 
beşinde Ankarada açılacak res- l 
samlar sergisine Hanımlar esir- ı 
geme derneği de iştirak edecektir. 

'Cöztepede, hat üzerinde, \ e istasyona 100 metro mesafede muııt•· 

zam duvarlarla muhat dört dönüm ,.anılık bahçe d:ıhilinde alt k<ıjlart 

kagir, hariçleri yağ!! boyalı sekizer oda ,-c ınüştemilanaiı ibaret kuleli 
köşk nami\'le marn! iki köşk kirnlık ve satılıktır. . 

içindekilere müracaat olunması ........................................ .-
Karacabey harası müdiirlü-
ğiinden: 

Karacabey Harası hayvanatından 5 baş kısrak, :ıo baş 1 ve 2 
yaşında tay ile 90 baş karnsıgır inek ve düğesi 100 bas ıııaııd:ı 
ineği ve duğesi ve boğası 26 Mayıs 1929 tarihinde açılacak Kanıc:ı 
bey panayırında bilmüzayecle satıla- caktır. 

Gayet eyi ve mlintahap damızlık edinmek isteyenkrin miiza~·cde 
r:linlerinde Karacabey panayır mahaflinde bulmımaları ilan oLunur. 

... * * 
Hara hayvanatından l 500 baş kuzu ufak ve büyllk parçııJar 

haltiıde pazarlık ·suretiyle- satılacağından talip blıınlann hergün J l:ıra 
merkezine müracaat etmeleri ililn olunur. 

iLAN 
:r eıninatı mılrnkkata .ı\.r.aıııl .Asgari 

Cinsi erzak Lira ?:uruı 'Kilo Kilo 
Un ıı,ooo ı 9Q,OÔO · ı 25,00o 
Sıjl;ır eti 1,200 45,000 25,00o 
Sade yağ 600 6,000 4,000 
Arpa l ,200 220,000 J 30,00o 

Kilis Hudut Taborunun Haziraıı 1929 iptidasındar. Mayıs 1930 gayesine 
~adar bir senelik ihtiyacı olan yukarıda cinsi ve miktarı Ye teminatı oıu· 
vakkat~sı yazılı dört kalem erzak 1 Mayıs 929 dan itibaren 20 gün müd~ 
decie munakasaya vazolunmoştur. ihalesi 2 I Mayıs J 929 Salı günil saat. 
da kapalı zarf usuliyle icra kıl!nacağından şartnameyi görmek isteyenterın 
Tabura müracaatlan ilan olunur. -

Maarif emanetinden: 
Sultanahmette Terzilik mektebi dahilinde hanımlar için terılli~• 

moda, çamaşır, şapka ve saire derslerini ihtiva eden bir ( Akşan1

0 
san'at mektebi) açılacakhr. Talip olan hanımların her glin (4,SO)ılU. 
(6) ya kadar mektebi mezkCır miidürlliğünc müracaat eyıeırıeJcrı 
ilan olunur. ....,.. 

ro· 
1 ZAYİ: 174253 ve 174254 nurl'~~s• 
lu Osmanlı İtibarı Mifü b•" 0 • 

hisse senedatımı zayi ettiğim ;ıan 
lunur. :Rab/ 

. şo· 
Liseler muhayaat koırı•; ıı l 

tarihine ıııüsadiE çar~amba günü nundan: Haziran 929 taribin :sYo 
nılinakasası icra cailecektir. Talip Haziran 930 tarihine kadar koııı ~· 
olanların teminat akçe ve teklif- numuze merbut leyli lise orta i:ı'' 
namelerile Dıırül:kezeı·e müra- muallim mekteplerile prevaııtor ek' 

d artan 

Darül'aceze müdlirlliğiindeıı: . 
Altı ay müddetle narhtan 

noksanına yevmi beş yiiz kiloya 
kadar birinci nevi ekmeğin ka

palı zarf usulile 1 1 haziran 929 

caatları. 

-MaMa 
Hakkı Şinasi 

En sıhhi çocuk gıdası 

umun yemek sofraların an :rJ 2 
' tı!<l• mek kırıntılarıle yemek ar . ;et• 

Haziran 929 tarihinde ihale5' e ııo· 
kılınmak üzre aleni müzayedeY_ an' 

. . . erait• 
nulmuştur. Talıplerının ş ura<•' 
laınak üzre komisyonumuz• m 
atları ilan olunur. 

elendi. Bµ mütevazı fakat zeki gülerek genç kıza baktı. Suat meklerinizi hep ayni saatte yi
ve içlf genç kızın ruhunu teda- Naci ilave etti: yeceksiniz. Saate bakacaksmız. 
vi etmek, onahayatı sevdirmek - Kasabada teklifsiz ahpabı Her gün ayni saat geldi mi ye-

"riiP'e 
kı onun bu neş' esini go doJı· 
için için seviniyor ona "~ ş~· 
tora nasıl ikram edeceltle. iJıtl' 
şınyorlardı. Büyükanil~5U 1ı1ııı 
yar kadın bu bin nazlı ıç dell ye 
eliyle yaptığı kurabiJ;e~er 31.,.art 
dimıek için çocuk gıbı Y 

laznngeldiğini anladr. n.rz yok mu? meğe oturacaksmız. Sizin başı-
Bir ~ocuk sevinciyle pürneşe Annesi cevap verdi: nızda bir hasta bakıcı lazım ..• 

yeis ve heyecanla bekleyen ""-· - Kız kardeşim var, amca- Ne ise kasabaya gelirseniz ben 
dmlara döndü:. larnnız var. daha sık sık görür dediklerimi 

