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Türkler ve Bulgarlar 
Çarlık Rusy;ı ve imparator

luk Avusturyası Osmanlı salta
~atını parçalamak için Balkan
an Türk düşmanlığı ve millirt ateşleri ile tutuşturdular. 
ara ve korkunç bir edebiyat 

Ylllarca Balkan halk tabakala
:;ına Türkler hakkında masal o
b~dıı. Bu milletler uzun müddet 

Alınacak son cevap 
serbestti hareketimizi 

halledecektir, meseleyi 
muhafaza.. ya 

ya 
itilafı • zmza ... 

~zırn için hiç bir komşuluk his
~ Ve uyanışı duyamaz odular. 
t e 0 t:rafta ne bu tarafta bir l 
<lck dogru fikir neşredilemez olı 

U, 

ti .İhti~aller, harpler, hepsi geç-
1vf.· verılen verildi, alınan alındı. 

•
1Uetlerin yeni gençlikleri geç

!l1!ş nesillerin kapkara taassubu 
~Ç;nde rnahpus kalmaktan, ka
~ arrnı masal zindanı içinde çi' 

trnekten bıktılar. Bu aksüla
nelin ilk müspet eseri Türk
bi~lgar dostluğu telakki oluna
lı ır .. Ana kucağında alman yan 
tıt bır terbiyenin aklı ve man
ti .1a az. zamanda kökten değiş-

Murahhaslar dün 
Ankaradan geldiler 

Tevfik Kamil Bey 
· ve M. Holştadın 

beyanatı / 

Mukabele bilmisil yapa 
cak mıytz? Defterdarlık 

hazırlık görüyor 

Tevfik Kamil Bey müzakere 
inkıtaa ugradıgı takdirde 
hükümetimizin serbesti! 

rı~esı ne kadar güç olduğu
~~ b.~lmez değiliz. Avrupanm 
rn 1 

huyük milleti, Fransız ve Al 
i tn~ar, eski hislerini yenen re- hareketini ihtiyar vazı-
d
s erı hala yalnız bıralanakta 
ırtar. yetinde kalacağını 