- Cemile H. benden çok sağ - O halde bir hafta, on gün yapıp yapmadığınızı kollarnn. 
lam,dedi. Maşallah 0 kadar kuv Cemile H. kasabaya gelsin. Ha- Nasıl arasıra bağa gidiyor mu
vetli bünyesi var ki. . . Yalnız va değiştirsin. Canı sıkılırsa tek sunuz? 
kendine iyi bakmıyor. Gezip eğ rar buraya dönsün. Hem kasa- Cemile kaşlarını kaldırdı. An 
lenmiyor. Onu arasıra kasabaya bada olursa kendisini sık sık nesi araya girdi: 
İspartaya. Antalyaya yollasa- görmek, muayene etmek kabil- - Ne gezer evladım. Her cu-
mza. . . Hele Antaly aona çok dir. ma biz hazrrlamr, yemekler ya-
iyi gelir, Deniz havası iştihası- Ve genç kıza dönerek devam par, bağa gideriz. O büyük an
m açar. Neşesini getirir, eğlen- etti: nesiyle burada kalır. Babası zor 
dirir. Orada öyle portakal balı- - Öyle değil mi Cemile H. lar, ben zorlarnn dinletemeyiz. 
çleri var ki en iştihasız adam yi Kasabada eğlenirsiniz zannede - Biraz kalabalık yerlere git 
yecek _şey arar. Deniz havası, rim. se daha iyi olur. Onun için di-
deniz kokusu ciğerlerini yıkar, Onun gülümseyen gözleri ta yorum ki arasıra kasabaya gel
ternizler. Ben şimdi Cemile H. ze bir nergis gibi parlıyordu. Su sin, Antalyaya gitsin. · · İşim 
ma bir iki ilaç vereceğim.Onları at Naci portatif eczahanesinden olmasa haftada bir ben bile An
almağa baslasın. Biraz da gez- bir iki küçük şişe çıkardı. Bun- talyaya gideceğim. · 
sin, eğlensin, bakın iştıhası na- !ar iştiha verecek hazır ililclar- Suat Naci biraz daha oturdu. 
sıl açılır. Herhalde ontı kendi dı. Cemile şimdi biraz açılmış, yü-
havasına bırakmam. - Her yemekten evel üc;er züne neş'e gelmiş şen bir çocuk 

yordu. etti: 
Suat Naci ona yardıJll ıeri 1;ıef 
- Böyle besleyic~ şe~ .. :re: 

zaman yiyiniz Cemıle "ıJfl 1;ııı1 
ben bile alışkın olm~dı~eğiıJl· ;ı 
de hatırınız için yıye ıı:Y1lııtl 
Sizin burada bir güzel 

5 

da vardır değil mi? j\ııtııl 
- Sazlı pınar suyu. ~ettıeclt 

yaya geçenler bu suyu 
ede bitiremezler. C ..,.,;Je Jıtl 

. le ew ( 
Doktorun ricasıy 1<ııl şe 
. d' p 0 rta Aj( 

rabıyelerden ye ı. . ·ıer· ,., 
betini hep beraber ıçU 0t1t;ı 

Nacı ·ıe 
şama doğru Suat tdı- ccrı1ı i 
hoşluk dileyerek ayrı Jl<ı:TlıŞ fit 
uzun bir hastalıktan ~ıı di sıı~ 
bi halsiz fakat neş'elı~rs~t:ı .ıt.1 ' 
Naci yaylıda sar~ıla bitrııed1 

Ve bunu söylerken dikkatle damla alırsınız, dedi. Bir ele ye gibi gülüp söylüyordu. Ev hal· ------· 



Sl.P~MİZllDE. · Bursa pazarı: ·pahi zade Hasan Hüsnü 
Halis bursa ipeğinden mamul krep dö şinler - krep birmanlar - krep jorjet - mantoluk krep 
marokenler - emprime kaşkoller ve buna mümasil yerlimalı ipeklilerle havlu ve hamam 

takımları ve bilumum çamaşır takımları ve şarka ait bir çok eşyayi tezyiniye 
erkez" : stanbul Mahmutpaşa başı çarşuyu kebir Aynacılar 

kapısı o 7:..9 Telef on lstanbul 2017 
Ba.rsa 21lndi . eyojl lstıklil caddesi No 376 Telefon 

Fabrikası: LALE k ""d- . Şubeleri: Beyo ıu 7 Çarıuyu kebir Sandal bedesteni 
• · re.p o şın m Sanayi mefh•rl 

D K A uhterem müşterilerimize bir sühulet olmak 
• üzre Ista bulda Sultan Hamamı caddesinde 

24 numeroda yeni bir şube açtığımızı tebşir eyleriz. 
Telef on : Istanbul 625 

• sine~ ~~~=~ Çorlu Beled·yesinden 1 YELKENCİ-, 

~:~~ kat'iy~n imha ve ifna ,e 1 me üzre mü na a-
eder. Leke yapmaz, 

t:~:~~:.ai'i ve kok u sacla bulunan su yolları 
=~~Aa::: b~r:~~~i;l =~:.inşaatı 25 ayıs 929 • 

Fl/DA mış ve Fransa hariciye: nezareti 

ve Türkiye şehbeın!erliğiııce rcs-

men tastik edilmiştir. San'at ye 

rel..--abct aleminde dahi en yük-

sek mevkii şah:ıdetmımelerle ilı

ra.z etmiştir. Çünkü yarı yarı yıı 

dıilia ucuz n: iri ylm!c yua!lır. 