~k'.~ kolay hüküm verir; fakat söylüyor 

~~~~~~~~~~~~ 

iılas ~a1ıaları 
• 
ikramiye 

Belediye nıeclisi on 
üç bin liralık ikra

miye kabul etti - _ _,_ __ 
Bu para Muhiddin, ). Fazıl, 

Nuri Beylerle diğer bazı 
zevata verilecektir 

909 istıkrazı hamülerile aktedilen 
it~afna_meden dolayı bu işte hüsnü 
hızmetı görülen Darülfünun müder
r~slerinden İbrahim :Fazıl beye müna 
sıp ınıktar ikramiye verilmesi için E
~anet ~akamından Cemiyeti bele
dıyeye bır müzekkere yazılmıştı, Bu 
ısıra~ Cemiyeti belediye azasından 
~vn,ı bey de bir takrir vererek bu ik
~"mı>'.e~n başkalarına da teşmilini 
ıstemıştı. Her iki teklifte bir müddet
tenberi bütçe encümeninde tetkik o
lunuyordu. Encümen bu husustaki 
tetkikatını bitirerek mazbatasını dün 
kü ~ey'eti umumiyeye sevketmiş ve 
he,y eti umumiyece bsarrufatı umu
mıy.cden k:ırşılık olmak üzre Ajanlık 

~nana ,innetli ınünaka,a
Iara se~e~iyet verni 

--·--
Oda nıübbeın illas baberlerioio 

yazılmamasını gazelelerıleo 
ricı edP~et. 

Heyelan! 
Of kazasında 2000 

ev yıkıldı, 500 
kişi iildii ----10,000 kişi aç evsiz muhtaç 

bir vazıgettedlr, dağlara 
iltica etnıiılerdir 

Milliyetin ~üyüt an~eti 
Gazinin en büyük 

eseri nedir? 
-.-·~ 

1. ALAETT1N IlEYİN 
CEVABI 

Trabzon 16 - Ofta heyeün de-Jr~::--~---------. 
vam ediyor. ıo binden raz1a insan aç. Gazinin en biiyiik 
evsiz ve muavenete.muhtaç bir hal-. ese, .. / Zafıe· .. ı·dı .... 
dedir. Yıkılan evlerin miktarı 2 bini '" , '" 1. , 

mütecazizdir. Bu havalide 500 kişi --------------...! 
ölmüştür. Dereler kol, bacak gibi aza 
ile doludur. Halk hicret etmek niye
tindedir. Felaket çok büyüktür. İki 
gündür gece sis ve yağmur var. 

Bayburttan bir yardım heyeti, yi
yecek gönderildi. Trabzonda da miı
avenet çareleri araştırılıyor. 

lı' hukmü sinir ve ilk terbiye- Tevfik Kfimil Bey M. Holştaa 
~~baskısı altındayüriiyen halk Türk - Yunan müzakeratrna iştirak eden muhtelit komisyon 
h akıtianna yerleştirmek ve bitaraf reisi M. Holştat ile Türk heyeti reisi Tevfik Kamil Bey 
ı:vayı bu hükümle doldurmak ve müşavirler dün şehrimize avdet etmişlerdir. Tevfik Kamil 

rdur. Bugün bile yeni Bulgar Bey öğleden sonra komisyona gelmiş ve bir müddet M. Holştat 
!tençliğinin zihinlerden eski ma ve M. Rivasla görüşmüştür. 

erkanı ılmıyesile muhiti emanette ça Hamdi Bey H. Recep Bey 
lışanlara ve itilafnameyi hükumet Istanbul Ticaret odası meclisinin 
?amın.a formule edenlere 13 bin lira dünkü içtimaında manifatura işlerin 
ikramıye verilmcai kabul edilmi§tir. dek.i durgunluk ve bazı müheyyiç 
Haber aldığımıza göre bu miktar ıeh şayıalar mevzuubahsolmuştur. 
remini Muhiddin beyle Emin Ali lb- Çok hararetli münakapları mucip 
rahim Fazı], Emanet· muhase~cisi o1an bu meselenin müzakercaine aza
Nuri beylerle bu işte hizmeti sebkat dan Hacı Recep Beyin takririle baş 

Hasarat ve zayiatın miktarı hak
kında henüz, tahmini olsun bir ra
kam söylemek kabil değildir. Bir 
çok köyler kamilen mahvolmuş, köp
rüler yıkılmış, heyelan ve •eller or
manları denize sürüklemiştir. Tarla
lardaki malısul de harap olmuıtur. 
Deniz ağaç, kütükle doludur. Sahil
de halk günlerce odun topladı. Hur
şit deresi ile Rize ve Sürmene arasın 
daki bütün dereler taşmııtır. 

Trabzon ile Atina arasında müte
addit heyelanlar, olmuştur. Taşlıde
re, İyidere, Mapavridere ve Argalos 
dereleri klimilen taşmışlar, llzerlerin
deki köprüleri sürükleyip götUrmllı
lerdir. 

Sal karanlığını kaldırmak için Komisyon azalarının avdeti Türk - Yunan müzakeratının hi
~?~ uğraştıklarını bilmiyor de- tam bulduğunu, artık görüşülecek bir mesele mevcut olmadığı
~tlız. Ancak herhangi bir fikir nı göstermektedir. 

are~~ti başladıktan ve bilhas- Alakadar mahafilde mevcut kanaata göre son derece m" _ 

edenler araBinda taksim olunacaktır. larunııtır. 
Henüz kimlerin ne miktar ikramiye Bu takrirde aon zamanlarda bazı 
alacağı tespit olunmanıııtır manifatura tacirlerinin iflia ettiği-

~-~-+:;;::;:;::::?::::'_ ne dair vuku bu lan müphem neşriya Rize 16 - Son yağmurlardan hu
sule gelen selin GUneşli karyesinde 
feci tesirleri oldu. Yedi kişi sel altın
da kalarak öldU boğulanların ceset
leri sudan çıkarılmıştır. 

1. Al iettin Bry 
Bir sıra tahikanın irtifalarını mıl

kayeae ancak kudretli bir görüşun 
çok uzak mesafelerden yapabileceği 
bir iştir. 

sa rnu .. d k d '-" h" kfun usaa 
2 nevver zumre e yer a- e ..... r davranan u etimiz en son fedakarlığı yapmıştır. Yal 
,__andıktan sonra muvaffak ol- nız Yunan hükfunetinin vereceği cevap beklenm kt di 

tın, bir çok müesseseleri, şüpheyi 
davet eden mütkUl bir vuiyette bı
raktığı bir kısım tüccarın isminin 
ilk harfi yazılmak suretile iflaı et
tiğinden bahsedilmesi, herkesi endi 

'"ak kı b' 1 · 1 e e r ve ge-
lur sa ır ~aman mese esı o - Iecek olan bu cevaba göre vaziyet anlaşılacaktır. Mamafi bu hususta mutlaka bir 

kanaat ifadesi icap ederse diyebıli· 
rim ki: 

b · Gerek. Tu~k, gerek Bulgar, Muhtelit komisyon mahafilinde bat ahkamı umumi . 
i U ?ayı~lı ış~ ~n ayak .olanlarm yaptığımız tahkikata göre Yunanlı- metinde olan matfa'?a~· t~e~~~vzım
lk ışlen polıttka edebıyatmdan larm verecekleri cevap menfi oldu- aya dahil olacaktı aza-

fazla, iki ~illet~ asıl müessir ta- ğu tak~.irde şimdiye ~a~ar .cereyan ~· HOLŞT A ~· NE DİYOR 
t:;e d~::r~ü~1~!~ır~ç:ür~~:!~1~~ He~it Galin BeJ 
ıflas haberlen yazılmaması ıçın te- Y ~ 

Gazinin en büyük eseri zaferidır 
Çünkü <Anafartu !ardan lıaşlayı p 

<Dumlupınar> da tek!mül eden bu 
büyük zafer, daha doğrusu, bu büyük 
zafer silsilesidir ki o muazzam sahsi
yetin tebeJlür ve telerrut etmesmc 
imkan verdi. 

nışma zemınlennde birbirlerine eden muzakerat ta hukumsilz kala- Bıtaraf reis M. Hol t t t . 
caktır d "kb. ş a a netıce-

l 
a ~ş~ırmak olmalıdrr. Millet- KİM ZARARLI ÇIKACAK en nıd 1~ ~ld~ğunu söyledikten 

:~~~~~~~ bulunuıması teklif edil- Cenevrede loplanacak Pedagoji toogre
tirR:f ~ Hamdi B. bu hususta demiş-! :İOO İ$Ürak Qllllek ÜZf8 hDQÜO OİdİJOr er fıkır san' t · , 1 sonra emıştır kı · rn· • a ve cemıyet a e- Seühiyettar zevatın kanaatlanna Ankarada vaziy~ti . h'tam 

, ınde yakınlık duymadıkça, ga göre, Yunanlılar takip ettikelri sü- muştur. Cumartesi gum~zll 1 bul
'ete t Ik' 1 • · • " · · d n mezunen "· e ın ennın tesin az olur. runceme sıyasetın en gene zarar gö- memleketime gideceğim M f' b 
<>ız bu tanışma! . . T" k rccek kendileridir, Çünkü Türk hü- günlerde Yunan hükll.;,et'ama ~ ku 

- Bazı tacirler, müphem ne§rİyat 
üzerine Odaya müracaat ederek, ken ! 
dilerinin isimleri, gazetede yazıldı
ğı için bu müphem iflas haberleri-

Memleketin kurtulması, saltanatın 
yıkılması, Türk devletinin ve Türk 
Cumhuriyetinin kurulması, medeni
yet inkılablarının, umran ve irfan sa
hasındaki emsalsiz hamlelerin mey .. 
dana gelmesi ancak o sayededir. 

t'tıü . . ar ıçın ur kUmctinin elinde tab'asının menfaat- lenen cevabı muvafık bir 1~·1ı~ e -
d nevverlennın kalben hazır ol !arını kavrayacak her türlü kanuni lirseitilıifı imza için sey:;'. ; e ge- Talebe arasında nin vaziyetlerini işkAJ ve kredileri
ltkl,~nnı biliyoruz. vesait .v~rdı~: Bu iti~arla.Yu~an hü- h~r edecek, derhal Avrupay: ;;~e~:: 

n.,1'urk - Bulgar dostluğu he- kfunctının lı!iyle 5:1kım bır s~yasette ğım. 
ni kesrettlğini söylediler. 

Q b' f be · • Şimdi de (1,200,000) lira gibi da-

Uz his ve butlan dalgalan için- d~vam etmıyeceğı zannedılınekte-
de ~Ü b ·ıı l .. b' dır. ii zen azı mı et ere ıyı ır İHTİLAF NOKTASI 
tııek olması faydalı olur. Evvelce de yazdığılDiz gibi tek bir 
ı1.1'ürkiye Cumhuriyeti hiç bir ihti!Sfınoktası vardır. Bu da gayrı 
;8tluk elini geri itmemiştir. müntazam pasaportlarla &iden Rum 

ti
a.kat cntn'kalı ve fırsat göze- !arın avdeti meselesidir ve Yunanlı
c · !arın beklenen cevabı da bu mesele

n 1 •tilar gösterişlerinin tuzağı- ye dairdir. 
c~ da güç düşer. Kalbimiz, an- İTİLAF OLMAZSA 
• .. açık kalple:e açıktır. Şark Dü:ı ko l'isyonda kendieini zlya-
4'.,ttt ret eden bir muharririmizc Tevfik 
tiıı P~sırun sulhunıi isteyenle- Kamil Bey son vaziyeti ıu suretle 
tız 7ıı_:k hariciyesinin gıllıgış- anlatmıştır: 
eıı, 'tilafperverliğinden istifade Müzakerat bitmiştir. Fakat bir in 
cekt~eınelerini tarih affetrniye- kita da mevcut değildir. Yalnız mll-

ır C" · k · zakere edilecek bir mesele kalmamış ı;,, · unki bunun aksı ço ız-
•ll 1< tır. Son günlerde mevzuu bahis o-

llıiıı· ~e en Sark ve Balkan ale- lan mesele; gayri kanuni pasaport-' 
tıU~ıı ll'l•ıkadderatında bir dö- !arla giden Rumlara aittir. Bu hus~s 1 

noktası o'ıırdıı. ta biz kat'i noktai nazarımızı bıldır-1 
FALiH RIFKI dik; bunu kabul etmediler. 

M. Papa hükümctile muhaberede 
bulunulduğunu bildirmiştir. Gde
cek cevap müspet olduğu takdırde 
komisyon azaları Ankarada toplana
cak ve ihtilaf imza edilecektir. 

BUGÜN ,,. 
1 <inci sahifemizde: 

M Rivas 
Ben de M. Rivas gibi neticeden 

nlkbinlm.> ;••ihl t • lk mıZ; TepcdclenU Ali 
~ a 1 \C \ 1 ı~ilikl 

S...n • eri h 

Cevap menfi olduğu takdirde şim 
diye kadar cereyan eden müzakerat 
hükümetimiz tab'asının hukukunu 
siyanet için lazım gelen tedbirleri 

ı _ 3 Uncu sahifemizde: alacaktır. Bu hükumetimize ait bir 
l __ Mab "ll•lcıdc iştir. 

1"ktoom1 GAYRI MÜBADİLLERİN 
MATLÜBATI MESELESİ 

__ ~ Uncu sahifemizde: Yunanlılar son cevaplarında gayri 
ı .. r •v raporu mübadillerin matıbatı meselesinde bi 
t ·cı,1< zı'm noktai nazarımıza muvafık ce-

-..:._ IJ;,. 
~-~-••-·...:r,;;om;;;:;••:...--::::-:::::~~~v::ap~v;;.e;:r~;;;;iş:.,le;.r~dir. E~ada ait matlO-

bir batında doğurıın kadın ve kocası ile rocıık/ar 

MUKABELE B!LMİSİL 
Yunan emlakine mukabele bilmi

sil hakkında Defterdarlığa henüz 
bir tebliğat yapılmamıştır. Mamafi 
Defterdarlık her ihtimale karşı Is
tanbulda mevcut Yunan emlakine 
alt dosyalan hazırlamıştır. Sahiple
ri burada bulunmayan ve hükumetçe 
vaziyet olwıan emlak mikdarı 835 
dlr. 2500 kadar da sahipleri burada 
bulunanlara ait Yunan emlaki vardır. 

ATINADA iÇTiMA 
Atina, ı7 (Anelı:ııartitoı),- Yıınan haı 

riciye nazırı M. Mihalakopu1oı Türk 
Yunaa Jr:omiıyonunu ictimaa davet et.miı
tir. Bu ictimada tahaddüs eden yeni va
ziyet tetkik ve mütalla edil.mittir. İcti

j maa M. Venizeto .. riyaset etmiıtir. 
NEŞRIY A TiMiZ! 

BECENMIYORLARMIŞ! 
Atina, 17. (Anelı:sartitos).- Türlı: -

Yunan mUzakeratı hakkında Türk gazete
lerinin makalesi hulisası telgrafla buraya 
bildiriliyor. Hariciye nezareti mahafili bu 
hususta diyor'~r ki: 

- Türk &azetelerinin hücumu varit de
iildir. Yunanistan itili.fı istemekten vu. 
ıeçmediil ııibi nolı:tai nazarım da deilt
tirmemı1tır. Yunan noktai nuarmm Q. 
bulil Tilrkiyeye dokunmadıiı aibi ittihaz 
edilen kararlara da mugayir dejildir. 
Türk matbuatının nqriyatı burada inkisar 
uyandaıyor. 

BiR ITALYAN GAZETESi 
DiYOR Ki 

Roma. 16, (Anekııartitoa),- Milanoda 
mtintcşir Korriyera dclla sera gazetesi 
Türk • Yunan müzakcratına tahsis ettifi 
u.:ıun bır makalede iki tara[ hakikaten iti
lifi arzu ettıkleri takdirde mütekabil fe
dakirliklarda bulunmaları icap ettiğini 
yazdıktan sonra diyorki: 

"Türk - Yunan itilifsızlıi;mın devamı 
nahoş sürprizler tevlit edebilir, bunu iıe 
sulh muhibbi hiç bir fert ar.ıu etmez.' 

n ır ta e cen11yetı ha mühim bir açıkla bir manifatura 
geçen günkü karara tacirinin iflasından bahsediliyor. 

• · k • Bu bapta malOmatıınız yoktur. 
IŞtıra etnu yor Vakıa manifatura piyasaBI bir kaç 

seneden beri endişelerle mahmuldür. 
Dün Ocakta talebe ile Y akup Esasen bu, maneviyata teair yapmıf 
K d · M E ken ortaya böyle mübhem, ve kime 

a rı ve . min Beyler ·ait oıduğu meçhuı 1ayiaıar çıkması, 
arasında bir hasbıhal yapıldı sui tefehhllmleri ve biraz kanpklrğı 

Bir .. mucip oluyor; piyasada nahoş bir te-
T" kaç gun e~el. ~azi talebeler sir bırakıyor. Mamafi gazetelerin ha 

Kongrede bulunacak TfJrk 
murahhas/arından 

Hasan Bey Reşit Oalip Bey 

Zafer Gazinin o eseridir ki müb
dü onu temel yaptı ve üzerine müs
takil ve müterakki Türk Cumhuri
yetinin halini ve istikbalini kurdu. 

1. AL\ETT!N 
Sivas meb'usu 

••• 
DR. ETE~1 BEYİN 

CEVABl 
~k ocağında hır ıçtima aktederek vadis mahiyetinde ıeyleri yazınaları

~a annda bazı. kararlar vermişlerdi. ru tabii görmek zaruridir. Ancak ala- Aydın meb'usu Reşit Galip bey Gazinin, . .h~.tün Hki_r ve fiilleri 
F u meyand~ Ttirk!alebe birliği reisi kadar tacirleri ve bankaları telaşa Lloyd Triestino Şirketinin bugün ya,l'!ı~ bu.!l"'nun neslını değil, tür-

erruh beyın de ıskatına karar ver- .. .. "bh · 1 hareket edecek olan Severe vaporiy- Jı:Iugın:'. kaınatla beraber sürecek bü-
mi•ler fak t b , 1 b 1 duşuren mu em neşrıyatın zararı İ al 'k' 1 C h tun mustakbel hayatının ku t • 
he'etı' a .azı ta e e er bu karara olduğu, memleket menafiine daima le ve t ya tarı ıy e enevreye a- . , r armaga 

y n salahıyettar olmadığım söy- b" "k b' l"k g"ste e atb atı- reket edecektir. ~~f- eserlerının en büyüğünü ta-
leyerek itiraz etmişlerdi, uyu ır a a a o r n m u - Reşit Galip bey Cenevrede Peda- yın ıçın bu, eserler içinde .bu istik-

Dün Tü k T 1 be b' !' - , , il mıza arzedılırse mesele kalmıyacagı aoı'ı' kongrasında bulunduktan sonra bal ve eb,,edıyet hed,eflerını. e,n ktlv-
eden 11 farkO!t a e .. ıdr ıgıru t~mski kanaatindeyim.> ,. t 1 1 e reısın en atıde A , d G , B b 1 · Danimarkaya gidecektir. Reşit Ga- v~ . ve ~um a temın edenının han-
mektuEbf~nadıı,dmık. aley~fn~~ bu~~~ar~k e"::1c~a~~t~~:':s !ip bey dün seyahati hakkında bir gısı oldugunu tayıne çalışmak la-

• h , . d - , ki zımdır. 
Milli Türk Talebe Birliii idar h ti ta riyaset tarafından vuku bulan te- mu arnmıze emıştır : Tü ki" ğ- h tt bU Ü 

azala~ının intihap ve """ !ka.bc v~ i='=t- şebbüsün unutulduğunu iddia etti. Cenevredeki kongra on gün imti- r u u ve. a a . t n şarkı, 
ları nızamnamei mahsusına tevfikan sade- Reis derhal müdahele ederek mat- dat edecektir. Bu kongrede milletler ayakları~ı demı.r zen~~rler]e ~agla~ 
ce_ murahhaslar kongresinin heyeti umu- buabmızın vezaifini ve memleket arasında daimi sulhu yeni bir terbiye ya~~ .m~tem~~ıyen m~tera~kı, kaı-
rruycsıne mevdu ıalahiyetlcrdendir .. . .. . d .. . yolu üzerinde aramak ve bütün dil- na . ıçın e sa ıt ve akı.m hır .unsur 

Diğer .. herhanği bir topla.nma b~ husu- ~cna!ıını ~u~rık do~ ug~nu ve b~ ı- nyada terbiye ile iştigal eden mile&- halınde !erkeden manı_alar üçtür: 
sat~ muzakere ve bir lurara raptına ıse· tırazın varıt o ma ısını eyan ettı. sise]er arasında fikir mubadclcsinin harem. lı~an, mukadderıyet. 
~~ıy~tar dtğildir. Eı-ciımledün Türk O- Neticede Mahkeme kararına müs- temini esbabı araştırılacaktır. Haremı __ ka_~d;rm~k, bütün ve fev
~ce:örül~~P ~':ıt~r~~ra~~m~:~~~ ~i:a~~ıe;~ t~rıft olıruyan mlib~em iflis ~abe_rı~- Danimarkadaki kongra gaye itiba· kali~e muş~';1latı ıle beraber bir tc-
kongre salahiyetle . k t ,, kıı rının gazetelere a setmemesı ıçın rı'yle bı'rı'ncı'sı'ne ya'-n olmakla bera- lebbus ve ıtıyat meselesi idi. Bir 
ranedir. nne arıı ecavuz ' matbuat nezdinde teşebbilsatta bu- . 51 

' darbede kaldırıldı. 
Nizamname serahatınm berayı tenvir lunmak kararile mesele ve munakaşa be~~eı'~zı ·1*na:.ada bul~ına? bey- Mukadderiyet, kadere itikat her bir 

umuma ıblaiı~~ v~ bu usul har.icinde müt- kapandı. nf e d et rtıc:nı d~~mı.yetı' cemBıyetdaı tabrila- filimizin hakiki ve mürbi; (deter 
t~z .. hcrhangı bar kararm Bırlik teıek- m an e p e lf r. ura - · ~) b b , ' -
külunu allikadar cdemiycceiini ilana Jü- İRTİŞ TAHKİKATI h t · · dü " ül . b' mınc es a ını bır tarafta terkide-
zum görüyoruz, A aı; .{s:•~ . .. şuı;ı den tJ.~·':{ ter ıye rek, gaip ve meçhul bir kuvvetin 

Bu tavzihnamede hukuk talebe: ~e ksı 0 ':11 uzeı;n \ 1 ı er J!apı- zebunu ve esiri olduğunuzu farzet-
reisi Muhiddin, Baytar t.r. Zeki Suat İhtilattan memnuiyet ~~ velrt u ye~~"te;,Je e.;aıalrına mel< gibi her say ve teşebbüsü m--
Edebiyat t.r, Fazil, Fen t.r. Maşuk, d h d" d"f • • gore m~ ep, P .,r ann a ma- (Dtramı Orunc/1 sahi/ada) 
Mühendis t.r. Şahin kilinç, Mülkiye a a tem tt e l mıştır cak yem tekiller etrafında konutula-
t.r. Nefi, Ticaret t.r. Şerif, Posta İrtişa rezaleti tahkikatı devam et- calrtır. 
Telgraf t. r. Hayrettin, Güzel Sanat- mektedir. Tahkikatın mümkün oldu- UçüncU kongra beynelmilel bi
lar t. r. Ali Sermet, Osman t,r, Faik ğu kadar süratle intacına çalrfılmak- mayeyi etfal ittahadı kongresı dır. 
Recep Beylerin imzası bulunmakta- tadır. Bunda doğrudan doğruya himayeyi 
dır. Dün sabahtan akşama kadar istic- etfal maksadını alakadar eden umu-

OCAKTAKi HASPIHAL vaplar devam etmiş ve mevkuflar- mi meselelerdir. Muhtelif milletler 
Türk Talebe birliği reisi Ferruh .dan Jül Freıkskodanda tekrar izahat arasında himayeyi etfal noktayı na-

ve Hukuk Talebe Cemiyeti reisi Mu- almrnıştır. zarından mcui birliği temine yara-
hittin Beyle bazi Hukuk Talebeleri Jak Freakonun ihtilattan memnuiyte yacak çareler müzakere edilcektir. 
dün ~ürk Ocağına giderek Yakup müddeti dün hitam bulmuştu. 7 inci Reşit Galip bey Cenevredelri kon
Kad~ı ve Mehmet Emin Beylerle bir İstintak dairesi ihtilattan memnuiye- grada Hasan beyle diğer ikisinde de 
haspıhal yapmı,ıardır. Bu haspihal- tin 10 gün daha temdidine karar ver- Himayeyi etfal Reisi Fuat beyle be-
de son hadiseler mevzu bahsolmuş- miştir. raber bulunacaktır, 
tu~. İçtimadan Talebe ve Yakup Ka- Mevkuflardan bazılarının Müddei Eli" b' ı· 'k • 
drı ve .Mehmet Emin beyler çok mil- umumiliğe tahliye edilmeleri için is- l ln Jfa J ramtye 
tahassıı kalmışlardır. tida verdiklerini yazmıştık. Bu isti- Bu ay çekilen Tayyare piyanko-

Başvekilimiz 
dalar 7 inci İstintak hakimliğine ha- sunuda çıkan bil 
vale edilmiştir. Mustantiklik bu tah- yük ikramiyelerin 
!iye taleplerini reddetmiştir. kimlere isabet et 

KENAN BEY BURADA tiğini yazmıştık. 
Müddei umumi Kenan Beyin irti- Yeniden öğ-

Mektepliler 
müsabakası 

11 inci hafta 
11 inci haftanın en mühim 

haberi nedir ? müsabakası 

~ temmuzdan itibaren 
~ başlamıştır. 
Gelecek liiilTemmuz Per
cevaplarıl~şembe günü 

akşamına kadar kabul edece
ğiz. 11 inci haftanın en mühim 

haberi için alınacak netice 

1
191 Temmuz Cuma g!inü 

llAnedlle cektlr. Cevap· 

Başvekilimiz İsmet Paşa Hazret
leri dün Pendikteki kösklerinde isti
rahat etmişlerdir. 
İsmet Pş. Hz. saat on beı buçukta 

kendilerini ziyarete gelen Paris sefi· 
rimiz Fethi B, ile 2 saat kadar görüş
müşlerdir. 

şa tahkikatı hakkında şifahi iza- rendiğimize gö
vermek üzre Ankaraya gittiği evvel- re piyankonun bu 
ki akşam geç vakit şayi olmuştu. Bu 1 ay keşidesinde çı
şayıa rahatsız bulunan Kenan Beyin kan 50 000 lira 
evvelki gün makamına gelememesin- lık ikr~miye de 
deı; çıkmıştır. Kena? Bey dün vazi- Sinop valisi Azmi 
fesı başına gelmıştır Ankaraya Beye isabet ct
gitmesi hakkında henüz bir karar ve miştir. Kendisi 

, larınızı Milliyet müsabaka 

'' memurluğuna gönderiniz, 
fılol: Mllsı1hnknnıız11 haftanın 

en mUhm haberinin ne 
olduğunu bildirmek ve niçin 0 
haberin tercih edildiğini izah 
etmekle iştirak edilmelidir. 

Dün akşam Uzeri Başvekilimiz, at
la yakacığa gitmişler ve bir buçuk 
saat devam eden bu tenezzllhten son
ra kötklerine avdet etmişlerdir. ya tasavvur yoktur. ıehrimizdedir Azmi Bey 



\ll 1 IH.l ı'!·.R.~.\ll. 18 '\ \.l /, Hl2Y 

TEPEDELENLI ~ 
~~AL::e=t P~1\S~A=vı-VAS~lll_Kl_U HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Ev_el uza~lan bir ka~k g~liyordu ii:::tt~i:Üye Borçlar ııı~elesi l:':Z,i:p verildi Dik ata şayan ifadeler 
Bre sılahlarınızı alın kalaba- işgal kıtaatı ne vakıt Çin hükumeti itilaf- Kadriye hanım An karada t endeJJ 

1 

lık geliyor, üzerlerine çıkarııacak? Bü~Oınel ilinıat meselesini perver davranıuor indikten sonra nereye gitti ve elin· 
kurşun yağdırın! ret1:::ıd:~li~e <!,~~-k~~~tiy~= ·ı . n d" hü~~~e~~~i!6ül~~~~~~u~!nbu ~~:: deki çantay.!__ niç!!_ı saklayordu? 

MilliyeUR !e!rihsı: 65 AYHAN kamaraıında sorulan bir suale verdi- 1 erı surun yani Moskovanın tayin ettiği üç gün İzmir, 17 (A.A.) - Suikast cürmi-ıdderinde muvasa!iit ettiği 1ıaıde 
ği cevapta Ren arazisinin tahliyesi lük ':'lühlet bitmeden eve! cevap ver-

1 
le maznıın Kad~iye h .. v~ r~fekası ]erine il te geldiği elinde küçlik 

Bunun üzerine Tepedelenli nünü getirdiler. Bu Dürbün bir hakkında bir lı:arar ittihazına muvaf- Paris, 16 (A.A.) - Fransız meb'u- mıştır. davasına bu gün şehrımız agırceza çanta ile mekteplilerin kullandı&' 
Pandelimonos manastırını iyi- vakitler Ali Paşanın Yan yada fakiyet haaıl olmadan İngiliz işgal san meclisi, borçlar hakkındaki itilaf . Hariciye_ ~:ızm, Rus ültimatomun~ ınahk_eınesinde devam ol~nmuştur. ğer bir çanta bulunduğu ve bun 
den iyı"ye tahkim ettirmişti. Za- Zuiza atlı bir Rum kızile evlen- krtaatına kat't talimat verilemiyece- lara ait müzakerata devam etmiştir. Çının verdıgı cevabı Moskovadaki Kadrıye h. nımın ılk zevcındenolup saklamak için fazla takayyüt gos 

. . _. alı R ğini, falı:at tahliye huauau kararlaştı- Hükilmet, itimat .meselesini ileri sür- Çin maslahatgüzar vekiline telgraf- ta kaçırılan çocuğun teslim edildiği d""" nl tıl d 
ten bu manasur bir Kaleye ben- di:.di~.ı ~~su: cener ozun ğı takdirde lüzum görülecek tertiba- düğünden tasdik muamelesinin tehi- la bildirmiş ve cevabi notanın Sov- kadın olan şahit Zehra hanım ifade- ~g~ ~ alı ıyor ~· ·r d . b"r ~ 
ziyordu: Kalın duvar lan Taş- Durbunuydu. tm Rendeki işgal ordusu kumandani- rini talep eden takrir, 239 reye kar- yet hükfimctine derhal tevdii için ta- sinde çocuğun Nasır beye ait oldu- a rıye anı~ u ı a_ enın 1 ./. 

tan yapılmıştı. Pencereleri yal- Ali Paşa Rozu ellerile evlen- yle iatişare edilmek şartiyle harbiye şı 304 rey ile reddedilmiştir. limat vermiştir. Çin maslahatgüzarı- ğu söylendi~! h:ılde çocuk olduktan noktalarına itıraz etmiş ve. Hak 
nız üst !:attaydı. İyi silah atıp dinniş sonra da Fransızlarla a- ıı_azaretine tetkik edileceğini söylemiş M. Franklen Buyon bir takrir ve- mn yakında Sovyet hariciye komise- sonra işin meydana çıktığını izah et- h_anımın ~ahkem~y~ celbcdılere 

tır rerek tasdik muamelesinin Young rile muallak meselelerin hepsini mü- miştir, bundan sonra Kıyamettin be- tıcvabmı. rıca et~ıştır. . . 
kendini korumasını bilenlere rası açılınca adamcıgazı yaka- · planını"' alakadar devletler tarafın- zakere etmek üzre tam salahiyeti yin ifadesi okunmuştur. Huseyın Kadrı bey gaz ışlerıle 
mükemmel Mazğal olabilirdi. !attığı gibi İstanbula gönder- TAYYARECiLiK SERGl_SI dan kabul edildikten sonra icrasını ta haiz olarak Nankinden gı"dcceg"i bil- Mustafa, be n okunan ifadesın· _ raştığrnı, Lo_ndraya. gittiğini bu. 

l . . Londra, 16 (A.A.) - Olempıyada ha ıı 
. :ı;aşanm ~u manastırı ~eçm~- mıştı. . tertip edilen beynelmilel havacılık lep etmiştir . diriliyor. den Vefik beyi tanımadığı ve Istan- . tında '-;•fık bey~ muahıı.ze et 

sının sebebı de buydu. Eger hır Ceneral Roz Istanbulda Yedi sergisi bu sabah prens dö Gal tara- M. Briand, Amerikaya borçlu olan OSTLUK HiSLERi bulda tanınmış şirketlerin bu namda' ıfade etmış ve Vefık bey nyase~d 
kahpelikle karşıl.a.~cak olursa Kule Zm"danmda ölmüş gitmiş- fından açılmııtır. Bu sergide alelade 15 devletin harp hasarlarının borç- nbtada Çin hükumet ve müme•sili olmadığı izah ediliyordu. zı e".rak vererek seyahatini~ U 

Yanındaki on atıci Silahşör ile ti. Tepedelenli genç Rozun Dür- bir sundurmaya sığacak kada~ kil.- lan ile beraber hesap edilmesini ta- ~illetin So .et milleti ve ~!i~Qme- i M. Panigin ifadesinde bir hannnın ka1sdı!e olduğunu tekr~r etmış:a ilk ta ı d b •lıy k lep etmekte olduklan ve mamafi, hu tı hakkınd daıma dostluk hı!Sı bes-ı' yat klüpte o gece teşrif eden Gazi stına - be ile Hayrıye hanı 
Pencerelere siperlenip telli kur- bününü pek seviyordu, her git- ç. . yyare er en a, ara ~-ır~ !ardan 13 ünün sahabet maddesi ol- !ediği beyan edile! kten sonra Çin. hazretlerine takdim edilmek istedi- bazı noktaların lstizahına ve Kacll' 

1 kl . _. .. .. .. d kişı nakledebilecek derecede buyulı: . S · h 
§1;111U ~a aca ar, manastıra tıgı yere gotüruyor, yanın an tayyarelere varıncaya kadar her nevi makaızm Amerika ile olan tilafları toprağın bulunan ovyet aıanlan-ı ginı lş:lttl~• vnn edilmekte idi. anımın iddia ve temas ettiği 
kımselen yanaştırınıyacaklar- ayırmıyordu. hava gemisi teşhir olunmuştur. Ser- tasdik etmiş bulundukları suretinde nın son .iıunanlarda Çin hükOmetini 1 Tevfik KAmil beyin re ı alan P..11 !erin tamikine karar verilerek Mııli 
dı. Dürbünü Göle çevirdi. Gelen giye iştirak eden firmalar, Amerikan cevap vermiştir. Amerikanın, bagka- ".e Çindeld_içtimaı idare tarzım .. te_h- yriye hanımın ifadesinde Kadriye hal keme haftaya Çaf§anba günUıı• 

Ali Pac" Adaya geldigı"" gu··n- kayıgı" iyice görmek istedi: E- İıveç, Fransız, Alman, İtalyan ve çe- !arına bahşetmekten imtina etmiş ol- likeye duşurecek surette komunıst nıının, tren Ankaraya bir buçuk rad lik edilmiştir. 
r- k ı ktı duğu 9eyi Fransaya bahşetmesi için propağandası yaptıkları anlaşıldığı 

den beri kar yağmıyordu: kesil- vet, uzaktan bir kayık geliyor- os ova r. hiç bir sebep yoktur. Bu~u.n_üzerinc; kaydolu~~dır. . . . . Yeni Posta pulları bastırılacak 
mişti, dunuk kış güneşi iki gün- du, fakat Ali Paşa yanılmıyorsa iŞSiZLERiN MIK1: ARI M. Franklen Buyon tak:riruu gerı Mançurı hukümetı nızam ve ıntı-

1 d .. y ·ı ··ı ·· rinde sara k kt · k l b 1 k ardı Londra, 16 (A.A.) - İngılterede 8 almtştır. Bu sırada aöz alan M. Blum zamı muhafaza için şarkı Çin demir· Ankara, 17 (Telefonla - Posta ve Telgraf idaresi yeni pod 
ur anya 

1 
ego uze - ayı a epı .. ~ a ~ 1 

v . · Temmuzda iısizlerin yekilnu geçen Almanyamn hakiki milkellef!yetleri yolunu idaresi altına almış ve Har- tabetmek Uzre tertibat almaktadır. Pullarda Ziraatı, Lozan koofr 
np soluyordu: Hasta, bakımsız İşte bu kotilydü: Hurşıt Paşa haftakine nazaran 1818 kişi fazla ve yalruz tamirattan ibaret olduğundan bindeki Sovyet konsoloshanesini ka- ransını, Harf inkılabını tersim eden resimlerle Gazi Hazretlorfo 
bir kız gibi. . . yanma ancak iki kişi alarak Ali geçen •enenin aynı devresine nispet- borçların ilgasını derpif eden sosya- pamıştır. portresi bulunacakttr. 

Pandelimonus manastırının Paşa ile görüşmeğe geleceğini le 98•233 . kiıi noksan olarak liıt tezine nazaran hükOmeti bir tah- RUS MEMURLARDANŞIKA YET Pulların tabı için lnglltere, Amerlkada birer mUea•ese arasıo6 
üst katında Ali Paşa ile Vasiliki temin etmişti, halbuki gelen ka-

1
•
144

•
20

T0 
dhüdr:d. l"h . • didi teslihat ve hakiki surette sulhu Mançuri hükilmet memurları şar- pazarlık yapılmnktadır. Pullann renk ve ebadı teayyUn etmeıııl!: 

oturuyordu. Alt katta muhafız- yıkta ondan ziyade adam şekli a ı ı tesdiı ~t ıfı 
1 

temin siyaseti takip etıneğe davete- ki Çin demiryolunda çalışan Rus me tir.Ziraatı temall eden pullar için Gazinin çlrlftfnde traktör ıızerlıl 
rd B. "lah ·· d Göl karany d Londradan bildiri! "ğine göre n- den tehir takririni müdafaa 0-.;•tir. murlarm 1924 tarihli itilaf şeraitine çekilmiş bir resminin intihabı muhtemeldir. lan va ı. ır sı şor e or u. il' b kili" il A ·k fi · • ....., 

.. , • .. • ,.._ . . g ız aşve e men a se rı ara- M. Blum e cevap veren M. Briand, sadakatla riayet etmediklerini söyle- * • * 
uzenru gozlemege memur edil- Ali Paşa: sında cereyan eden mülikatların ne- hükOmetin aulhun menafiini ihmal mişlerdir. Bunun için milli hükilme-
mişti. Hurşit Paşa geliyor mu - Bire ııilahlarmızı alnı, kala- ticeai olarak bahri teslihatın tahtidi etmiş olduğu söylenilemiyeceğini biz tin hareketi bu itilafı muhil bir ma- Rusyaya ı"hracat meselesı· 
gelmiyor mu bunu anlıyacaktı. balık geliyor. Kapılan çevirin, için yakında ba~lanacak ol~n m?zake: zat kendisinin ve hükilmetln Loear- hiyette addedilmemelidir. 

( 1822_1237) ikinci kanun a- pencereleri tutun, Selfo bona r~le_rdül~ n~_sıltübır usul takip edıleceğı no ve Pariste kemali faaliyetle çallf- ÇIN HÜKOMETI NE iSTiYOR? Ankara, 17 (Telefonla)-Harlcfye ve iktisat veldllerfle MoskOJ 
• . . h G"il k k • 1 goruı muı r. tıklarrm ve Fransanm Cenevre pro- Nankin hükumeti evela elyevm fi i b bl 

1 
ti kd 

1 1 
1" yın~. on~kizincı sabahıydı! a-

0 e~rma çı sın, eger ~e en- Diğer taraftan İngiliz ve Amerika tokolunun vücude getirilmesine öna- Rusya da mahpus bulunan çinlilerin se r 