Şişesi 50 , tenekesi 7G 

ve potııpB.:il 73 kuruş
tur. ltlarkasına dikkat. 
lL'lsan Ecza deposu. -

tMVAll METRUKE iLA ATI 
' Maballesi Sokağı N6 l\ieyi Kıymeti muhammcnesi lica 

~{_ . Cafcrağ1 Badcmalu 4 ~laa dükkAn kıl.gir Panarırcıyan opartmom I 2,500 sclfö: taksitte 
"ıtemılılıı; Zemin katiyle alu kattan ibaret ve diirt doirei h!\·i ye taraça kı•mi!c beraber tahtında bir bap 

.' lıir:ı ın~ştcmildir. llirinci dairesi üç oda bir muıbak bir halıl 2, 3, 4 üncü daireleri dörder od' birer mutbak 
t hala nluncı kat taraça kısmı olup burada iki oda. bir mutlıak ve çamaşırlıgı re çanı:f\tr asmoğıı mahsus 

Q~ ,'"•rdır, odunluk ve kömürlüğil zemin kattadır, kumpanya suyu tertibatı vardır. 
Lida c.rsafı muharrer mu dükkan apartmanın bedeli sekiz taksitte tediye edilmek üzre 12,500 lira bedeli 

~n ile ve kapalı zarf usulile :ıo·s , 929 ıarfüine müsadif perşembe günl'ı mat on beşte müza,•edesi 
~I fr. TaHp!erin lıedeli muhammenin vüzdc yedı buçuğu hcsabile teminat ok~eleri \'C ya muteber Banka 

lrıle emvali metruke satış komisyonun• mürac:ıaıları 

Buz· ilanı 
ı~ ~ Karaa~a~ nıüessesab kati~i unınınili~i~~en 

, ~nunucvelı.lcn mayıs nih:ıyctine kadar olan müddet ıarfıııka m. Ykii tathib konulan kı~ 
ı llıucibıncıc bt1zuı1 l>cher okkası be~ kuruşa satılmak l:\zıın g;cliyors:ı da bu ::ene sıcakların 

v ı;,~~~c:'I halkın huza olan ıhtiyncl'ıt . arttırmı;. oldu!!;undan on beş mayıs 929 tarihinden itibaren 
e ti ı:ıın tatbik oıanacaJıı ve bu tarı!c mucıbıııcc tarihi mezkurdan itibaren buzun okkası her 

ı~nışa satıl:ıcal(l il~n olunur. . 

ta~anbul Limanı Sahil Sıhhiye merkziser
ıe1k~~etinden: 
Uıı~ -ıııııze ait flüyukdcrc satıi1i Sıhhiye idaresi önlını.lc meycut iskelenin •amiri aleni münakasa 

~ ed·~evkiı munakasava rnz ve ve·ynıi münakasa 2 liazir:ın 1929 tarihine müsadif Puar olarak 
~~ ~iş_t;r. Talip!erin-~artnamc v~ k~ifnamcyi g;ürmek uzrc her gün Galatada Kara i\1ustafapru;a 

t li te kılın mcrkct.inıiz !avazım şubesine ve muııakasaya iştirak etmek üzre y.:vmi mczkurdc 
mezkur mcrkczd: nıutcşckkil ihale komisyonuna müracaatları ilr\ıı olnnar. 

~ ,,:;: ~:ıbtikaları h zarım &ıınJııliyelcri umumr SW? deposrlstantıuldıuı 
ia:Ynı d~nında 46·4~ numaralı joz. N. Adm811 telefon lsı:ınlılıl ~40!) 
. • ınlit 'Puda envai çeşit perde. ~c doşemelik kadife hare 'c fanta<: 

~·ı~iç k '"•:·,, ıstur, perde mister, tül; keten pcrd,., örıiiler; maroken 
"~ ıabf:~~ masıf pirinç \' C lake kan·olalar ile çocuk karyol:ıl:ırı fobri

•,.tadır. Fiat maktudur. 

Kapalı zarf mün-;kasası 
~. ~~ 

'Y arıs ci!T"l kili:ı 
't <lrlv 2inci unundan Ekmek 900<\) 

' ' Sığır eti l 200il · Y,~ r.: :<.ı4 Ko) un eti 10000 

azruui 
itil o 

llMJOOO 
15000 
l 1000 

,~ . çk,;Ja_ : i\o• ja. :'llelıtcbi !\IJ: 
ı:, '~~ 1 

Ve tnıkdart razıiı erzokı mürcııcnıa ( :\Jayıs 929 tari 
-· lo • 'ni . tıı4yoııdan alıı:aklan musaddak şartnamelere nur:ın 

b'.':. }l!ı nın ruzde yedi baçuk nisbetindeki tcnıinotı muvakzkotc 

1ı:ıı...'<ııııt fla~~dkıvıneti muharreresl üzerinden istikrazı dahil! tahil:lnnı 
~'it "I ~ t.rına an !UZde on nok anıyla diger milli esham ,.e tah\-i!Atın 
\... \ı.1~ !\t..:Yı!~ınin~ havi makbuz ••nedini ve ya banka kcfaletnamesini 
!'lı...""ıı t ~da Janc1.a9 Çarşamba günii ojtleden evci aat dokuzdan on ikiye 
~~ tıııet•rı rma mektebi müdüri;eıindeld komisyonu mahsusuna 

Olın 2011M:dır. Bu bu,:' ta izahat almak isteyenlerin ihalci . 
~tlan U ,,s 929 tarilıiırı bdar. her gün ögteden sonra lm-

1.1. olunur 

- kendine trnş olmok zevk-

• bt ter ve taze kalmak 
· meşhur isk:ımbifii 

.,<(ER TRAŞ BIÇAôl 

( ~ "'~ tri .e.:. @ 

!O ·:·:O~ 

\!POKER 1 
ile traş olr.ıal · dır: Taklitlerinden 
sakır. nız. 10 aredi •tmı1 lmru1-
ıur. l muıııl ucposıı 1 ı::ıııöulda 
Tahta hl~de l O numaroda. 