1 

ugan r ç ma a etm ş erdir. içtimada Ruayaya Ilı 
va ıyıydı, sert poyraz esıyor, !erden şuphe ederse mendil ~al- lı deniz mütehassısları arasında da yalı: olduğunu hatırlatmış ve demiş- serbest bırakılmasını, saniyen Rusya mese esi gOrllfUlmUftUr. 
Adadan çatılarına kar basan gü- lasın solutmadan kurşun yagdı- müzakerata başlanmııtır. Bu müza- tir ki: HükOmetler arasında akdedi- dakl Çin tabasımn her türlü tecavü- Rusyanın notasına Çin hükumeti cevap ver~ 
zcl Yanyanm ağardığı görünü- nnl kerat donanm~ların vaziyeti etrafın- lecek konferanstan tam ve kat'i bir ze ve mukabele bilmisil tedbirlerine Meskova, 17 ( A.A) - Sovyet barlelye komlaerlfgl tarafındı! 

d . Di e haykırdı adamları Çil da cereyan edıyor. itilaf ortaya çıkacaktır. Fakat, 10 se- karşı himaye ve muhafazasını iste- nşrolunan bir teblltde çın maslabatgfl:ı:anoın telgrafla Nanldd br 
yor u. . . . . y "b" d '- ld 1 k.. Deyli telgraf gazetesine göre İngi- neden fazlası için tahminatta bulun- mektedir. Notaya milli hük(imetin kOmetlnden aldığı talimatın IS temmuz AkAamlnda nazaretl ııııl 

Ali Paşa Kira Vasilıkinın ya- yavrusu gı ı agı 1 
ar, . ~ŞC:- liz amele hükfımetinin maksadı İn- mak, kat'! surete tesviye sadedinde Sovyet tabasına ve tüccarına daima T 

nındaydi. Manastırın Göle ba- bucağı tuttular, Paşa, Vasılıki- gilterede bahrl inşaatı tedricen azal- söylenmiş iyi bir söz olamaz. Yalnız, iyi bir kabul göatereceği beyan edil- kOrenln nazarı ıttılaına va:ı: olundugu blldlrlllyor. 
kan pencerelerinden birinde Fe- nin bulunduğu odaya saldırdı, tmaktır. Bu suretle şimdi tezgahlar- Fransanrn etvar ve harekatı kafi de- mek suretiyle nihayet verilmekte ve Tiomu··nıs· tler Muhakeme nasıl old~ 
him Çami gözcülük ediyordu. tüfeğini alıp pcnçere kenarına ~a yapılmakta ola!' harp g;eı_nile.rinin ğildir. Fransa ile Alınanyanm müş- Mançuride Rus tabasının tevkifi hu- fi ı 

F h" kar- d Ad d - siperlendi bakalım almlannın ınşa&rndan vazgeçılecetı gıbı Sınga- terek hareketleri pek başka bir ehe- susunun komünist propağandasına lzmirmahkemesinde İzmir, 17, (Milliyet).- Kadı' 
e ım şı an aya ogru ' .. k purda yapılmakta olan üssübahrinin miyetl haiz blur. ,Franaa hükftmeti, mani olmak ve sükun ve intizamı mu H. ve rtifekAsının muhakemesine 

bir Gol kayıgınm geldiğini gör- kara yazılan neyse onu gorece - de inşaatı duracaktır, 12 inci i;gal mıntakasının tahliyesi hafaza etmek için lilzam görülen tet- gün devam edİlmlştir. Muhaken!C 
rrüştü: - Hah işte Hurşit Pa- lerdi. . . Londra, 16 A.A.- Gemilerin to- imkanlarını derpiş etmiş olduğunu birlerden olmak itibariyle haklı oldu hapse mahkum !onunu kadinlar doldurmuşlard< 
şa eliyor ğaliba? Diye Ali Pa- Karşıdan gelen kayık gıttık- nilatolarile mütenasip olarak ne mik- saklamaz. Hül<Oınetler arasında ak- ğu ilave olunmaktadır. oldular tün siralar işgal edilmlı olduğUll 
şanın bulunduğu odaya seslen- çe yaklaşıyordu. Sonra içindeki tarda eşya taşıyabil~ceklerine da!r l dedilecek lçan(Pfi!"SJ,n neticesi yalnız ÇIN SULARINDA ~A salona pek az erkek samiin ~ 
d" adamlar gözle seçilmeğe başla-1 avam kamarasında ırat olunan bır\ sulh olmıyaca~ bıjlki Avrupanm muh Şanghay, 11. (A.A.) - Daıren den İzmir, ı6, A.A.- Taklibi hülUI- miştı. &'. 1

' - d I • Ali h All h 1 V l ·k·n n- suale cevap veren ticaret nazırı, me- ·telif devletlerı ,ar sıoda umumi bir i- Tsongtao ya gıtmekte olan ve içinde met cürmünden mamU)l komünistle-! Kadr~ye ııakindl. Vefik phl 1 ~ 
Tep ı:lelenlı _dışarıya og:amrş- 1 

ar·. • a . a e a 
1 0 

seleyi tetkike memur mtitehassıslar tilaf olacaktır. ,. 4 yolcu bulunan Defflingcr namtnda rin muhakemelerine bugün Ağırce- 41".~delerı okunurken. not •?yo~dı· 
tı. EP"er Hursıt Paşa gelıyorsa Iann. ıçınde öyle Paşayamaşaya, komisyonu taraJmdan tanzim edil- Avrupanın. ~i baştan tenşiki hak ki Alman vapuru Tsingtao nun 40 zada devam olunmuş, heyeti haki- mıde geçen haftaki asabıyetı b 
artık taştamam kurt.ılmuş git- benzıyen kimseler yoktu. Gelen: mekte <;>lan raporun h~~en . itasını kında M. Briand, bir çok devletlerin mil açığında C.halientao ka>'.al_ıklan- me karan okunmuştur. Karara göre mıştı. Muhakemenin hitamında 
miş sa}Jacaktı: !erin hep ayak takımı makulesı muteakıp bu hususs mute~llik ~ıza- buna muv~faka! etmiş . ol.~uklarıru na oturmu,tur. Anbarlann ıkı kom- 24 şahıs iddia edilen şçkilde arala- nunlarda~ Nadi.de gazetecilere: 

B b D .. bünümli şevler oldukları ayanbeyan seçi- ~atta bazı tadılat yapılacagını soyle- beyan etmış ve Avrupayı dıger mem partımam su almıştır. Şanghay, tah- rında cemiyeti hafiye te~kil etmişler - S~ı. kaatçı.lar yam>akta~ s 
•• • ıre .enım ur '· . ]' < d b"t ed! dıkten sonra dominyonlarla hüküma- leketlere karşı değil, fakat anarşiye Jisiye römorkörleri vak'a mahalline ve halkta hQkı'.lmcte karşı nefret his- vaz Je~ımz, sınırle.nlyorum dıy06 ~;.~!.1;!?.~ .. P.~?-1 • .!!~~~~ .... ~~~~-.!J~r ... L_l-_. •• ~ .... - •• - ..... - •• ~-.. - tı sairenin bu baptaki reyleri alınma· ve suJh için bir tehlike teşkil eden doğru hareket etmiştir. leri uyandıracak yolda muhte1if yerw Aşagı ınerlerken bırıken halkı I! 
Romanyada Balkanlarda sı için raporuıı bunlara tebliğ edile- mücadele iml< nlarına karşı yeniden AMERIKALILARIN FiKRi lere beyannameler atınışlardır. Ka- N_~adide diğerlerin_e: cYavat İl" 
_ , • 1 ceğini ve gemilerin su kesimini ta- tensik etmeniq bir zaratet olduğuna New - York, 17. A. A.- Ncw- rarnamcnin ciheti cezaiyesine göre, gorsunkr.• dcmıştır. 
f lu .. k.'\rr1ete hücum Sırp-Bulgar hadısesı 1 yin !çin beync!milcl ."!' itillfın a~dini kailim" demiştir. York World gazetesi, Çin - Rus buh- doktor Hikmet. Hüsamettin, Laı İs- AVRUPA VE AMERIKA"i/l 

U - - tem" rnaksadile bilahare İngıltere RUS TAYYARECİLERİ GELDi ranı muslihane bir surette halledil- mail beyler, 17 inci maddenin 2 inci GiDECEK DOKTORLARll\· 
Mc..· li te -şiddetli ten- Btıl<Y tr IIaricİ)'e tarafından teşebhlı atı. lazlmedc bu- L<:burıc. lo (A.A.) . Bir Rus tay- mediği takdirde bu buhranın Kellog bendinin birinci fıkrasına göre 4 se- A_~ra, 17 (Telefonla). stlı 

t.. • lunulacağını soylemıştır. · rl L b · misakını ateşle vaftiz etmiş olacağım ne al1'şar ay ve onbeşer güne sahı- vekaleti tarafınrlan Avrupa ve /,, 1 J•tı .. r yapıldı nazırı Parı te YENiDEN iŞSiZLiK BUHRANI yaresı Berlin en e urı ye gelmiş- yazmaktadır o zaman mısaki İlt"J:a kaları "1evcut oldug-unrlan bu' müd- rikaya gö""'"rİI - "1er!ni bildire!-.. tir. Tayyare beşi gazet<eı olmak üzre d'" d kt d 
-· - -- Ahiren İngl"t renin ramuk sa,,ayi 11 yolcu nakletın ktedir. e!miş olan. di~er devletler bu misakını d_ete daha onbeş giln i!av.e•ine, F.•- ort o orun l ri şunlar ır 

r 
16 

A' ·- l\hc is, ,• ri Parıs, l7 (AA.) - Petit P .. risien merk zi olan Ma'ı~ester § hrin •e. MUHALiF TAKRiRiN REDDi bır ma:n:ı ifade edıp etmedığı husu- nt ve Ahmet Kaya efrndilerın do_r- Ankara nilr.ıu h stanesi 6 
~ r 'n ba~lamıştır. gazetesi diln M Briand ile M. Bou- mensucat fabrikatorlHı bir içtima , . AA . B 

1 
• sunda bır karar vcrmeğe mecbur ola- der sene altışar aya, marangoz Hı!- tam 'llahsin, lst~nbul hakteriYo 

P ""tı!t r mıha oıcu- nff ar .nda cereyan etmiş olan m\J- aktctmişkf'iir. Neticede fabrikator·: k" Parıs, 17· .. ·k .- orç arın tastı- caklardır. Bugünkü ahval ve şerait 1 mi efendinin dört sene altı ay ve mu- banesi asistanı Bilal Kemal, DÖ 
" Ly.ın hukOme lika tın son zamanlarda endi•cbah• 1 .. 1 . .1. . • . ! ıne aıt muza erat esnasında M. d h·ı· d 1 • id t k · 1 k dA sli ceza•ından tecil l hükumet tabibi Salfilleddin ve ll 0 

'$ Y ar ucret crın tenzı ı ıçın ameleyı mec BI f da .. k . . a ı ın e mcse cyı arc e me vazı- a ucma a ye ~ o u .. 
t , !;.ık ti< rın e erini tah- şekilde sılı: sık vukJ bulmakt<ı olan bur etmek üzre patror!ar grevi i- um tara ı:rt, n muza eratın. tehırı fesi evelden muayyen fikri olan V<' nan dört aylık iezasmın da bu mık- mlntakaaı sıtma mikadelesl etib 

il ekle itt m et l• M hudut hadis !erinden başka blr mev- lan ctnıeğe karar vermişlerdir. Pat- ~ak2~da ve~{mış 3o~'t/' ta.krlrı mec- mütereddid bulunan dilnyayi mua-. tara ilavesine, Niko efendinin dört. sından Abdurrahman beyler dlr· 
hukilmetıni, c ne• ı ser~ "yesine zua ait ol yacagmı yazmaktadır. ronlar amele ücretlerinde yüzde 12 5 ı~ . 3 reye trşı rey ıle reddet- hedefi kabule ikna etmiş olan Ameri- aene veı lstanbuldald mahkumiyeti Abdurrahman bey İtalyaya gı 

=!ek tin servet ' ele geçirmesine Mezkur gazete, mcselcrun ne suretle tenzilat yaptırmayı istiyorlar. Amcİe mıştır. kaya aittir. : sabıkasıha binaen onbeş gün daha cektir. 
mı.ısaa ettığinı. Mac« Optenleri halledilirse edilsin iki komşu millet bunu kabul etmezse patronlar ayın . ÜÇ Kl~ILIK Şl~KET . RUS GAZETESiNiN TEHTIDI . hapsine. Manon Şafman ve Koçonun Çorak topraklar 
mesele · müzakere etmekle şimdi-ıarasında dostane milnasebat tesisi 29 unda fabrikalarım kapatacaklar- A~_ıren P":n.ste. ~ammarkalı bır Moskova, 16. A. A.- İzvestlya /da dörder seneye, Yusuf, Troçki 
ye ıcadar mevc:ıt olan milsaıt vaziye- hususunda istical edilmesi muvafık dır. Bu suretle tam SOO,OOO amele a- d~nsoz teykif edılmıştır~ Bu dansöz gazetesi Şanghaydan gelen maluma-, Mehmet, SeUinikli HUsnü, Selanikli Ankara, 17 (Telefonla) 
ti ka/:.ettiğini memlekete ağır vergi-lolacağı miltaleasıru serdeylemekte- çıkta kalacaktır. yırmı yedı yaşında oldugunu_ve a~ı- ta nazaran Nankinlllerin Çin şark şi- Hasan ve şoför Ahmet ve Halilin Memleketimizin orta Anada!' 
ler yükletildiğini şimdi müzakeresi J dlr. Çünkü: Balkanların sükOnu ve Diğer taraftan İngiliz amele teş- mn Sanssen Karla olduğu söylemış- mendüfcrleri hadisesini ehemmiyet- de dörder .•ene, Küçük J:li!"'i•. Enver kısmında bazı yeri erinde bUıı. 
yapılacak ademi merkeziyetci kanun- Avrupanm oulhu mevzuu bahistir. kilatı patronlann bu kararı üzerine hr.Bununla beraber 2 de erkek tev- siz göstermeğe çalıştıklarrru kayde- ve A~bas ıle Kızoğlu Alının üçer se- dan ve flrndlye kadar rlfclfc~ 
la devleti inkısama alirilklediğini ve Belgrat, 16. A. A.- İştip sui kas- içtima etmiş ve ücretlerin tenzilini kif olunm~ştur.Bunlar_ ~a gençtir.Ka derek bu hadisenin demiryollarının ne dorder aya, '.'feh~et Şukrü, Sal~- mlz tarafından mUamlr T bir ıf 
bu yüzden liberal partisinin parla- tında yaralanarak ölen jandarmala- kabul etınemeğe karar vermişlerdir. drn _çok guzel olduğu ıçın Parla ~- işgaline muadil bir hareket te§kil ve ~on ve :A?med~n ıkişer s~ne,_ maki- f 
mentodan çekildiğini beyan etmiştir. rm cenaze merasimine binlerce halk Amele hükfimetinin iş başına gel- nesınde iı bulmuıt~r. Genç ve gıızel 1924 itilafını alt üst ettiğini yazdık- mst tevfıkın bır sene, fır":rilerden rette kullanılmayan çorak ıo(. 
Halk fırkası namtna M. Gorga ve iştirak eylemİf ve Makedonya komi- diği zamandan beri İngilterede zuhur Danıma~~alı .~natkarda ber~ber ya- tan sonra diyor ki: "Sovyet efkarı Nedim. baytar Mehmet ve Nıko Sen- rakların lslab ve kablll istif& 
doktor Lupu namına da bir diğer tecfleri aleyhinde tezahuratta bulu- eden işaizlik buhranlarının bu en mü şayan dıger ıki genç erkek_bır otelde umumiyesi namına Çin askerlerine kiyeviçin de dörder sene mahkilmi- bir hale ifrağ edlllp edıtmıyec'f 
meb"u• aynı tarzda beyanatta bulun- nuJmuştur. himi olacaktır. oturuyorlarmış. ~akat otelin kirasını tehlikeli oyunlarına devam etmeme- yetlerine ve hukuku medeniyeden İs· gine dair tecrübeler yapıııııs 
muşlardır. M. Maniu M. Dukaya + YENi INŞAA T veremed!kleri içı~. otele~ ~endilerini lerini bir kerre daha ihtar eder ve katların~, Nafiz, Nesim, isk~çeli ı:ı:a- başlanmıştır. 
derhal şöyle cevap vermiştir. Libe- llllSlrda Lo d 16 A A A k çıkarmaga teşebbus etmıştır. Bunun kendilerine bugünün Sovyet notasın- san. şerıf, Kafkasyalı İbrahım, Azız- • 
ral f kas b tı b f k 1'.lı n ra - vam amara- .. . b .. k" ·ı·k . k .. 1 b" 1 S t •• d 1 1 ır ının cyana u ır anın d h".'k •. t . k" d b" . . uzerıne u uç ışı ı şır et §OY e ır da beyan edilen aon gün olduğunu oğlu Mustafa ve diğer Mustafa Sıt- I ma mUCa ~ eS 
sui niyetıru gös ermektedir. Bugün- f .1 ~fında. u ume er anını ank bı~ını~ hile kurmuşlardır. Evelce maruf bir hatırlatırız Eg-er işgal harek•tı"nı"n kı, Çakır Hasan ve Muhittinin de kil mu .. •ku··1 t ı·ı al f ka d ka ngı ı"z - Mısır ı a esınc nazaran ame e a ınesı tk" · l ••· h · k · ' , "' · · · · Ankara 17 (telefonla) 

• " ı' r ır sın an - ki" .1 tid ld"ğ" .. d b . sana arın ış ettıgı mey aneyı on- müsebbipleri siyasetlerini takipte de- beraetlerıne karar verılmıştır. ı ~ 
lan mira dır l\'ılli çiftci fırkası iktl- mu""zakeratı ~e.vı·~ ıkc ara gle ık ı .g~nbenl erJı turat yapmak istemişlerdir. Bu su- vam ve Sovyet Rusyanın uzattıg-ı eli Bu karar kabili temyizdir. Mah- Sıtma mUcadele mıntakalal'I r mey~ g•ldı"g·ın· de 1928 ae e . ışsız ıgc arşı ı:e me ıçın aş anı - tl h . h . d ki • k . d . . b ıı'' ~- • n aı 1 1. t . t re e mey anenın ma zenın e şa- kabulden imtina ederlerse 0 zaman kumlar ararı temyız e eceklerım u sene 3 mıntaka daha _•_, 
bütç açıgı 5 mılyar idi. B·· a cfaha İnglıtere ile Mısır arasındaki mü- mış \an bame~ya .1 ve tnşa·~· ınrmec- rapları satıp otele olan borçlarını ö- inat ve reddin neticesinden teınamile ifade etmişlerdir. edilecektir. bu mınlakalar f" 

1 ı · açıı;ım L ave etme'< aselı:ıt trafmda son gelen Avrupa muu eJ uçu mı yon ngı ız ırası- derneğe kalkışmışlardır. Fakat bu- k d"l · 
1 1 

ki d 
ra l:u açık gazetelerinin verdiği ınalOmata göre' na balıg olmaktadır. nun için verdikleri çekin sahte oldu- en 1 erı mesu 0 aca ar ır. DAHiLiYE VEKiLiNiN şehir, l\\anisa ve AntıılyadP 

.ı yaptığı .ıaz. ~·:r.ıi< tcg,Jt r de t.uJunan M•sır baş- LONDRA. BERLIN ARASINDA ğu anlaşılmıştır. Tahkikat ilerileyin- HUDUlTA TAHŞIDAT SEYAHATi I caktır. Bilecik ve ~Utahya f 
kan•ınueveldc vekili Mahmut paşa Mısırdan bir Londra. 16 A. A.- Resimler ve ce bunların 80 bin franklık sahte çek . Ş~ng?ay, 17. A_.A.- Sovyctlerlc Bulanık, 15, A.A.- Bu sabah Ka- klşehlr mıntakıısınn dab!ld~ 

1' ı r ve ı;; r ve bütçe mektup a!mı:şt.r. ~u mektup bütün f~~ograflar gibi şeylerin irsali için bu kullandıkları anlaşılmış, hepsi tevkif Çınl~lerın. M~çun hududunda ask~rl r~~ös~.de':' hareket ede? .da?iliye ve: MUcadeleyo eylUJden ltlbS 
l rruf t ı e Jcapamı tır. Doğrudan Mısır halkını temsıl edenler tarafırr- gunlerdc Londra ve Berlin arasında edilmiştir. tahşıt ettıkl:'!• a>:!ı zamanda da mu- kıli Şukril Kaya ve bırıncı umumı b k 
doı;ruya v<rgL rın verimi defi me- da ittifak edilen esaslan ihtiva edi- tecrübevi bir servis tesis olunacak- HARiCiYE NAZIRININ zakereye gınşmege çalıştıkları ri- müfettiş İbrahim Tali beyefendiler, aşlanaca tır. 
miştır. B. vasıta ver;;ilelinki Le art- yor. Mektupta rikredildiğine nazaran tır. Bu tecrübeler muvaffakiyetle ne- BEYANA Ti vayet_ olunuyor. Pettiniş ve Malazkerte uğrayarak Y ırfık paralar / 
mı ır, 1 i ı lkın istihlak kabiliyeti- Mısır halkı lngi!tc~e ~e .~tilaf husu- ticl'_lendiği takdirde bu servis diğer Paris, 17, A.A _ M. Briand, me- Jra nda saat 19 da Bulanığa ı:e_lı:nişlerdi_r: Ankara, 

17 
( Telefonla ı • 

rın ter kkı cttğini gösterir. HUkQ. sunda şu noktaları ılerı surmektedır: şehır ve memleketlere de teşmil olu- busan meclisinin sabah celsesinde __ Van, 16 A.A.- Dahılıye vekıli ve tJ' 
m t, • re :ın yeni bir açıkla netice- 1 - Mısırda ecnebiler lehine ve nacaktır. · müzakerenin tehiri hakkında verilen HiCAZ iLE İTiLAF umumi müfettiş beyler saat 20 de Yırtık paralar hakkındaki cO' 
le ••İne ı- ı c'e etmiyecektir. Ve a~alet mefhuma aleyhine devam edip takriri çürütmcğe çalışarak Fransa. Tahran. 16 (A. A.) _ İbni Suut şehrimize gelmişlerdir. matname maliye kavıınin eO 
yenı ta arruf tta bulunacaktır. Hatta f~~~kapıtillasyonlann bir an evci Lehisfanda nın harpten doğan meselelerin tema- ile müzakereye girişmek için geçen PAMUK VE NEBATI YAC menine tevdi edilmiştir. 
12. a ycııi ver ,er kabul ettirm~k ce- a ması_: miyle hal ve tasfiyesi jçin zuhur eden Nisanda Hicaza gönderilmig olan İ- ŞiRKETi 1 ilrk ocakları 

_,.,,,; ken•lisinde bulacal<'ir Çün-
2 

- lngılter·~ı~al~ah!'dan" ~imdiye MÜSKiRAT iNHiSARINDA hiç bir fırsatı kasırmadığıru söylemiş ran murahhası aglebi ihtimale naza- Ankara 17 (Telefonla). - 3 Mil- Ankara, 17 (Telefonlıı 1
1

•
11

, 
kil " •un t 'L."1tımızı zamanında kada~ Mısır .. tı a 1 ıçın ilen suru- Kopcnbag beynelmilel müskirat ve beyanatına şu suretle devam et- ran vazifesinde muvaffak olarak r r k • 
yerine •et,,.., k kararı katısindedir. len dört ne.la --" kaldırılarak bunıın kongresine giden müskirat müfettiş-imiştir: '"Yalqnd~ hilkiımetler arasın- Tahrana dönmüştür. İbni Suudun ya yo~ ıra s~r~a:e .' pamu ~e nfbati Bordur vllAyetlndo (20) blD ·ıl 
l\1 ınleketın iktisadi tamın davasına 1 yerine İngı ter nin hakiki menafii !erinden Naim Cemil bey avdet et- da akdolunacak konferansı Fransa k da T h b" yag. ~a>'.ı şır et!! esas mu. ave ~na- sarfila bir TUrk ocağı tınıı• 
ha•ar tle dw ctmekteyız. Bu de iktisadiycsini temin edecek bir temi- mi•tir. : hazırlamt• r. İİiiku· met Fransa ile ın a rana ır heyet gönderece- mel!lt beyletiM vetakikece tFasttıbok ledHildı. Pılacaktır. 

· · · b"" kan • t k b ı • • ği bildiriliyor. • an u ın ası u eye-
vr ı ı ı ıPı crnn utı.n un, r na a u u. Bu kongreye 19 memleket murah- Almanya ~ra.sında bir mukarenet hu- ISY AN HAREKETi tind . 19 T 92 c ·· ·· S 

eye v ırmak ıizre dü- Mısır başvekiline bu noktalarda hası iştirak etmiştlr . sulünün samimi taraftarıdır. Ve bü- . en.. emmuz 9 uma gunu ıhh/ye ııekili J 
. d<tl>adi ka_"· lar, i tı-1 s~:ı derece 1 rar et. f!i bildirilmiştir. T k ki • Tahran, 16 ( A.A.) - Geçen Pazar ıcraılıedırdılecek müsabakalar aşağıda (T 

Ur müs rat sıstemi ve keSkin tün emeklerini bu tığurda sarf etmek- günü Sefidaşe civarında hükumet kı- yaz Ankııra, 17 elefonla ,r 
' ra icıırc kar - ı"çkilere karcı gcisterllen memnum·yet tedir. Hu""T.l\met hır· sulh unsuru vu··- · .,.,,. t d b ! blıl) e 

.. ..~ taatı ile kıyam eden bahtiyariler ara- ceza nıahkemelerl '" ere e u unan sı .ıı 
• kanunu, na- .i ız • vam edecektir. kongrede takdır edilmiştir. cude getiqnelı; istiyor. Fakat, Ren sında bir müsademe olmuştur. Hü-' klll Refik Bey Agıı,stos or1;vı 

' rilec kı ukre • 16. AA.- Liberal parti- Ceneral Beu, (Murat paıa) nm erazisfnin derhal tahliyesi meselenin kOmet askerlerinden birkaç kişi yara Anlı:ara, 17 (ıelefonla) rına dogru Ankaraya geıece 
okt • L • grııpu ve halk fır-ı kemikte rinin ruıkli mimascbetile Le- hallini tecil etmez." lanmıştır. Asiler Urucini işgal etı:ıµş Ceza mahkemeleri agustosqn 0

' ıı: ı ,. rl tc u t rk·tmişlerd.it. histaıcnı Kara1<ovi §ehrinde yapılan M. Briand, milliyetperverlere kar- !erdir. 1 yirmisinde talil edilecektir. Tatil Su mülahassısı .?iDi 
n• a k v ı n ki .mevcut 387. merasime Türk maslahatgüzarı Vas- şı mücadefe mecburiyetinde bulunan . . mUddetl ı~ "'"ndUr. ı• J 
R ı.-· 13 ı ka ' " "'M Ankara, 17 Telefonla e•• ni"rı;:- me ustrn ra fır sı, dordü fi Bey de iştirak etmiştir. Bu müna- M. Stresemarın dan takdirle bahset- te~elli edebil_ir. İngiltere, al_akasız~ı~ Talim ve terbiye dairesi reisi ve.klletinln su işleri için ' ... ~ı 

. h k ırk ,ı v c' • t danc-ıi de dok- sebctle kendısi hakkında Lehli dQ•t- miştir. M. Briand. nutkuna şu suret- gostermemelı ve hulusu nıyetlerım f{~"".ıl 
k~• v !~" ır K ! !'~' et'. ı ~ tor L gr~pı.. a mensı.ptur. Sen•- !arımız tarafında gösterilen samimi- le nihayet vermiştir: Sulh ancak birleştirmek hususunda Fransa ve Ankara, 17 ( Telefonla ) - dl~I mUtahassıs M. Ol" 
l:.ık<JM~tı,.,~yabet mec;~ıaı.!le hemfıkrı toda aynı beyanat yapılmış ve ayni yete mu!"aileyh bir mektupla teşek- Fransa ile Almanyanın mü§terek gös Almanyaya yardım etmek suretiyle Talim ve terbiye dairesi reisi Konyada tetkikattan 1 

olara\< eserme tcreddudsuz ve tera-1 vazıyet hasıl olmı••tur, 1 kür etmıştir terecekleri hüsnü niyet eseri olarak sulh lehinde harekette bulunmalıdır. Emin bey avdet etmiştir. memleketine dönmUştllr• 

F• 
kiıtürôü ı e rrto- - ,._ 
- ·- ı heyin csya- da 
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\llLLIYET PER.'E..\lBE 18 Tf.\l\IUZ, 1929 

Ekonomi Mahkem elerde 
ktısat barometresi nedir? MİLLiYETİN ŞEHİR HABERLERİ ''Kiraz zamanı e\'lendik ! 
İngilterede Board of Trade Amerikada Bureau of Labour, Kocası evine yalnız mezeli 
bnanyada Konjonkturforsch~ng daireleri iktisat barometre- Emanette Milteferrlk H. Villigette lur,ftı.U getiriyormuş •• 
denilen müşireleri hesap ediyorlar. N · · · V ll /l B kç"ler ~ 

Bu nedir? Umerotaı lÇlll ı er ma arı e l Zevcinizdir, size bakmıyor. Nafaka istemeğe geldiniz. 

Yalnız fiat için müşire yok; devlet maliyesi i~in müşire _var, ed l Artık kahvecilik filan Öyle değil mi? 
ı>azan, kredi, ziraat, para tedavülü, banka, tıcaret, nakliyat, 75,000 ve seylApz e er Serginin açılması - Şimdi ben ne söylesem yalan. Ümmeti Muhammet 

.• sanayi için müşireler var. . .. . . . için 5,000 lira tahsisat yak laf ıgor yapamıyacakla rüyor .•• 
Biz bu işe yem· başladık. Henüz fiat muşırelenm, onunda Cemiyeti belediye dün ikinci reiı y 1. dı Çar9ı ve mahalle bekçileri hakkın - Sen ümmeti Muhammedi bırak ta kendin söyle •• Kaç 

,..__ -'--·· altı er ı malları aergiııinin küp ya: ki dd 1 · d bek ·1 -ıa hayat fiatı nevini hesap ediyoruz. Ticaret o ..... '..... .. vekili Tevfik beyin riyasetinde top- ldafdığınclan aergi komisyonu faali- da mua e nızamname e çı e ncdenbcri evlisiniz? 

.yı...._ ne .. rettı·. Fakat bundan başka toptan, perakende fıat mu- landı. Sokak lavhalarile emllk numa tin" ttınru rin uğart ücretleri 30 lira olarak tea - Vallahi pek iyı" bilmiyorum. Kirez zamanı idi. Üç sene -.ı ., l •-- · · · beden 7Z 500 lira tah ye 1 ar ştır. pit edilmittir. Bekçi ücretleri mahal 
resj gı"bı" bı"r su··ru·· fiat mu··şı·resı· nevı"len· var. Yİ"V•" yavao. ona- r~oarı ıçm ıca. . ' - Komlayon dün serginin bir laaım- kı . ö h d b"lm ki? 

,.. '"" "' sıut kabul edıldı. Cerr~ pqa has- mn yapılacaıtı erkek muallim mekte- leler hal mn servetine ı "re er se- u mu ı cm ••• 
hesabına başlanacaktır. tahanesinde Radyoterapı milt~- binin planın çıkarımttır. ne ibtidaamda mahalle heyeti ihtiya - Çocuğunuz yok mu? 

Kafi mi? 11 olarak zı ay çalıtan Dr. Remaı be- Se . ka 1 b" . riyeııince tevzi olunacaktır. Halk ve H hem ok 
""' M l · "b' bi d yukanki mil«İ- yin evci emirde ücrete milatahak o- · rgı t surette ağustosun ırın receği paralara mukabil makbuz ala - cm var Y • • • 
.... odern iktisat memleket en gı t, z e ,... . .. · cı hafta11 zarfında açılacaktır. ktı - O nasıl şey ••• 
'--· Bizd b'" .. b .. "relerin lup olmadığının kavanın encumenın- Sanayi. birliği Ticaret Odaeile te- caBerk.çı"ler esnaf ve mahalla ... • m· ti Y . di . d ğmad ""ld""l Sıkın yü•ünd -.ı:egorilerini hesap etmeliyiz. e utun u muşı ce tayinine karar verildi. Haydar pa dı .,,.. - anı yeceğim o an o u er, b • 
~ müşiresini çıkarmalıyrz. p köprüsünün bu aene inp11 kabil = t~=r:~~:~ maddt yar - =•~ v~ ı:;ı.lia müdüriyetince taatik e Benim çektiğim sıkıntıyı acaba dünya yilzünde kimseler 
~iktisat barometresi denilen bu tek müşiredir. olamayacağından buna ait bulunan Serıide te§hlr ed"l k mallar kimi e e ır. n· mi? N l · "kti t b ı;o bin lira tahsiutın münakale aure- 1 ece - Bekçiler Polia merkezlerinin em 
bı • adi barometre hava tazyıkmr göstenyorsa, l sa a- tile verem hastahanesi arsasının is- len ha~ır!-llDlıf~r.. . . . altında bulunacaklar, bayram ıünle - Sana hiç yiyecek getirmez mi? 

!orııetreside iktisat vaziyetini bütün olarak gösterir. Ona ba tlmlikine tahsis edilmeal kabul olun Se~~ımn tanzımıne yırmı temmız- ri davul çalamayacaldar, sebze satma - Mezelik turşu filin getirir ama onlan da kendi yer ••• 
••"lll. rrıillet iktisadı düşüyor mu, kalkıyor mu görür. du. dan ıtı~~en başlanaca~ır.. yacak ve kahvecilik V. S. &ibi itlerle - Demek akşamcıdır. 

11'.ır. ha aı· . d • Ser~ı~~ klitat.meras.ımınde Sana- m-gul olmayacaklardır. Mamafl ni-
-ger iktisat hayatını, konturolla tashih ede ede. sevk için, Rize ve Sürmene v ıaııı.7e aeyj yı birliğinin hamı reı.i olan İsmet • .:;:.namenin bu maddesi temamiyle -Ah ah, akşamcı demek söz mil? Hep binlik binlik lçer. 
llapct iktisat miyarları deliletile hayatr kavramak lazımsa; ve laptan müteessir olanlara Iıtanbu Pap Hz., de bulunacaktır. tatbik edilememekte ve bekçiler kah- dan sonra da eline geçeni kafama fırlatır. Maazallah hele 

&. şehri namına 5 bin lira muavenet ya 
ı;er bugün Türk iktisat hayatının seyrini takip, müşiresizlik- pılması da kabul edilerek müzakere- vecilik V. S. yapmaktadırlar. tanın sirkesi az olsun .• 

DAHiLiYE KALEMi MAHSUS k il · tb" .,... T lllümkün değilse, süratla bu imlcim yaratmak Iazımdır. ye nihayet verildi. O Be ç enn e ıse, sı ..... ve vezaı ıne - Eviniz kira mı? 
Baııun ı·çın· , ı"statt"stı"k mu""du··n'yetı'nden ve ticaret odalarından M DORO ŞEHRiMiZDE fazla ehemniyet verilmektedir. - So""zde kira ama kirasını veren kim? Dün gene kadın ge 

ANTRENÖR M. ABRAHAM Dahiliye vekAleti memurin mildil- Şehrimizdeki bekçilerin yeldlnu 
t vekaleti ve iktisat meclisinden miiştekil bir TETKiKATA MEMUR EDiLDi rli Samih bey ka.zı tetkikatta bulun- 800 den fazladır. Polis miktarı 2,200 söylendi söylendi, gitti. E .. hakkı da var ya.. Tam dört ay 

(Yiikaek Türk ekonomi konjonktür taharriyatı inıtitüıü) Şehremaneti tarafından yaptırıla- mak üzre tebrimize gelmit ve tetki- dür. Şehrimizin nilfuou 800.000 ad- du, kira namına on paralar vermedik. 
Aç.biliriz fikrindeyiz. cak olan Stadyom için atletizm antre kata başlamıştır. dedilecek olursa 1000 kişiye bir bek- _ Sözün hulisaaı nafaka değil mi? 

_... _... ıt N. nörü her Abraham bugünden itiba- VA Do.o Hl çi ioabet etmektedir. -Nafaka .• Evet nafaka •• Şayet venniyecelııle, artık evde •• ı İ ren tetkikata batlayacaktır. Stadyo- ~~ VA CERRA GUNÜN İKTISAD HABERLER mun Cukur bostan, sultan Ahmet, KONGRESi TRAŞ KONFERANSLARI ruculardan değilim. Aç taksir, bana da günah delil mi? 
.., · Hüriyyeti ebediye ve ya Maçkada 22 Temmuzda Vaqovada toplana- Berberler cemiyeti, tehrimizde her - İlk kocanız mıdır bu efendi? 
ı loa t d k 1 f tu 1 rda· b"t b• yapılması tasavvuru vardır. Her Ah- cak olan cerahi kongreye mu~ahh~• bertik san'atı hakkında konferanslar s·· 1 · b d""rd.. iidU K d re O ası um aş arın a ra a Sa I lf raham buraları sırasile tetkik edecek olar~k oper~tör M: ~eınal beyın gıt- vermek üzre müsaade istihsali içi - oy cmesı ayıp, u o unc r. oca an yana 

ölçü ile yazılmasını kararlaştırdı tir. Bu günkü tetkikat Çukur bostan- mesı takarrur etmıştır. hükumete müracaat etmiştir. Ber~ yoktur. Üç kocam da sizlere ifınür. Herif iki de blr bunu 
latanbu 1 · d da yapılacaktır. .......,. berlik mektebi Ağustos iptidasında kakar: «Sen onların başını yernipin. Bu sefer de ben senin 

toııı..ı.n. 1 Ticaret odau meclisi dün aı pıyasa a mühim tesirler yapacak- latanbul _ Ankara açılacaktır. şını yiyeceğim •• der. Elden ne gelir, sesimi blle çıkarmam.• 
O ttır. tır. 1 B N SU Ald ğ t b 1 

fe da erkin ve memurlanmn vazi- • Seyri Hfainde - mı .•. ? - SEH R A DO ı nn malQmata göre atan u - .fl;!f 'k l/ d Mahkeme gelmiyen zevcin ihzaren celbi için başka bir 
t..~ eallhiyetleri hakkmdalı:i dahilt Seyrisefaln idareıl yerli kömürlerın Mürakabe encümeni dün toplana- dan Ankara ile günde vaoatı 22 ve Y r e erı e bırakıldı. Kocasından nafaka isteyen kaclm bu karardan 
::""'lllltna kik kab 1 dil · pahalılı"" ka da · · kik rak •ehir bandoaunun Istanbula nak- Ankaradan 1stanbula 176 mükaleme Sı"gorta tarı"fesl tir me tet ve u e mıt- .,. rJıım vuıyetı tet • nun olmadı: - «Kim bilir gene ne mavaller okuyacak? K • etmektedir. 1i hakkında tetkikatta bulunmuıtur. yapılmaktadır. 

lıtaıı.iiatura aatııındalrl teamllller Bu vaziyet kal§ıunda eğer bir tar- Mamafi tahsisat olmadiği için Ema- _.,.,,...,...,. b"k (Kıyabında) nafakamı keseydiler.• diye teessürünü izhar 
9111z;ı..d t kt d Şarap mu··tahasıısı 0 etdi Cumartesı· tat ı • • • lıa en vukua gelen gayri mqru :rı hal bulunamaı:sa yolcu ve qya ta- ne na e muarız ır. ,. 

Jli, beti izale için, bu satiflarda öl- rifesine zam yapılma11 çok muhtemel ru Müskirat idaresinin Fransadan edı' (meye başlıyor 