J\K DEK \LO VI\ !:iF.RIKI 

Piyanı;-o müdüriyetinden; .\Tc\cııt 
numuneleri veçhilc tabcttirilecek 
olan (250000) adet tahakkuk cedvcli 
ılc ( 50000 ) adet talepname ve 
\10) odet defterin 14 .:\layıs 929 

Sah günü saat M te aleni surette 
münakasası icra olunacoğındrııı taba 
talip olacaklarm pey akçeleri ile 
birlikte piyan~ müdürlü~nde mü
teşekkil mubıyeıt koınisyonuna mü· 
racaat eylemeleri ilAn olunur: 

Cumartesi günü saat 
on beşte i alei k t'.yye 

e ileceğ·nden 
4 mayf s 29 tarihinden 
itibaren 20 gün müddet 
le temdit edildığinin pro 

• 
ıcr 

• 
Si 

. şeraiti anlamak 
üzre taliplerin Şehre
manetine müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 

• Je ve 

KOLİNOS dişleri, diş etlerini ve 
ağzı temamen temizler. Dişlerin 

çurumesine sebebiyet veren mikro
plari oldürür ve boylece ağzın mllk• 
n_ı.melen temizlenmesine hiimet eder 
ve saatlerce imtidat eden bir tatlılık 
tesiri bırakır. * 

Kuru bir fırça üzerine konulan bir 
parça maksada kifayet ettiğind~o 
dolayı iktisadidir. 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

Türkiye için depozlterl: MAURICE FARAGGI 
Be7ojjlu, Jenedii Sobjjı, lbrablm Pap ıpartımını • 

Evkaf Müdürlüğünden: 
F"ıkara iınaretlerine lüzumu olan bin kilo Nohutmünakasaya vazedilerelc 

Mayısın on beşinci çarsamba günü sut on beşte ihalesi icra edileceğinden 
talip olanların şeraiti anlamak üzre her gün Levaıım idaresine ve ihale gü
nü. de idare encümenine müracaatlarL 

nr. 

VAPURLAnI 

Kara deliz lııb JB sur' al qa&lası 

Samsuu 
VAPURL: 

r~~. Çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketlı: doğru (Zongul

dak; lııebolu. Sıı:n "_,.., ' >rdu, 
Gircson , Trabzon , Surmc ve 
Rize ) ye gidecektir . 

Tafsi!At için · ·ecide yelken

ci hanında kAin :ıcenta.sına mü
racaat Tel. İstanbul 1515 

Ba !ükı; ve stiratpO sı 

Elektrikle mücdıbez muntazam 
kıımarııları ve güverte yolcularına 

mahsus müferndı T.. k• 
mahalleri haiz ur ıye 
,;~~;il> Pazartesi 
salt 17 de Sirla:cideıı. liaceketle 
(Ereğli, zongul.dak; Banın, Amas
ra, Kuruca Şile, Cide) iskelelerine 

uimet ve avdet edecektir. 
Fazla rııMlat içiıı Eminönü 

Rıhtım han 2 numaraya müracaat 
Telefon ' 26 4 

l\lerkez Acenıası; Galata köprü 
bışında . Beyoğlu 2362 Şube 
a<entesı: Mahmudiye Hanı altıtda 

lstanbtıl 2740 

izmir sür'al P lası 
(:'.!. Ş. Paşa) vapurıı 1-l l\layıs 

Salı 12 de Galata rıhtımından 

hareketle lzmir, Antalya, Ala.iye 
:\Tersine gidecek ve Taşuc:u 

Anamor, Ala.iye, Antalya, Kuş

adası lzmire u5ravarak gıecektr 

• 

Yekta vapurlan 

BARTIN EKSPRES 
POSTASI 

1 .. - 2 npW'U Ma-
ll O ll U ylsın 13 ıncı 

P rt : günü akşamı saat aza esı ı 8 de s1.r.1recı nht-
mından horeketle ( Akça Şehir, 

Alaplı, Ereyli, Zongoldak, Bartın , 
Amasra., Kuruca Şile ye Cide ) 
iskelelerine azimet ye u-det ede

cektir. 

Müracaat mahali Emin önü lzmir sokak 
nömero 20 Telefon: btanbul 1399. 

NAİM VAPURLARI 

lzmir postası 
Seri, IUks ve muntazam olu 

ADNAN M'!:'n 
13 inci PAZARTESİ 

güntl. 16 da Galata rıhumından hare
ketle ( lzmire) ve Çarşamba günil 
lzmirden Istanbula hareket eder. 

Galatı Gümrük karşısında Site 
Fransez hanında 12 numarada Umu
mi acantalığına müracaı~ Telefon 
Beyoğlu: 1041 

Mesajerl Marttlm ve Pake 
lumpaoyalannıo vapurian ile 
GUzal seyahatler 

Her hafta ( Marsilya ) ya ha
rt·ket eden vapurlar Pire ve Na
poli Jimanlıınna dahi uğrarlar. 

TafsilAt alm'lk üzere Karaköyde 
I..orant Rebul ve şürekAsına mü
racaat olunması. Telefon Beyoğlu 
203 - 204 - 1704 

lst:ınbul kra daire ·inden: 
tsmail Hakkı b01·iıı F.nmuıak efen

diden borç aldığı beş bin liraya mu
kabil birinci derece \"C birincı sıra 
ipotek gösterilen 1 locapaşad• 1 lob\ ar 
mahallesinin atık Aıir cedit Fımııiçı 
sokağında atifc beş ve d,ırt defa mü
kerrer bq cedit 38, :l6, 40. 2 nuıııo
ralarl• ınür ·kam alanda üç m3ğa
zası ve içinde • hır masura. suyu ve 
alanda 4 No majtaıanın mDlliretioin 
rubu hiiscsi ifo lntifaının sumuıt his 

i ve han altında 4 o hilıl h11 a 
ıruığa:zanm miüldyetinin rubu ile in
tifaının sumun hisse:;i blnnci ihalesi 
yapılmak Ü~Cl'e- ""17. ,,..ını mud<letle 
miizayedeye koıımuştıır. l lu<ludu: !'ag 
tarafı beş par<el :\o emlaTı ;ol tarofı 
Fın !O • ı nsmen bir wk-
sim altı 1 ·6 ve en 7 par,ei \n 
emllk- ön tarafı .\;ir er :ıdi sok. do 
mahduttur. '.\1csahası: Tam:mı altı 

yüz yetmiş iki. ar~ııı teruıindtefr lu 
şt.emi!Aıı: S5 ~ dükUıuıı zemini 
tahta. · 8eli üsr k:ııı:.ı asma. sa anı 
olup ha~ın birinci kanoda · 9, 
1 O Ko odal:ırla beraber evi 00 
kira ile. kııtalan dcııdl s:d:indir ,18 
No banın methali Yardır 4ü • "o. ma 
ğııza zemini çiçekli çini olup sene\ ı 
"'400 lira kira ile Ennanık cfen<ll 
kiracıdır bila ' bodrum dliRI: da 
ayda 10 lira ile lsnıail efendi l;irn
cıdıc Fındık- solcağııııla !! !\kı zemini 
çiçU!i çini mağaza 4 • 'o mct!mldır 
aynce diğer mağaza ,.c ainnda ood
rum vardır. Ardiyede 800 lira ile 
Hemi l&terim tfuıı:ıdlr. 1 laıı zemini 
icatta çimento methali camekdniı 

kahve ocağl merdiYcn üstünde >u 
deposu birinci, ikinci üçiıncü kati•· 
nn her birinde aydınlılt hsvi çiment:n 
koridor ve dokııur oda. ikinci ve 
ilçüneil katlarda üçer adet heli 
dördüncü katta zemini çiçekli çini 
cıımeklıı aydıolııt tarau ve üç od• 
ve zemini kırmızı çini ilstü açık 

trua vardır. 1,2 o oda.imla sene
vi dört yilz lira kira ile kar• Şilkrü 
bey '3 No borçlunun hissesinden 
200 lira kira ile Mustafa bey 
4 ı o 200 lire ile Abdurrahman bey 
kıractdır. 5, 6 No odalar boş olup 
senevı 350 şer llr:ı. kiraya mütehım' 
mildir. 7 No 200 lira De Yusuf bey 
l ı, 12 No 400 Ura kira ile Süreya 
Paşa klucidir 13 No bOf!Ur 200 lira 
kiraya ınürehımmildir 14 • 'o' 3:'i0 
lira kira ile . M. Besua efendi 15 
No 200 lira kira ile Admet Celal 
bey 16 , o 200 lira kira ile Gabdcl 
efendi 17, 18 No 400 lira kira ile 
Klrkor Ferıdyan ve Şürek~sl I 9 ·o 
300 llra klra ile Ltıtfik efendi 20 'o 

boştur 200 lira kirayı mOtehammil
dir 21 No 90 lira kira ile Tahsin 
bey 22, 23 No l '4 hissesi senC\·I 
350 lira kira ile Kamik ve Teodor 
efcn<ll 24, 25, 26 No 450 lira kira 
ile Rotenlıerg 27, 28 • 'o boştur 200 
şer lira kiroya mütehammildir. Diıtcr 
odalar boştur Han tam kirgir mer
divenler mennenlir elektrik ve terl.:o• 
vardır bodrum yekparedir fazla mo
lllınat 288-929 dosyadadır . 

Dilsiz hanı namile maruf l~bu 
gayri menkule talip Qlanlar 1t111:ttnı • 
nin klymeti muhaıİımenesi ofan l M, 
40t ~1 buıeye musip miktarıı 
yüzde onu nıspetinde pey nkçc ·inin 
teslim yezne etmeleri l :' haziran 'l'l9 
tarihinde saat ) .5 kadar !!irinci iha
lesi yapılacağı Han olunnr. 

Van nafıa sermühendisliğin
den: Van-Gevaş-Bitlis (Kotum) 
tarikınm birinci kısmında (50972) 
lira (22) kııruş, ikinci kısmında 

(54205) lira (65) kuruş, üçüncü 

kısmında (31096) lira (29) kuruşluk 
muhtelif cins ve a~ıklıklarda ima.
latı sunaiyc in~aiitı iki !iCnedc ikmal 

edilmek ve bedeli usulüne tevfikan 
tediye edilmek üzre 1 IS ,929 tarihin 

den 1 / 6 / 9Z9 tarihine kadar bir ay 
müddetle münakasaya konulmuştur 
Talip olanlardan münakasa şeraitini 
öğrenmek ve evrakı keşfiyeyi göt 
mek isteyenlerin Van vilayeti nafQ 
baş mühendisliğine müracaattan i· 
tan olunur. 