ltilı0larak top gibi gayri muayyen te- dir. ET UCUZLIYACAK MI •• ? celbettiği şarap mlitehassı11 Marsi-
~ yerine faturalarda satif mikta- *Antrepo buhranı.- Antrepo buh Erzurum ve havalieinden fazla mik lyadan İstanbula gelmiştir. Yeni yanğm sigorta11 talimatname 

GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 
metro ve ya yarda olmak üzre ram devam etmektedir. Liman tirke- tarda koyun yola çıkarılmıştır. Bun- M. Emil BUfre bağ zamanı oldu- ve tarifesi dün alikadar şirketlere 
~ muvafık ıörillmilgtlir. Alika- ti son günlerde vesaitini tezyit ede- !ar şehrimize geleceği cihetle Eylüle ğundan Marmara havzasını dolaşa- tebliğ olunmuştur. 

Hareket gazetesi aleyhindeki davalar 
tevhit edildi 1 t tacirler bazılarının ( 48) metro- rek buhranı tahfif edecek mahiyette doğru etin 70 kuruşa düşeceği muh- rak köylü ile temas edecek ve yeni Buna nazaren, yeni tarife ilı:i sene-

: lrumat toplarını (50) metroluk bazı tedbirler almağa batlanııştır temel görülmektedir. usulleri köylüye gösterecektir. tik bir tecrilbe müddeti için kabul Bir şirket tarafından Hareket ga- Mahkeme hakild yquım tayini 
1 P l\lnıı altında satınaları dolayıai- Ticaret odasının tegebbilaatı üzerine Mumaileyle beraber gelen likör edilmiş olup Ankara, İzmir ve lstan- zetesi aleyhine açılan davanın rilye- maznunun tıbbıadllye sevkine 
• llllltazamr olmaktadır. muvakkat antrepolar açılarak ithalat Vapur ve tren saatleri mütehassısı M. Benzi de dün müski- bul için ayn bir tarife tespit edilmiş- tine dün öğleden eve! üçüncu ceza vermiftir. 

Oda meclisi kararile manifatura e'yasının yerleştirilmesi cihetine gi- Cemiyeti belediyede Emin Ali B. rat fabrikalarında likör tecrübeleri tir. Bu yerlerdeki k1ğir binalar için, mahkemeııinde başlanmıştır. • Hukuk mahk-.leri tatil ~ 
~ıturaıarmda miktar ..;bit bir öleli dilmesi zaruri görülmektedir. tarafından verilen takrir emanete ha- yapmağa başlamıştır. yangın tehlike derecelerine göre, Müddei taraf bir Ermeni tirket o- Hukuk mahkemeleri llnilmW:delı:i 

• göıterilecelf cihetle bu karqıklık * Petrole kolza karıtbranlar. - vale edilmişti. primler binde (1,40) (2,50), (4,50) lan kendilerinin Yahudi olarak zik- marteıinden itibaren yaz tatiline 
lıalizeteeek ve buna riayet etmlyenler Piyaoada kolza yağı aui istimali art- Bu takrirle tren ve vapur tarlfele- Temlik muamelatı ve (5,65) olarak tespit edilmiştir. redildiklerini ve bir fikiyet münaae- lıyacaldardır. Hukuk mahkeme) 1 

kbada talıibat yapılacaktır. maktadır. ki rinin tevhidi iıteniliyordu. Temlik işleri süratle ilerlemekte- Ahpp binalar için sigorta ücreti aı- betjle haklarında nqriyat yapıldığı- tatili bir h1ı9uk ay devanı edece 
Temmuz nihayetinde müddeti bi- P~trol inhiaar idaresi, bu hususta Eınanet bu takrir üzerine vapur eli nıf1a ·· b" d (8 45) (10 40), m iddia ile manevi zarannm tamıini- Ceza tnahlı:emeleri tatil yap 

ecelt ubire borsa ı"dare mecliaı" az•- tah .. kikatını bitirmi• olup faaliyete v r. rına gore, ın e • • 
A • e ve •imendifer idarelerinden birer mil Mevcut muamel•tın su··ıu··aü ı"kmal (14) ve (19) dur Dig"er •ehirlerin ni istemiştir. Hareket gazeteti namı- 20 Atustoatuı itibaren ba••-

an yerine yeniden ın· tihabat ı"craıı mucadeleye geçmek için Maliye v • " · • ... ı-kil ti d liın e- rahhas istemiştir. Bu murahhaslar edilmiştir. Şimdiye kadar İıtanbulda sigorta ücretleri yüzde 5 kadar faz- na mahkemede Müdderriı avukat dır. Tatilin teehhlirline aebep 
. Oda birinci reisi l.t:itat ikinci e n en ta at beklemektedir. Temmuzun 24 ünde emanette top- yapılan temlik muamelatının yekO.nu dı Cevdet Ferit Bey hazır bulunınuttur. Ceza uıulll muhakemeleri kan 

•isi Necip, Borsa meclisi r~iıi Mu- Vekilet bu hususta alınacak ted- !anacaklar ve hareket saatlerini mü- (1000) i geçmiıtir. ~.;;nelik siıortalann 4 senelik prim Müddei taraf davuını tqrih ettik nun bu tarihlerde mevkii mer'i 
t·t ve meclis azasından Habip zade birle!i tespit etmekt~ir: En e~alı zakere edeceklerdir. Ancak ·bütün ve teferruatı pe'in verilmek prtlle ten aonra, Müddei umumi bu dava- &eçmif bulunacatıdır. 
ıı:n B. !erden mürekkep bir heyet tedbır olarak kolzanın ıatihaal edildi- vapur ve ıimcndiferlerin muvasalat Sinema artistliği bqinci aene primi tamamen tenzil nm, Müddei umumllllı:çe llrame edil- Ceza mahkemelerinin tatili 5 

tlh_,, olunmuştur ği motörinin &limril.lrten &eserken ve hareket saatlerini tevhide imkin Sinema artistliği öğretme cemi- edilecektir. mit olan difer bir dava ile tnlılden lille kadar devam edeeelıtfr. 
l>ink·· · · · tclvini muvafık göriUmliftilr. &örlilemiyor. Çünkü tahrik edilen yeti için vilayete yapılan müracaat 3 günlük sigorta için aeneYI Ucre- rüyetini talep etmit ve davanın Ha- da :ıo Temmuzda tatil yapacak 

'-c~du ıç~m~~· ~y~ ~~kal'?et * Veni gümriik tarifesi.- Yeni vapur ve tren adetleri birbirine mü- taavip edilmiş, cemiyetin faaliyetine tin yüzde befi, (10) günlük için yüz- reket gazetesinin 15 Haziran tarihli avukat o ıtırı bir Anupa Myaba '-11 b en ay ıye ret e~. 0ı' n- gümrük tarifeoi villyete teblif olun- savı değildir. müsaade olunmu•tur. de onu, bir ay için yüzde yirmisi, on 10 numaralı nuııhaamda münderiç çıkacaktır . 
.. _ ususunda çıkan mut!ri!'tta mu•tur. ' d d k daha f 1 tah "ki · b" ·· ·· betil ika 
~e.&bahsolmuştur. Ocretlerını he- ." Kambi . ....: D"" bo - __ _ ay için yüz e o sanı ve az a- n ınız ır şur munaae e - • Aliye ı.a-ıa -.ı..ıke-.ı..-l 
"""l 't'e . • 1 • 'd d yo Yazıy .... - un r- Ada çamları ~711 R'I) aı iç_in ücretin tamamı alınacaktır. me edilmit olduğunu beyan etmittir. Oıküdarda oturan Herant Ef 
~ cezr7ıyen ta~~~.e~ r~~~~ e e e- uda İngiliz liraaı (1007) den, Düyu- Ada çamlannın emanetçe kiralan- rT, ~ . Primle beraber damğa resmi, Devlet Alev yağmuru serlevhalı olan bu 1ı:uı Mm. Mannitf yaralayarak 
lııı ·· ~ ar~n tat 

1 1 
flUI .

1 m~v~- nu müvahhade (186) dan muamele maaından sonra çamların ıslihı için ~nz/!0 ve nahiye vergileri ve yüzde yedi şür, Konyada müntetir cHalka Doğ- cesa tnahlıemeaine ftrilen Şalı:ir 
~~r~lmıyerek bu k~ydıyeler ~ görmüştür. faaliyete başlanmak üzeredir. • -- _ -

1 
buçuk hesabile idare masrafı da alı- rut mecmuasından iktibas edllmittir. p kerimesi Aliye Hammm 

~ ay mühlet verilmek surettle latikrazı dahili üzerine it olmamıt- Emanet, bu seneki bütçeainde bu nacaktır. Mahkeme, bu gazete aleyhine açıl- meııine Atustooun 114 tlncil sllnO 
M... rlara teıhilat gösterilmesi. tas tır. maksat ı"çı"n 5000 lira tahıioat ayır- SANDALCIYI VURDU PRiMLERiN NISFI ..,_ olan müheyyiç n,..nyat davau- •---ca,.......-. 
:•p tdibni talimat Evvelki cece Unkaparunda oaodalcı . . ___,, -.-- _... ,...,. 
~· ttir. Zahire borsası . Altın (871) kuruıtur. mıttır. Bu tahsisattan ba•ka cemiye- Sarı Hüoeyio meçhul bir ıebepten ha- AUlkadar 91rketler cumartesi ıtl- nm bu daYa ile tevlüden rüyetine • Vılrtor,ayı ........., Nuif. _ 
,2.~de ikinci tahliller hakkında!? • Tiearet Odur iatihalıl. - Tica- tin 1 7 bin lira birikmiş tahsisatı var- mal Hızır ile bvp edecek tabuca:rla nünden itibaren yapacaldan muam~ karar vermif ye muhakemeyi Tem- tria Viktoryayr blrlı:at ltwraunl.a 

ı.....-· 1tllk mühletin (3)ı:üne tahvı- ret Odası intihabı.- Ticaret Odalı dır. atg. 'ıh'~ :rar•~ü blamııa leler dolayıaile aldıkları primlerın muzun 22 sine talik etmittir. ralıyan, annealnf ye 
- olunnıuıtur. meclisindeki münhal azalıklar intiha- Çamlar hakkında icap eden ted- r çınq ve • Y• mıw mıfını mükerrer sigorta tirketine ve- KARAKAŞ HOSEYN öldüren Nazif Sllrurtııbı 1dlç 

Mühim bir iflu batına bu sabah başlanacaktır. birleri almak üzre bir balo verilmesi tır. receklerdir. Bunun için ancak tarife Ağırceza mahkemesinde dünblr kadın iddia ediliyordu . 
... ~~aldığımıza ıöre, piy~da Münhal azalıkla~a fırka n~ münasip görillliyor. Bu hafta içinde KENDINIUDENlzE ATTI dahilinde iş yapacabileceklerdlr. meselesinden Akaarayda Hacı Ome- Nuifln Tıbbladllde mıcı:== 
~ hır nıanifatura taciri 1 milyon ~e~ ol.arak zahıre borsa11 ı~re şehremini beyin riyasetinde bir balo Kao•mpaoada Hüorn maballooiade otu· TUTUŞABI LECEK. YERLER ri öldüren Karatraı HU.eynin muha- bltınipede raporu henU.. ııı. 
". '-ıı~lira açıkla hali ifllsa aelmlt- meclisı reıal Mu.r.at. ve Iatanbul zıra- heyeti i~tima edecek ve verilecek ...... u Zallni• bnu Sii""8I H., dirt Tehlikeli unatlarm icra olundufıı kemeaine devam olunmuıtur. Dinle- miftir. 
-~ • Ce d B 1 ' karar k ..... .ı bçm,. •• Haokiyda .ı.r.ı...... · 1 dalı:i binala •• ı.ı · yh alacalddarı ile kon- at. ~~ı ?>ildurü v et · er balonun teferruatını lagtıraca - daa Sabrı..;. ...... .ı...ı.11r. m~esae~ er . ya~ . .rın nen 8 ,_...t maznunun aleyhinde 116- AğıreMa malıkemal dtkıldl 

aktedemediii takdirde illi- gösterılDUftir. tır. Balo, yakında yat klüpte verile- Zati .. ...._ ..ı.ı.amit ,, .. ; ii•-• primlenne, yüzde yırım zammedile- ylenı19lerdir. . ııinde rac ılkıderflmeli ıpa 

K.amb 60 BO' - .... 11 'l.'/ "1929 cektir. ~·.~•· H .. u,,. sid~.~w.1 bili il• t'.."" cektir. Müteaddit sahipleri olan hl- Karakat Alinin nüfuı k.ltJdı ken- Diden ın ııalı:lıere yuılmaama 
'' ı oao f Adalar kaymakamı Haznn beyin -- ..... _i,ti . ..-....v H. bu -•- nalar kıaım kıaım siıorta edilebile- dlaini 16 yapııda ıöetermekteclir. nrmiftir. 

ı...._ ISTlıtRAZLAR TAHViLAT himınetile Ayanikola civarmda lı:iliae !;!;:.. •!"i::!: .. i.:.~. kendioini d-iao cektir. Yeni tarifenin tatbikine cu- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!ji!~~!!!!~~~~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!l~ııi 
il~ dıhııı 195 15,oe !erin tasarruf iddia ettikleri bostanın martesi gilnil batlanacak, Mükerrer Mtll' ti bO-k eti 
ı.:_""111 ....... bblde 186 oO Aııadolı} ~ ~ ::::: emvali milli yeden olduğu tahakkuk DiKKATSiZLiK YÜZÜNDEN sigorta firketi de ayni zamanda ite ıye D an 
~ııll deıııır fol• ı 70 D. Y. 1. T. 46.- etmiş ve burası hazineye geçmiştir. Tarabyada M. Rıinia bizmetç111 Hria- ba!layac:.:a=k=tı=r..;.. *"-C!i:l-f---

Tlnel flrked 4,40,0I Bu bostanda büyük bir çam fidanlığı tioa dün oabil keoarmcla gezerken elik- U 181 I• t:=:- SENm.ıı: 05 Eltt1lılt ıtrteıı .SO.OCI yetiştirilecektir. . . . btıızlilı: neticeai deniae dü!PDlllH<le Rumen talebe 
l d il li 75 Yenı· çam fidanları dıkıldıkten 8-10 etraftan yetifiler_elr: brtarılmııtır. ' •ınır yola il 30 Rıbbm Şirketi. 
l 11 \ ıy. S. 79 SO H. P ... Umu ıırtlıl sene &Onra Adalarda yeni çam orman PENCEREDEN DÜŞTÜ 

birinci sahifeden mabad 
niden zihniyetin llp11 lae bir za- tiralı:i temin eden bu ebem, " 
man ve terbiye meselesidir; binaen- zem oldufu kadar da mllflıUI • 
aley bunuda ancak zaman ve devam- llp, bu bul lakillbı Guinin en t .ı;"" $ht111 n.oo çaı:u:ıt lan meydana çıkacaktır. Samatya posta ve telgraf memurlarm-

't .:'.".'rlııt1 39 50 dan Sere! el .. sarhoşluk eseri olarak 7 merasim yapıldı dan bekleye biliri2. yü eaeridir. 

Dün Darülfünunda 

1. ~· .\. s, 10 60 Loııdn 1001.00 0u Neıryod: 0.78 IS.75 KADIKOY PARKI metro yükııekliiindeki pencereden düı .. 
~ h!"1ıen Ş. IS.00 Paıll 11 30.00 AdDI 87 21.00 Kadıköyünde vücude getirilecek rek aiır surette ~11tır. Şehrimize gelen Rumen Darillfli- Fakat izalesi en ıüç mania, lisan Doktor ET 

lı. -..ırıııen $ 9 75 Ce0<.re t 50.00 Roma 9 ~7.00 AJrk için Mübüdardaki Rıza paşa ar- PARMAKLAR! KESILMIS 
l ~trıto S. 27 55 Bfttres t4 75,00 Amsterda111 ı IQ,f5 sası muvafık görülmektedir. Emanet Cibalide oturan koltUkçu Mehmet ef., 

nunluları dün Darülfünunumuzu zi- maniaıı, lisanın garp ilmini almağa • • • 
yaret etmişlerdir. müsait olmiyan telilidir. Milletin her Hüsnü Beyin cevabı 

~. ;_~q s_ 
19 

rs Brtaklel 8 46,50 Sofya 66 so,oo burasını istimlik tasavvurundadı.r: oilu Osman Y edikulede tramvaydan at-
Ş.~.._ t ... Ş. 

4 75 Praı 16 2t,5fl Bcrllft 'l 02:,25 ......-.; larken sağ ayağanın 3 parmakları tramvay 

Darülfünun Emini B. ile talebe ferdinin kolayca okuyup yazmak 
b·ı · · · d ı · h fi · Gazinin cliht oldu><unda cihan. murahhasları tarafından bu milna- ı mesını temın e en atın ar erı ı; ., 

YERE BATANDA ÇOKONTO altmda kalarak kesilmiştir. Ye 
18 

50 Viyana 8 41.o5 

licaı·et ve Zahire Borsası 17171929 Yerebatanı~~~ı~!!ımlarında mü 

· k"l ' b f"lhak"k ı b "t"ba · tefıktır. Binaenaleyh, yap'"•• 0 Sebetle nutuklar irat olunmu•, misa- ın ı a ı ı ı a ya nız u ı ı rı- b --. • ı d k b"· ·· k ı· · b" ha feyler u dehanın bir neticei talıil 
fl.rlerimize dondurma ve limonata ik- e e pe uyu ve uzuıruu ır -

ZORLU BiR HAMAL · f ha d F kat h aidir. Bunlardan herhanki birini 

.. IA"'AMl ~ <>utııa)' ~ 
t~k K. P. 

ESGAR ı Birinci mı 0o0",oo OOOOOO him çöküntüler olduğu hakkında ba-
lkluci 0000.00 0000,00 zı rivayetler y;>rsada Emanet bunu 

ıc:. P. Oçuncu 1050,Uı.I ı osu.oo tekzip ve ademi malıimat beyan et-

Tevfik cf., nin Zevcesi Saime hanım 1ıece 
Tevfik ef. , niz Zcvccıi Saime hanım cece 
tramvaycı lamailin evinde gramofon ca· 
larkcn sabıbb hamal Ali kapıyıkırarak 
eve ilimıiı Saimi hanttn1 sol memeaile ka· 
sığından yaraladıktan sonra kaçmqtrr. 

ram edilmiştir. yır ve ır an men ı ır. a er ğ 
Rumen Darülfünunlularına Türk ferdinin az çok mütesaviyen bilgili erine terciha yeltenmek; gün 

harflerile yazılı kitaplar hediye edil- olması o milletin terakkisini temin hututu şuaiyesini tefrike kallı:ışnı 
edemea Hakiki terakki ancak bu e- benzer. 

s ... ,. oo.oo 
._liottr lH.00 

oo.oo Razmol mektedir. 
18.00 '.'.'.::::..::::::~--···------

miştir. d k ·· kk" · · • Gazinin en büyük eseri: Vata Bunu müteakip misafir talebeler fra ın az ço muterra ı sevıyeıını 
Ayasofya camisini müzeleri ve Vali tecavü: ed~lrebk .. y.~ksbe.ğe ~ıkan .fibk~r ~:iı;: !re~:~~ ıı:ay:-;~;~lllı ..... 00.00 

~' 3-4 · ~.ıo 
~ "'•hloı - .-

~n • - o.o 
--.ı.ı.. 00.00 

00,00 
l ~,'lO 

-.-
- .00 
00.00 

ı.._. Hııbabat 
-.oo -,00 KUfytllt 00,- 00,-

!-.. Un s ıtt.,. 1200,00 1200.00 
""''-'I 1360,00 1 i4().00 

1 ""'•ıaıı 131 o.oo 12'j0,00 

lstanbul Hayvan 
Dırı aabflar 

ıt Cinsi Adet .:~r .ı::. 
lı~ 111~5 38 
-..;:::.> 35q S4 
t--'l'lllt OA9ll it 

~- 93 40 

;:t ...__ 
01 

" 
I~ 

IO 

40 
411 
39 

IO 
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Kepek Maarif Emanetinden: Ankara or-
Paspal Zahir• ta muallim mektebi kabul imtihanları MARANGOZLARIN AVUKATI 

Maranıozların her türlü davalan 
kendi Cemiyetlerinin vekili tarafın
dan meecanen talrip ve intaç edilme
ktedir. Eanafm lfizumunda derhal 
Cemiyete müracaattan bilclirilmİf 
tir. 

beyi ziyaret etmişlerdir. ve nur an ı e utun ır zumreyı, iı-

d 
IJ.i!O 

ÇiY a.r 
Arpa 10,00 
Mıar ıs,oo 

Yulaf 00.00 

13,10 
09,27 
ı~.oo 

00.00 
00,00 ~eten tola .. ı OO,OO 

00 -,00 
,..,.ıy. -. 
MerdllH - .00 -.00 
Nob•t -.OCI -.00 
lörilke 00,0CI 00.00 
Batlı 00.0CI 00.0CI 

BortUJ•ı 16111929 
Bt ııabflan 

Kilo llab 

.uıarı ~ 
ıur .... 54 öO 48 08 

Dalıç 54 60 7~ 56 

~YCll 40 'l6 il 90 

Ka111 
,. 511 71 

l(Arayııb 
00 

l:eçl 00 

Sıtır 00 oıı 

DaM 
lldaW 

20 Temmuz Cumartesi günü erkek 
muallim mektebinde yapılacağından 
talip olanların yevmi mezkürda saat 
aelriz buçupkta mektepte hazır bu
lunmalaraı ilin olunur. 

BurNg• ugalıat 
Kız mualllm mektebinden 60 tale

be dün Ma.mara vapurile Bursayı 
gitmitlerclir. Orada lıu muallim me
ktebinde misafir kalacaklardır. 

Kendileri şerefine Pazar akşamı tün bir milleti hep birden ileriye ye koyarak fitratın kendilerine ha 

bl·r musam·· ere tertip olunacaktir. sevkeden mütebarizlerle, insaniye- eylediği kabiliyetten milletini iı • 
t . 1 ld " ·ı· t de ettirmesidir. Rumen Darülfünunluları. Gazi ın vası o u,.u ı ım ve sana mer-

Hazretlerine takdim edilmek üzre halesinin bütün vukuftan ile mü- Çünkü: timdi ye kadar nice 
b" h eli "rmi•- cehhez yilbek dimağlarla kaimdir. tedlr phsiyetler gelip geçmİftir 

gayet kıymettar ır e ye ıetı • Harf intil•bı işttı bu noktayı temin bunlar menfaat ve iatirahati .§ahar 
terdir. etmesi itibatiledirki Gazinin en bl- teri için ufak bir harekete bile • 

Trabaonda cinayetler Borsa komiserltği ~a::fl~{!~~i almak. garp llmini.n memitJerdir. HOSNO 
Trabzon 16 - Son günler zarfın- sayısız istilahlarını bir darbede, hır • • • 

da burada cinat hadiscter çoğalmqtır. Şimdilik vekaletle yeının tanımda alabilmek, ı.u isti- H T fı Be . 
Kadın yilsünden iki tahn çarsı or- ı"dare edilecek lahları türk liunı içinde birer ya- • ay ur yın ceva 

ta11nda tabanca ile birbirlerini yara- tıancı kelime halinde bırakmayarak Bence Gazimizin eserlerinden 
Kacblıöyilnde ladıldan pbi DeCirmenderede tarla Kambiyo ve esham boraaaı lıoml- llııana karıtabilecek munis ve isti- ı lıüyüiünü aramak doğru de 

ıcaumpqa Dariipfab uat 16 mllnaaanı ytizünden köytWerden 2 aerlilinin. fimdillk, Uç ay ıracı..., ye- mali kolay bir şekilde aöyleyüp ya- 1 Çünkü lrilçURfi yoktur. Binaenal 
Hakem Necmettin B. maktul, 4 yaralı nrdır. lıilet suretile idarni Maliye nlıile- sabilmek için !atin harflarını kabul i Gazinin eııerlerinden en büyüğü 

Stadyumda Pulathanede iki kadın tarlaya inek tlnce muvafık &örWmOttlir. Bazı ga- mecburidir. Bu günkü neslin mev- 1 gisiclir diye aormalr:tanaa "sizce 
Siileymaniye 1-nbul ıpor saat 17 girmesi yildinden kaY&• etmı.ıer, ne zetelerde _iaimleri l!eçenl~r_d~ Niyazi cut malfunatını müşldilit içinde bı- . mühimmi han&ialdir" diye 80 

Hakem Aptullah B. ticede birbirlerini ağır aurette yara- Aamı, Adıl ve Seyfi B. birının komi- rakmaaı itibarile en &ÜÇ zannolunan daha doğrudur. 
Bu milaabaka on aelı:iıı da1ı:ika dört lam!flardır. aerlite tayini hakkında borsada malı1 bu büyük inkillbı kolay bir i~ gibi ı Bence Oaıinin en mühim eseri. 

dni olarak oynanacaktır. Kadmlamı ~lıiai. de ~dıldan ya- ~t yoktur. ~.saıe~ Kemale~ be- halledebilmek iktidarını iae ancak Bana hangi millettenıin cllye · 
A~- Adapazan 17.A.A. ranm tealrile ölmliflerdır. Valıfıke- yın vefatını muteakip derhal muıtak Gazinin, iıtikbalin asırlarca llerisl.

1 
dukları saman "Türküm;" derken 

Kocaeli mebusu İbrahim' Raııp birde bir çocuk bir phaı öldürmüş. bel komiserden bahoedilmesi mev- ni gören büyük dehaıma borçluyuz. çimde duyduğum sevinçli ıölU&:Jt 
Hakkı ve vali E§ref cÜmııuriyet bir aabıt kitibi de meçhul bir tahıs simsiz görülüyor. Şark ile ı•rp araundaki irfan uçu- barmaamı bana bahfeden ulu rull lı 
halk fırlı:aaı mutemedi' Rifat beyler tarafmUıı llldürülmU.tür. Cinayetle- ! Bu huauıta vekaletten henüz bir ruaıunu doldurup türlı:lerc, medeni- kilibıdır. 
tehrimise ıeJmltlerdir. lriıı faillari takip ediliyor teblii yoktw yetin muha}')'CI' ilim ve sanatına;.. \ er. TAYFUlt 
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:: Yangın • Hayat - Nakliye • Kaza • Otomobil • meıı'nlly•· :: 

ZIYARE
.T Es maliye Slgortntıımıı kal::ıl eder. ~§ 
- E: Adres} 4 Uncu Vakıf han lstanbul e= 

-Louis de Robert-den §E T lefon: lstanbul 1131- Telgraf: imtiyaz :S 

18 ·ı 1029 

HUG( 
Bugilu azım! har ·et 26 asg 
r ; glr po raz ese.:ek ve ha a 

ı cak • _ ı _ 1 durmaga k 'i gelecek mıyim? ..• Se-- 11::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ •:::ı:::::::::•:::::::::::ı:::::::ı: 
Matmazel Anriyet Lo°'blan'la mil· ni mc ut e<lebilec~k miyi.m? Bir kc_r.e . • ' .. 1 

acrref ohlyorum değil mi? Oturup t~hsilım yok, •enın scvıycnde degı: JsTANBl.JL \ L. YEf • 
soluk almama musaade ed r ı:ı:ıisiniz? tim. ~lr kaç zaman sonra artık beru DEFTERDARLIK JLANATJ 
Epey yüksekte otunlyorsunu.. sevmıyeceksln. 

SOK.AKLAR'?A. KEDILE~I • - Matmazel, içimdekileri size - Saçmalıyorum. . 
Istanbulda. kedı cıı;si!"" ~ksıldıg: miyordum.. . İ,tte sözilm!i cerhedcmıyorsun. 

ne bilmem dıkkat ettınız mı? Haydı _ Matmazel, içindekileri size Yarın doktor olacaksın. Fakat pa_ran 
vaktiyle R.us ?JÜltc;.c~eri toplayı~ !': söylemeğe geldim. . . Oğlum, sizin olmadığı .iç~? k~ndini. gösterernıye
yorlardı dıyelım, lakin avcılar gıcıel~ yüzünüzden, iyi bir izdivaç kaçın- ceksln. Sonup bır hekim kal~caksın. 
dört beş sene oldu! Anlaşılan yem yor. Eğer "Siz olmasaydınız amuca- Sulrilt 
k~d~ nesli pek seyrek. Buna ~ağmen sının küıyle evlenecekti. 'Amucası - Neden sustun?.).). Bugün beni 
Şışlı, Maçka ve adalard~ şug_unlerde çok zengindir. Oğlumun ise on para- feda ederken eza duyacakam. fakat 
sokaklarda gezen serserı gedilere te: 81 yok. lki ay sonra mektebini biti- yarın, ya~nıu; altında, yaya olarak 
aadüf ediyorum, bunlar:n §U kedı cek. Doktor olacak. Bugün serma- hastalarına .gıderken, belki bana la
kıtlığında nereden çıktıgını anlaya: yeııi olmayan bir doktorun kıymeti net edeceksın .•. 
"'.adım. Kedi sözünden aklıma geldı de yoktur. Hem siz bedhaht olacak- - Rica ederim kftfi artık. : • 
bır ab!'3p anlattı, ?nun taru~kları:ı· sınız, hem de oğlum mesut olamaya- . . .Sillrilt 
dan bir tüccar cvındekl kedıy.e bır· cak. Bu sevdadan vazgeçmenizi ri- - Annyet, senın mustarıp olmanı 
denbire düşrnan olmuş ve nihayet caya geldim. istemem. Ne yapacaksın sen? 
~ayvaoı cvdclri~erin mumanaat etmek _ Madam, sin ancak bir şey .. - İşte bundan başka söyleyecek 
ıstemelerıne ragmen sokağa attırmış. söyleyebilirim: Ben oğlunuzu sev!- ıoz bulamıyorsun. Merak etme, ben 
İki güı;ı sonra gazeteler bu zatin iflas yorum, oğltınuz da ~ni seviyor .. , kuv.vetli bir kad;.nı?J. t~tirabımı ye-
tttıği ı yazmışlar. _ Acele etmeyin. Bugün bdkl nerım. İnsan, b':y~k bır fedakirlık 

VARNA! birbirinizi seviyorsunuz Fakat aca- yaparken, manevı bır haz duyar. 
Bır dostumun verdigi tafsilittan ba yarın gene ayni ıurctte sevişcbi- - Hayır, yavrum, seni bırakamaya

gosterdiği kitaplardan ogrendim ki Jecek ınisinizl Acaba bir sene sonra cağım. 
Bulgariştanın bildiğimiz Varna lima- oğlum sizinle evlendieine pi§man ol- - ~o~ söz söyleme. Azim ve ira
nı Karadcnizin en !:lizel plajlarından mayacak mı? Zengin bir ı:ııuayenc 8 • de sahıbı ol. . . 
birine malik imiş. geçen sene oraya çamayıp, az bir parayla hiıkümct em- - Her ne olursa olsun, senın daı-
45 000 .~cnebi glt~ş. Belediyesinin rinde çalıştığı zaman, arkadaşları 0 _ ma arkadaşın kalacağım. 
n~şrettıgı ufak malumata naz~ran ıe- tomobillerde gezip de, o, yağmur al- - Mul!lm. , . 
hırde odaların~a ~·~ak. v~ ~oguk su tında yaya olarak baatalarına gitti- ~ Çocu~. gıbı oldum. Ne yapa-
akan mutaaddı~ bınn~ı . sınıf ~tel var ğl zaman, için için: yım. se~ soy~c. 
mış. B_u ote_ll~nn en ıyı ve ili!<& oda- "Kcşkl amucamın kızıyle evlen- - Evıne gıt. . . Amucanın kızma 
a~ın ~ıetı bızım paramızla 3 lira. Te- seydiml" demeyecek mi?.,. kur yap.·: 
mız bır lokantada sabah, oyle, akf3J11 Hayat uzundur kızım. Bütün bun. - Peki. . . kalkma, şğm altında 
ycıntği de..cem'an 150 kurup yeni- Iıırı düşün, ona göre lı:arannı ver. p~ıldayan saçlarını !t~rcre~ gide-
yormll§. Go_rduğum Vam'! manzara- Söyleyeceklerim bundan ibaretti. yım; •• Ben .herecan ıçındeyım, hal-
ları bana elım ve §llyanı bıcap ıeyler _ 2 _ buki sen sakinsın. .. 
öğretti: Ancak 50 senedir Bulgar· _Nen var Anriyet? Konuımu- Öf! ... Ne de yüksekte oturuyor-
Jarm elinde olan bu ufak.şebi~ Istan- yoraun. Ağladın mı? Kim canını m~ş ... Merdivenler inmekle. tilken-
b.ulun ç?~antır varma~ ı~teyıp te e- aıktı senin yavrum? rnıyor. .. Olur hadıse değil ... An-
rışemediğı şeylere malıktir. Istanbul _ Hiç. . . Ama senden ııaklamağa nem şaşıp kalacak. .. 
da içinde sıcak ve soğuk suyu akan lüzdın yok. Bugün annen geldi Hahl ... Sokağa çıktım. Neyse bu 
ancak iki otel vardır. Plajlara gelin- _ Yok canım 1 • İ§ kolay bitti , . Bu kadar az mU-
ce: bertaraf plaj, lakin, nedendir bi- _ Konll§tUk ... 0 gittikten sonra teessir olacağını dünyada tahmin e. 
!inmez bir türlü rağbet yok. Moda dütUndUm, Sen· de bir kaç zamandır deme,.dim ... 
v~ Boııtancı ham~arını tut~ zatın zihnen çok mqgulslin. BenJ sevdiği- Nakleden 
zıyan etmekte oldugunu teessurle öğ- ne eminim. Fakat senin hayatıru dol- SELAMİ İZZET 
rendim. Hele ha yat ucuzluğu ne de- iiii"iiiliOil-ioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 
mektir, bunu anlamak için bizim ıev 
glli Ticaret Odaaı erkbının varna
ya kadar gitmesini nekadar isterim. 
lşte ben bunları düşünürken içimde 
bir ezginlik duyuyorum, bir sürü 

MiLLiYETiN EGLENCELERI 
cNeden?» süalleri önUme seriliyor. 

1 Orijinal edip Ahmet Haşim B. va- 1-+..-
tan h, · ı.i demir hindi gerbctinin Z 
lezzetile ifade eder, bende onu, §U 1--4--
sôylcdiğim iç czginliğiile hissederim. J ~+--< 
cHer yiyitin bir yoğurt yiyişi van t 
desem tefahur saymazsınız ya? 1 

FELEK 

Yeni neşriyat 

Gürbüz Türk çocuğu 
Hımayci Etfal Cemiyeti umum! 

merkezi tarafından her ay nesredil· 
mekte olan (Gürbüz Türk Çocuğu) 
mecmuasının 34 üncü sayısı intişar 
ttmi§tir. Bu müsbada çok kıymetli 
makale ve hikayeler ve bir çocuk pi
yesi mevcuttur. Tavsiye ederiz. 

lrtihaller 
MÜESSiF iRTiHAL 

Hicaz valii sabıkı Baban zade Muı 
tafa Zihni paşa dün sabah irtihal et
miştir. 

Cenazesi bugün Bab•hleyin saat 
11,30 da veznecilerde Bozdağanke
meri sokağındaki 23 noJmaralı hane
eiııden kaldmlarak Bc}'Ult camiişe

Bu gGnkQ yeni 

bllmeceml:ı 
Soldan aata : 

1.- Ya§lığı izale etmtlı: (8) 
2.- .Musiki aleti (2) SallandıT(2) 
3.- Birbirine bağlamalı: (9) 
4.- Ekmelı: yapılan şey (2) Za-

man (2) 
6.- Başlangıç( 9) 
7.- Peğnek (3) 
8.- Vihimli (9) 
9.- Nota (2) 

DOnkQ bllmecemlzln 
halledilmiş şekil 

Yakandan aşatı : 
1.- Afili oturmak (8) 
2.- Hicap et (4) Kaide (4) 
3.- Siyah (4) 
4.- Çıratın amiri (4) 
S.- Boyun akai (2) 
6.- Solgun (3) Ud (4) 
7.- Bağ kötüğii (4) Musiki a· 

leli (2) 
8.- Canın yoncası (3) 
9.- Çanak (4) Bir ıeyln eonu(2' 

SATILIK TARLA, Bcykozda İpcir köyünde Sultaniyede meşathk ya 
nında 15 dönüm, muhammen bedeli 450 liradır. Müzayedeye 29 Temmuz 
1929 Pazartesi günü Deftardarlıkta yapılacaktır. (549) 

* * * 
Beyoğlu malmüdürlüğünden : 

Hudut ve milşıemilltı • 'o semti meşhuru mahallesi sokağı cir.s kıymeti 
Cebhesl Hançerli sokak 30~ BUyükdere llüyh1:dere llüyük<lere l>ük.kan 

Sığtarafı Mösyö Levi apar· lira 
imanı solu büyiikdere cad- 1 ., • 1 ançerli aparı.rnan 15500 
desi arkası emvali metruke 
hanesi; zemin katı od"n
luk kömürllık birincı k lt 
iki oda bir abdeshane bağ
çe ikinci kat dört ou~ 
bir abdçShane bir muı 
bak üçtincil kat dört oda 
bir abdeshane bir mot
bak dordüncfı .kat dl.lrı 
oda bir muıüak bir ç• 
ma,ırlık bir daraça. 
Balada cinsi ve hududu ile mUıtemilitı ve evaafı muharrer ve Rus 

tabasından Hiristo Mavromadiye ait apartıınan ile altındki dükkan mU
tabasından Hiristo Mavromadiye ait apartımana tevfikan ve kapalı zarf u 
sulile mUzayedeye vazedilmiş ve bu baptaki şaraitte tanzim kılman mü
zayede kaimeai zahrında münderiç olup bedeli ihalenin 2000 lirayı teca
vüz eylemesine mebni birinci taksit akebi ihalede ikincisi dahi tarihi 
ihaleden altı ay sonra bir acnede iki taksitte olmak ve bilumum masarif 
mü§teriye ait bulunmak Uzre yirmi gün müddetle mevkii müzayedeye 
vazedildiğini mübeyyin işbu ilin vrakasr tanzim kılındı. • 

liiilak ve e~anı ~ankası lstaıı~ul ~u~esin~en 
Satılık hane 

Esa.~ numarası :\1evkli Cinsi Teminat mikdarı 
Lira 

92 Bilyllkadada yalı mahal
lesinde topuz sokağında 

Hane 125 

Bal:lda ev>afı muharrer hane bilmiizsyede satılacağından taliplerin 
ihale gijnii olan 5 8 29 tarihine müsadif Pazartesi günil saat on 
aluda Şuhcmfze mtlracaat eylemeleri. 

Posta ve telıral leyazıın ınü~ürlll~üo~eu: 
1 - Ankarada umum müdürlük binaslle Lçtanbııl. T. Fabrikası 

ve Ankara lstanbul telsiz binaları için mubaya:ı olunacak iki yüz 
oruz ila iki yiiz elli ton Kadıköy gazhanesi kok kömliril 28 Temmuı 
929 Pazar günü ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zari usulile mü· 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin şartname 
lifnamelerinl ihtiva edecek 
tarihte saat on dörtte yeni 
müracaatları. 

almak için şimdiden, teminat ve telı. 

kapalı zarfları tevdi için de mezkOı 

postahanede mtibayaat komisyonuna 

Detlel ~enıirJollart ve limanları unıuıni i~aresin~en 
Kapalı zarfla münakasaya konulan 11850 kilo delikli bakır 

antrtuvaz çubuğu milnakasası 27 Agustos 1929 Salı gilnll saat 16 

da Ankarada Devlet demiryolları blna~inda Malzeme dairesinde ya
pılacakor. Münakasaya işdrak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar umumt Mü
di!rlük kalemine vermeleri IAzımdır. Talipler münakasa şartname-

ri findc öyle namazı c da edilecek ve iiiiiiiiiiiıoiiiiiiiiiiiiiiiİİllloıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