·lfyed:ı 1400 tarihinde teessus eden ilk tababetin vıl dönümü dün Tıp fakültesinde parlak merasimle tes'it edllmlştlr. 

Ankara hukuk mektebi talebesinin kayaş gezmesi lntlbalarından. Adliye vekili beyfendl t Jcbe arasında. 

Devlel Demjr yolları ve limanlan umumi i~aresin~eo l 
l)nıimıızdcki Kurban ha)·rarnı i~in 1 S ili gece ·arısından '2" 2tı 

J;CCL yansına kadar tenzilli tıı-rifc ıaıhik edilecektir. 
Ev kc ilan cd imi~ olan tarifeler hu <ureıle ı~ hih olunur. 

L'rnum! idare 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYYARE PiYANG~SU 
• 

5 inci keşide 11 Hazirandadır. 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca ~ 25,000 1E.ooJ 12.cxn 10.000 ·ııralık 
ikramiyeler ve tQ.00[) liralık bir müka.fat. 

Bu keş1dede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır . 

Pazarlı~la ~alat ve sancaK savlosu nıu~aJaası 
·ncnrcıi hn" '" ıncktdıı ılfüi mt.bayaat f.. •n' ) ın riya>ctİnden: 

Roda -' ıkt hurj(atıılık iif halat. 

u~ lmr~atalık 1ıf halnt. 

J anc:ı~ savfo,u. 

ıkı \ c hır buçuk burj(at.ıl·k çdik td h~'at. 

Gcmıdlik d~rshan •. inde Ye filikal:ınla c işaret talim n ılona-
nlmlcrindc kullanılmak uzcrc balada cm·· 'c c.\ı';dları muharrer 

,;urt kJlc:n ma1zcmc 1 h 5/IJ2 1) l'cr~~nlıe glintı !':ôat nn üçte razar

Jıkla ıııubapa cılilccdair. Taliplerin ~~rtnamcyi gorıncl,: ıizre her 

ı:un mektep muduriyctinc ve nıunakn<aya i~tiruk için <!c ye\mi 

paz.1rlıl,.t;ııı ~ vd teminatı mU1 nJ..katalannı ddtcıdarlık hn.ı>ında 

ıicarr zirai mtıt,,.:c,clcr nıtıha<clıcci'.j!;inL tndi ederek aıa,·ak!arı 

nıaklıuz :nuLıhlindc ycYm 'c ~aati mczkiırda mektepte nılltc ,ekkil 

komi yon riy.ı,etine nıiırncaatları . 

::::::• SERi YOLCULUK ~::::::., 
-- Aero-Ekspres ltalyan anonim şirketitnin :: --:: l laf~ıda •ki defJ ~ıareht eden- po ıa ta\·ar 1.-ri ile ~·ahat edinız. :;:; 

:: 1 t:ınlıufd..in \un 1\3 ~saatte \C ı\tınadan Bn.:ıdhd\:e 4 saate gütılir. :: .. , --:: (~vki t;:ı,:r,; \C kı li po tol mcktap nak)i i\'in l .t)'ld *l'•f\'C~tinonun licy ::: 

:;: oıılund• 1 'al~ıasara' ıle \lumhancdcki ~olcu idar<'ıanclcnne mrit:icaat :: -- --:: ofunn1<tsı,. :: 

!il·• ,.,111111111111111...._ ·ı· ·lf 1n l'•'\·n"lıı ''4<lll-" ı "'~ ....,., ,., .. ,1111uımii 111111111111111111......- ı.:"' c h ... fı ~ - ~( ................ ... 

Kendilerin< lstanhul em,alindcn verilmek tizre m•aş tah<is edilip .\drc>lcri 
malum olmadığından ttbligaı yapılamıpnlar 

:\ıHus 

1 
Askert Eytamı eramlll 

Atik Ordu Erkıim harhive rei4 Ferik Ahmet Sukril P. 7.u cesi 
Fatma Durdanc 11. -

2 Tabip :\llrılav tckaıit "azil il .xncd \xahct \c kcrime~i Talat il !ar 
1 .l\liralay 1 maıl B. mahrumu :\1. ;\lithat il. 
1 (;ümüŞSU\ll ha>tanc>i Sertabip \lir. ~ ıııit A. Cemil B. zcwc~ 

\v~c Dic.l.1r iL 

1 
1 
1 
1 
1 

4 

.3 

2 

Erkam harbiye rci>i \lir lbrahim ;e,kfı f\. kcrlnıc>i .'amiye 11. 
Askeri tekaüt 

Eshak l<tanlıul Jandamı• kumandanı F.rktın &.oı;ıı :\lir Ali hcmal .R. 
Er luıum l lastane~i B:lş hekim \lir. hmatt lfıkb it 
:\nkara 11. nhmer emrinde açıl.ta Operaı<ir 'Übfp l\ay. Ümcr l.utfi ıı· 
l·:rk~nı harlıiyei umumiye lsıihbam dair ir.d l!j: Ka. • "azmi il. 
E.ı:ihlıavı rıı.:zıır.edcıı Jlinlıaşı :'il \'asli E. lıi l?ıralılm il. 

Mlllklya Eytamı 
1 nnl•ul Polislerinden 80;) No llasap Et le i llaci) c kcrime>1 
Mclilı:ı 11.lar 'Vbhtıımu 1 !ilmi. "\'uri l·;f le . 
lstanl Dl l'o~lerindcn 205 No Ko .... scr nıu~ı·ini \li S<?..ai Er. zcı 
ec>I y kerimden Rüıeyde, . ":ıdire 1 
htanbul l'oll<lerindcn \li Osman Er. kcıımde i H;ivYa :\les"üde, AY<e . ' Sudct 11. br 
l'ı"nhul l'oli-lerinden 2QS4 '\o .'aıt Seruı I~ zc\CCsi /ly;e ll. 

MUlklya teknilt 
\lulga :Lcleö ·ıa nahin>i 'lüduru Ömer .\~dt il. 
ı,unhııl l·oli lcrind~n 2:\.'\9 • ·o . c\li t ı-:. 

( :nrh: l\nr:ınıtaç J\l,·m•kamı Şerif ! la_ rı 

ahık SıYa< \'alısi \. Faik il. 
le la Polis merkez nıemurtı Salih il. 

Zer <ancnj';ı 1uta s~rnfı \.):ıkru f'a· hr·meci Anc il. 
MUlklye eytam 

Balılda ı<inllcri muharrer olan mütckaıdin it Eytamı Eramilc mücrddeden 
t ıh"is kılı·ıJn ııta:ıŞatı rılm:ıı.. tizrl.'" f~taJ)l-ul Z.-ıt nuıaş1:ın \luha(;cbcı.:ıliı:tinc 

münıı:a:ıtl:ırı. 

Ornıan ve arazii vakfiye müdürlüğünden: 
:;ayını oca~ı .1razMndcn ıki parçada otu~ yc.di donıirn bahçe 

'c tarla ıiç .·ene ınuddcık 2CJ m;ıyı- IJ20 ::ırş:ımlrn ı;ı.ııu <aat rın 

hc~c kadar rnuzaycdcyc konulmL~tur 
Talip rıl:ınl:ırın l•tanhııl Evkaf nıtidtı.a)' tın<k orman \ c arazı 

idaresine mıırncaat etmeleri. 

-·---------~-------------
Devlet demiryolları ve li

manları umumi idaresinden: 
l'e,zipa,a l>iyıırılıek r 'c :\nkara Ereli;· hnıl•rınıla ,-cpılma>ı icap 

eden hmalann inşaatı 5 .. >;.CJ29 tarihinden ııi tc l'C\ zipaıa hattına aıt 

mehanlnin 25-5 <r2cı tarıhine mü<adi[ cumarte<i ~ünıine kadar; \nkara 
ı·:rcğli hattının Irmak kı;mına ait mtbonlnın 7 5·'J2') tarihine m;lsadif 
paı.ıırtc ı ~iinunc k•dc. ,.e Fih-n< kı>ır;ına ait RJcl aninın 2Q-~-n2'J tarihine 
muşadıf ç;ırş:ımho gunu saat on don huçuıı;a kadar kapalı 7.or[ surctilc 
mc\:k.I m nak~:ıça \ilZcdilmişıır. 

Tek ifnoınalcri>l \a.~ıl mezkiırc kadar Ai'kaf3da Dnkt demir yolları , .• 
lim!n':ı'.'ı mırın! ıdare i tahrirat müdürluğ c r du l:lzımd • 

Taltp olankrın lıı. kı ma ait muka' ek, ıaı ınonıc 'ohiıli lı;ıya- 1 !iaı 

ccd,el~ m~n3k:ata vt: ıhalc ~art 1ı:tml.: ... i \C nıuteınmtm mchani ş~rtnamc<i ile 
tcıfıiliatı ın~ıııkbtıc ve lat'ivc mektupları nüm ek i \e projeleri otuz he, 
lira nıukahıHndc ve iki kı m:l;lıt enakı fcnııhcd f>lll/. ı cdi buçıık lira 
mukabilinde almak iizre \nkarada Dcılct demir yollıın 'c limaıılaıı umumi 
id~rtsi mali\C 'c ruuha5'Cllt.: · feri rL·t$1İJlinc üracaat c.:\Jcmclcri lüzumu 
i!Aıl.Jlfunu<.. 

'· 

Şehrimize geien 1500 Alman seyyahı grup halinde şehirde gezerlerken. 

A 
MEMELERİNİ 

AMELİYATSIZ 
K U R U O U _R K A N 1 K ~ S E R 

OUHYADE EMSALSiZ DEVADIR 
HER ECZANEDE BULUNUR 

Mekatibi aliye mübayyat komsiyonundan: 
:\csu,ct1e münakasaya 

konul•cağı 

Ekmek 
Eı 1ko~·un, kuzu. sı~ır) 

Sadeyağı 

<•palı zarf 

" Zeytinyağı, '3bun zeytin 
Kok ve maden kiimilril 
Odun ve mangal kömOrü 

alerl münakasa 

Arpa, .aman, kepek 
:\Takama. şartiye, un, nişasta } 
Pirinç unu irmik 

Pimıç, tı:z. fasal ·c nuhuı <Oda} 
lıi:ırmızı mcrrimc-k. ~i~·ah mcr
çimck. çay 

~tali>. µnnuıu. turusojtın 

beya?, ye kaşar pemiri. (!.züm} 
enk, k:ı.yı . t 

Yaş sebze 

• 

.. 

., 

• 

ihalenin 

J\lıiddeti Tarihi 

hlr sene 2:'5,929 

• • 
• • 
• • 
• • 
., 28:51929 

• • 

• • 

.. • 

.. 29. s;929 

" " 
•ltı aylık ., 

:\lülkiıc \C \ uk,<tk mo•lliın mtktupleri i~ın 1 faziran <J'29 iptida;ından 

:\lan> ıı.ıo nihayetine kadar lüzumu olan hah\da müfredatı muharrer Erzak 

,.c '3ire hizalarında ~üs terilen günlerde Fındıklıda Yük>ck mtktcplcr muha

'ibi mc. ulli~indc iHalc edilecektir. Taliplerin şeraiti anlamak uzerc mülkiye 

mcktthi müdıirlıiJt•inc müracaat eylemeleri \C iştirak edeceklerin ihale 

gününden CYcl tcıninatt ~uvakkatcyi muha~ihi ınc:~ullik vcznc!'inc h::-:lim 
ile makbuz almaları lüzuınıı ilıln olunur. 

•Dokumacı Aranıyor~• 
ince Ye kaha ijkr İ\'İn dokumacıya ihtiyaç 'ardır. Talip

lerin Balatta .;urcyya pa;a !\fcn,u<:al fabrikasına derhal 

mıiracaatlarr 

-»-»-»-»·»·» KU~DURALARINIZI «·<+-<f-<+-«-«· -» (<-
~~ AMİRALİS ten ALINIZ. ~ 
->) Muhtelif modeller üzerine büyük stok (~ 
->)•))-))•))•))->)-}) Bcyop;fu istiklal caddesi .167 ((-(~((-((-((-(+-((-

Dev} et matbaası müdürlüğünden 
1 inli hazırda matbaa ambarında mıiternkim YC bir ~ene zarfında 

tcrakum edecek kırpıntı meşin parçafarik on santim arzına kadar 

kenar k;\~ıtları mıizaycdc 'urctile satılacaktır. Talip olanların :ıo 

:\layı> IJ2!) tarôhin~ mıbadif Pcr~crnbe !'linLi saat on diirt buçukta 

matbaa ya mıır:ıraatları. 

I-Iavvan borsası İntihabat lley'ctinden: 
Ahiren yapıt..n 1 lcy'cti l~arc Azalıj(ı ir.tıhabında celep :lza ola

rak intihap edikıı Bürhane:tin. Beyin istifasıııa binaen yerine digcr 

lıir cdtp ı1za iııııh:~p ctlileccj:(indcn BÜn;a~a mukavyct h!lt.nıum 
. abone,· nıııl a) :ıaeı ve •imsarlann re inini i>tinrnl c-tmck ıizcrL' 
Mayı>ın on tlortlıine mıısadif salı e·ıinü saat ondnn on ikiye- kadar 
_Bnrsayı' tc~riflcri .iUn olunıJr. 

1 1Şehremaneti uiiıl~ 
Galatada kiralık ~: 

Şchremanetinden : (' 

Fcrnıcnccilcrtlc 1511 - 1 

diıkk:ln 4 J 1 .ira kira 

uzerinde olup ihale ıet' 
1 l) :\layts 02<1 tarihine lif' 

ra 
edilmiş oldu~ıı~dan • eJfll' 
LcY;.zım rnudıırlo~ıınc g 

*** "" S ( . 1 f\ÔF , e ıremanctım en: .
1 müdürlüğünde bulunan bi_~, 

dal satılmak için nçık ın: ~ 
. ·ra•· 

deye konmuştur. :3 l ıaıı 'Ji 
tarihinde ihalc·i olacak~r. ~' 
ferin sandalı giirmck iı;ııı i 

lcr miidıirltiğıinc ~arınaJllC)~ 
k . . h .. nıiJıa~ 

rne ı~ın er gun ·hıt 

girmek için mezkur carı ,ıcı1'. 
vazını miidiirlii~tinc _ge1J11 

•** ,Jil rcıııi"" 
Şdıicmıınctinden: ;t.d" 

lerl haynn"atından 2 ,ue ~ 
csp; !i beyğir, 2 cay, . 'l .,~ 
kısrak '.\>foyısın 1 .'i ine• ~'fll f 
günii 'Sllat dokuz bnçtl .

1
, ;I 

d 1 t 
Atpazarinda mıiza}"C c ,JIİ ıtl: 
cağından taliplerin msb a .tff' 
kOrda memur nıdh'ıı'un 
caatları. 

* *... . y 
· Jcn · l skudar daircsın 

1 
bir ~ 

iskelesinde sahibi nıı;tıul ıı J 
•1 ı+ ınt 3 J1o' 

ke benzin lıuluııc ubı lığ' 
zarfında sahil'i \'tkınııt 
>atıİacaj(t ilan < 1 lunıır. 

* ~ "' ~·4 25 pS.., 
'hrcnıancıintlcn: 1 ~ ,,. 
Y ' aiti ı • 

ikilik 25 paket on 0 • 
k·ıo Y8 

muka\v:ı, 200 1
• ı.ırt"": 

.iO kilo kKlın kırmı1.1 Jn,;İ" 
kilo tutkal, JO. töP !ngiliı 
ccllit bezi, 5 kılo ııc'· 

. ioCC .. , 
'İCİmİ 5 tfıı7.111C · ·iJl11 1 a·\h ,ıc .. 
kara, 25 uırn ı~z,,. 1000 " 
tabaka <ırt k;\~ıdı: :ıS ' 

. <ır:ııe, ~~ 
kap;ıdı 20 ıur.ı ' oıiin' 

1 zarfla ·hıl' 
mc,in kapa ı " 1 ili ı 11 

' . Talip er t>' • 
konulmu~nır. ç· ,.ş~~' c' 

. '1 q',!<) .. ı ·ı ı1'' 
nü olan S ! tı ıcl<h ıı 

k:ıılar - Jiri~' 
111ııl 