8U~U\ Ye sahiller sıhhat UIIlUIIl IIlÜ~ürlülfi emrazı İStilaiJH ~~;~a~~;: :~:z~~:~::n ~~ı·e:~:r~:. dairesinden ı.ıanbuıda bil;ihere Edirnekapı kabristanına def 
.ııedilecektir. 

Merhum muşarileyh memelekete 
çok hidematta bulunmuş bir zat olup 
irtihali mucibi teessürdilr. Mahtum
ları Baban zade Naim, Hikmet ve 
Şükrü beylere beyanı taziyet ederiz. 

hastanesi sertababetinden: Üsküdar Tramvayları 1darel umumıyesluden: 

Hali.alı ziraat mektebi rektörliiııiin
den: Mektebe ait ıs dônümden iba
ret dört kıta bağın bu senekei üzüm 
mahsulleri aleni müzayedeye kon 
muştür. Taliplerin 9eraitinı anlamak 
Uzre her gün: müzayedeye ittirak 
içinde yevmi ihale olan 14 Ağustos 
929 Çar,amba günü saat 14 de Def
terdaılik binasında zirilı müesseseler 
mü ya.at komieyonuna ğelmeleri. 

llaydarpaşa Emra:ı:ı i>litilAıye ha,tancsi için Kanunusanı 1929 
gayesine kadar lüzumu olan 14 kalem me"külAt ve mahrukat ırü

nakasai aleniye suretile mübayaa edilc.:cğinden ve münakasa (3) 
Ağustos 1929 tarihine musadif Cumartc~i günu saat 14 te Galatada 

Karamustafa Paşa caddesinde kAin ı~tanbul Limanı sahili sıhhiye 

merkezi serttbabetindc icra edileceğinden talip olanların yevmi 
mczkurda ma:-raf komisyonuna ve şarrnamelcri almak üzre de 
her gün mczklır hastane idare memurluğuna müracaat etmeleri 

ilan olunur. 

Üsküdarla Haydarpaşa ve Bağlarbası ile Karacaahmet arasında 
temdidi mukarrer Tramvay hatlarına mütelerri toprak hafriyaa, 
parke kaldırım feshü inşası, ray ve makas fcrşl, direk rekzl ve 
saire gibi ameliyat ile bin ton kndar demir ve havai hat malze
mesinin 1 laydarpaşa rıhtımından güzergaha nakli 1 Temmuz 1929 
dan itibaren on beş gün milddctle ve kapalı urf usuliyle mlina

kn ... ıya vazcdilrnl~tır. Görülen lllzum üıcrinc işbu münakasanın 22 
Tcmmı..z 1929 Pa1.artcsl güntı saat 11 e tehir edildiği alakadar
lar!n malumu olma' üzre il:\n olt:mı 

1 Şehremaneti ilanat~ 
Beyoğfo dairesinden: Sahlpll 

rinln l!:eçhul bulunma ına binaen 
teli "ilt y.ıpılama}arı Teı· h " 
Salıpazarı karşısında Tu.:"mba 
aralıl!'t· .okıııt da J\lııallim 1 ıkrl 
Be in ha i ittisalındckl, bir 
kı• ııı çökı- · ış vc li kısmı da 
çiıkmck üzre bu'.· an n::... ;ıla1.ıı 
duvarının t>ınlızurıı 15 gııre ka 
dar refedilıw.c.. ğı takdirde dai 
r1:,1; he lır d' ccLği telılignu ka
mı. 'ye maka'Tlına J,sir o·mfk 
üzre ilAn olunur. 

* * * lkyazıı dairesinden· Hoşka-
dem mahalks.indc :elim Paşa 
bahçe~! sokağında 22-24 i\o. 
ahşap ve ankazı pazarlık suretile 
25 7, lJ29 Çarşamba günü ,aat 

. ı 4 d~ satılacakor. 

Alınak Jsteyenlerln mczkOr 
gün ve ~aatta Daire encümenine 
gelmeleri lrnn olunur. 

*.il< * 
Şehremanctinden: Bedeli keşfi 

666 llra 13 kuruş olan merkezi 
Emanet binasına doşcnecck mu
şamba kapıw zarfla münakasaya 
konmuştur. 

Taliplerin şcrtnamevi a'mak 
ve keşif evrakını görmek için 
her gün Levazım müdtirlüğüne 

gelmeleri teklif mektuplarını da 
ihale giinü olan 28 Ağustos 929 
Çarşamba günil saat onbeşe ka
dar mezkür müdürhiğe vermeleri 

Soltanahmet icrasından : 
Galıtıda eski Gümrük aokagında 

22 No. kasap dükklnındı iken el• 
yevm lkımeıgAlı.lın mechul olan 
ve Menıea Kasanl efendiye lllmlı 
seksen liranın tediyesine mahkum 
bulunan Madam Dimitrula ile Anar· 
ltiros lstaYridis efendiye meblıjl;ı 
mezkı'ırun bir haltı zarfında mımas· 
rıf tesviyesini mübeyyin gönderilen 
icrı ihbarnamesi tebliğ edilemem!' 
olduğundan keyfiyet llAnen ıeblig 
olunur. 

lsıanbul ikinci Ticaret mahkeme
sinden; 

Galaıada Karaköy Palas karşı~ın

da Birahaneci Foskolo llirisıo efen· 
dinin hususatı iflAsiyesinln rüyet 
ve tesviyesi zımnında Avukat Ragıp 
ve Ziyaeıtln beylerin c ıleten sendik 
tayin kılınmış olduklarından müflis 
merkum zimmetinde alacakları olan· 
lann kanunname! Ticaretin 199 ve 
200 üncü maddeleri mucibince tah
kiki duyun için 9/IO 11 EylUI 929 
IOazarıesi, Salı, Çarşamba günlerinde 
jldnci mahkemei ticaretin lflls mu&· 
nelAtına mahsus odasını gelerek 
sendik efendiler müvıceheslnde ala
caklannı ispıt ve kaydı tasdik ettir
meleri ve müddeti mezkOrede ispatı 

vücut edemiyen ılıcaklılar hakkında 
kanunu mezktırun 210 uncu mad
deslnt tevfikan muamele olunıcıfı 
ilin oluuur. 

Iatanbul icra dairesinden: 
Bir borcun temini istilası zımnında 

Tabtakalede küçük Mayorku hanın· 
da üçüncü katta tahtı hacze alınan 
bir adet cVil, markalı bUyllk mıtba 
pzkl makinesinin Temmuzun 24 dil· 
ne müsadll Çarşamba gilnil sut 
ondı ınahalll mezkOrde alenen bll
mUzayede lurubt olunı~afındın ti· 

llplerln bızır bulunmaları ilan olunur. 

lsıınbul icra dairesinden; 
Bir dcyni ınahktımblhin temini 

zımmında mahcuz ve luruhıu mu
karrer halı, oda halısı, ıyna ve saire 
24 Temmuz 1929 Çarşamba günü 
saat ondan itibaren fındıklıda hamam 
sokağında kA!n altı numaralı hanede 
bilmüzayede eaıılacal(ından talip 
olanlann mahallinde memuruna mil· 

rıca.ırlan ilan o 1 unur. 

Adliye vekaleti evrak 
vazım müdürlüğünden: 
ceridesinin ı 6 929 tarıhinden 
ren bir senelik basık ası 4/7 
rihinde yirr .X muddetlc 
m ·~,..akasa su t le m cı._.ıya 

I!" tt11•• M n mu.. ı..le i 
rada adliy< vekaleti mı: ayaat 
syon•, da 24 , 929 tarı,-, ne rn 
Çar ·ha {; ıU ögicde- sen 
3 te yapılacaktır. Bu ccrid nin 
dı ve kapak k!ğıdı mutcahid 
vazı dan aynen veril ce ktır. 
namesini ve ceridenin ne suret 
srlmakta olduğu görmek ve 
mek isteyenler adliye vekaleti 
ve levazım müdürlüğüne ve l 
bulda da adliye levazıınına 
dairesinde müracaat etmeleri 
olunur. 

Liaeler mübayaat korn 
nundan: 

İstanbul muhtelit orta mektt 
tihaz olunacak olan Kadırgada 
ki eczacı ve Dişçi mektebi bina 
yapılacak tamirat, Ağustosun 
düncü Pazar günU saat on altı 
le edilmek üzre kapalı ~arf u 
münakasaya konulmuştur. Tal 
rin şartname ve keşifnameyi go 
üzre komisyonumuza müracaat! 

Tscanbul Maarif Eminliğin 

Hu sene L<tanbul Erkek 
alllm mektebinde açılacak k 
lar, bu 5ene kurslara kanu 
iştirake mecbur olan mua 
muavinlerine hasredilmiştir. 
tan 'ıul Erkek muallim mekte 
deki bu kurslara mllnha~ir~ 

tanbul, Kocaeli, Bolu, Bu 
Çanakkale vllAyetlcrl mualllnıl 
alınacaktır. Bunun haricinde ki 
alınrnıyacağından beyhude ınD 
caatta bulunulmaması ilin olu 

lstanbul mahkeme! asliye bi 
ticaret dairesinden; · 

Türkiye aanayi \'C maadin b• 
kası vekili avukat HıW FC\·zi 
tarafından lleşlktaşta clhannil 
mıbılleslnde 1 numaralı kereste 

mahrukat deposu sahibi lskeçeli H 
Tahsin efendi aleyhine ikame ol 
928/1571 numaralı ılıcak dava 
ikametküıı hazırı mecbul buluP 
milddelaleyhl mumıllcyt.ln hakkı 
llAnen lcrı kılınan teblljl;ıta ra 
yevmi muayyende isbatı vucut ey 
medlğinden H usulu muhakem 
kanununun 298 ne! maddesi ıııu 
blnce haklarında ittihaz olunan gı1 
karannın 141 ncl maddesi muciblO 
ilanen tebliğine karar nrllml$ 
emri muhakemenin 22 eylül • 
pazar g!lnil saat 13,30 da icra k 
naca~ını ve kanunu mezkurnn 14 
maddesinin birinci fıkrasına ıevff!{ 
mahkeme di \·anhanesine talik kı itı 
olduğundan mumallevhin ili•• 
neşri tarihinin ferda ından muıc 
olmak üzre bir ay zarfında tarif 
kanuniye dairesinde ınebhus 
karara itiraz etmediği takdirde ·• 
nunu mezkurun 405 ve 408 .. 
maddeleri mucibince nkıalan lk 
ve kabul etmiş ıddolunıcığı ~ 

bir daha muhakemeye kabul olunw 
yıcığı llAn olunur. 

lsıanbul mabkeınel asliye bl 
licaret dairesinden; 

Yeni camide 13 no dı hazır ~ 
bue ticaretiyle meşgul iken J 7 ,7 
tarihinden itibaren llAnı iflısını ktı' 
verilen HQsmen efendinin mesai~ 
!flaslyeslnin rüyeti zımnında t'! 
mUllziml Suıt beyin Jüj kom" 
ve avukat Zlyaettin beyin muv 
ıendik tayinine evrakı defı~ 
mıbkem~ye celbine mığızael1, 
eşyıyi zaidei beytiyeslnfn tıt. 
temine ılınmasmı karar veri~~ 
oldugundan esıleti aendigi ını
olunmak üzre esbabı mad 
7 eylül 929 cumarteal IUt ı • ıt 
mahkemeye müracaıtlan llAn oıuııııl 

Bıııa Aıliye bakimi.ilinden: 
Biganm Cedit mahallesinden /. 

tafa oğlu Salih ıeferberlik iptida~ 
dan askere alınan babası Salih 
Mustafadan 332 senesi Şubat-~ 
İatanbuldan son mektubunu al ... 
tan ıonra hiç bir haber a 
gibi hayat mematı da mechul -;,ıl'_ 
ğundan gaipliğine karar ver',..~,., 
dava ettiğinden 7 - 9 - 9a9 cuJl>ll": .. 
si saat ı O da gelmesi ilanen t• 
olunur. ,,,1 

1 iZ 
1 
serpildikçe kendisine mana veri ı tablonun temaşasından ibaretti., berrak su yerine mayi atef do- Bunun için bazı acemi gazete 1 hatırlad •. Hafızası bir defa 
yordu: Çerçevenin içi:ıde olmadan, kar lu olsa. Ve bilselerki kuru ateş muhabirlerine canı sıkılıyordu.jha (Ayaş) m (Dastarlı) kbf 

- Artık olgunlaşıyorum. şırlan bakılan ve sevilen bir tab çölünün ortasındaki mayi ateş Onlar sırf verdikleri herhangi nün hayalile doldu. Klüp afı;ı 

..... -.. 
Yazan: AK-4 GÜNDÜZ 

B• sesin kuvveti büyüktü, zerinde süzülüyordu. 
Deyni dek o sıklet bu sestendi. Hayret bey, havuzun başın
Ya ız bu ses •• Evlen! Ba!ika da kahve ic;iyor ve ımcliye ka
oir § y yok. dar görülmiyen bir neş'e içinde 

H..ı enbıre kolla.., yana sark- av köpeklerilc oyniyordu. 
tı. Cicim Ali pencereden hafif-

• lland . çe seslendi: 
K ola ın çkmirine tutun- - Hayret bey! Giyineyim de 

d•ı. Açıktan düşen bo~ bir rop gidelım, bizimkiler uyanmadan 
halı nele yere süzüldü. 1 eve! şık bir damat mübayaa e-

Ba"• e bır kolu yatagın ke- delim. 
nannda ki!ldı. Egri duran çeh- YACMUR AL TINDA 
re sarıydı. Kapalr gözlerinin Çapkın kız kederi biliyordu. 
çnkJrlan.ıdan iki pi'rlak sicim Artık iztırabın lezzetini tat-
ak yordu. Bu, aglamaktan zi- mıştı. 
~ade manevi bir bosalmaydı. Halinde uzun kuraklardan 
~ap m kız boşa1ıyo.r, eriyor, ye 1 sonra birdenbire ince, sürekli 
1ı bil' saha uz erine <ti<tyordu. 

1 
yağmurlara kavuşan bir fidan-

Yuşa tepesi y<!d.z!ımrnıştı. !ık peyda etmişti. fztırabrn in-
1!k \'apu" lıir l.i•! 'ik yo'u ü- ce. eürekli damlaları altında 

o- - .. 

Ve anlıyordu ki neş'e haya- lo ... O iştirak, o kalp çarpıntı- havuzuna düşmemeleri için bu 1 bir ziyafet haberini şi nnek i- daşlarile ava gittikleri va~ 
tın toprağı, dimağ tohumu ve iz sı boğazlanan bir kurban koçu- demir kafes gerilmiştir. Billur çin pek ince ve inciten bir gaf köyde üç gece kalmışlardı . 
tırap - bilhassa ince, sürekli iz- na karşı duyulan şuursuz acın- suda genç kız kurutmak isteyen yapıyorlardı. Bu, .ı<arflerden bar ve asil mahafili orada # 
tırap- yağmurudur. Bu üç şart ma idi. insanlar, acaba buz külçelerin- mürekkep olan sivri hançer şu meliydi. 
altında insan yaşayabiliyor. Fakat bugün hüviyeti büsbü- den midir? idi: Şehrimizin l:n kibar maha- Çizgi işlemeli bakır tasla 11 

Bunun içindi ki Mehmetle Se tün değişmişti. Sevdiği insanlar Çapkın kızın büyük izttrapla filine mensup fıanımlar ve bey- denk dağıtan kınnızı şalvll 
vil gittikten sonra «Emek Evi- dan birisi de kendisiydi ve baş- rından birisi de Emek evinde ler. . . güzel kızların seslerinde ve 
ne» daka sık ugramağa başladı. ka muztariplere çarpan kalbi ve tanıdığı başka genç muz~a- Bu, bütün Türkiye için öyl !erindeki yüz bin seneden~ 
Orada çalışan kızların dudakla- kendi iztiraplan ile de dolu idi. riplerin ortasında h~la mütefev ı bir yalandrr ki, bundan bütün kalmış asaleti dinlemeliyd' 
rında masum birer tebeastim, Ancak yaralı yaralının halini vik görünmesi idi. içinde c''a- Türkiyeye bir hakaret manası raz ipeğin, biraz elmasın, tı' 
dimaglanncla tükenmez bir iztı bilir. nnki kadar iztırap, acı ve insan çıkanlabili.r. Türkiyede şu ve limozinin ve her türlü spek 
rabın sağnaklan vardı. Üskü- Yedi tepenin ve Anadolunun lık bulunduğu halde hala onlar bu asil yoktur. Türk asil oldu- yon kazancının halk ettif'l 
dar ve Aksaray kızının ruhunu kızı ancak muztarip olmak için tarafından yine kendisine kar- ğu için. . . Kibar ve en kibar barhkla halik olan kibarlığı t· 
anlayabilmek için bu yağmur- sever ve ancak -mesut yaşamak şr bir aşağıdan yukarıya bakış yoktur. Türkün sekiz yaşında maliydi. 
!arla serpilip olgunlaımak ge- için değil- tok yaşamak için ev- vardı. ve dağ başındaki çobanı bile ki- Bir saatenberi dü:ünerı, ' 
rektir. O kızlar ki her iç çekiş- lenmek ister. Kaç defa haykırmak, hıçkıra bardır. Yeni yeni başlayan ve kın kız, görülen bir infial~ 
!erinde bin züppe şaiirin biner Çapkın kız bütün bunları E- hıçkıra haykırmak istedi. biraz sun! olan bir borjuvalık _ Rica ederim minik! ~ 
kafiyeaini yok eden bir ahenk mek evinin iğneleri üzerinde da - Ben de (siz) im, benim de vardır ki kastedilen mana, ifade Beni kendiniz biliniz ve ar J(ı1 
vardır. lan gözlerin vakıt vakıt titreyen sizden farkım yok. Bana aşağı- edilmek istenilen mahafil bu da nasıl konuşursanız öylt ııt1 
Düşündükçe anlıyordu. Ön- kirpiklerinde görüp seziyordu. dan bakmayınız! Hatta beni se ise, ifade ve yazma tarzını tas- nuşunuz. Bu tefev\·uktan 1 

cede insanları seviyordu, elem- Bu kızlar için hayat, çöl orta viyorsanız bana yukardan bakı- hih etmek lazım gelir. niyonım. 
!ere kalbinin çarpıntılarım veri- sında demir kafese alınmış do-

1 
nız ve ben bunula biraz mü~te- Simdi bir defa daha Ayrancı ı 

yordu, Fa!<2t o sevg-i bir l{Üzel lu bir havuzdur. Bari bu havuz rih olayım. bağlarının komşu kadınlarını 
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BUGUN 

l<enara koyacağı

nız 40 para 

·YARIN 
l(uracağınız snrvetln 

temeli olabilir 

... ,ı.UYE PERŞL.\1BE 18 TEl\1l\1l'Z, 19'29 

Mcrku Acenta!I; Galata köprü 
qafmda . Beyoğlu 2362 Şube 
ac nteıı: Mahmudiye Hanı altıtda 

lstanbut 2' 4-0 

Antaiya postası 
(ANA.FART) vapuru 21 

Temmuz Pazar günü sa:ıt 
IOdaGalata rıhnmından 

hareketle lzm!r Güllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 

lı 
I' ,, ıll ı l 1 

ıl 1 

E ~EL~I B 
B~IU EL ·~~ "' ~l 

G ı l{ar 
lttı alınt1eltı 

ı r • •ırı 
ı~alle1' c nin 

İıstı. dL 

flanım efendilere: 
Pardesuler <kaşa) 

h. re~kıe son moda 

14 ~ ll·adan itiharen 

Pardesüler <trcnch coat) 

bej ve l!dvert renklerde 

~ Tilrkiye iş Bankası + 

~TA~ARRDF KDTDLARIMIZI ALINIZi 

gidecek ve dönüşte mezkür 

iskelelerle . birlikte Dalyan 

Marmaris, Sakız, Çanakkale, 
Geliboluya uğrayarak gelecektır 

l rabzon ikmci postası 
2 2 ~ liradan itibaren 

kı 
ıın 

al'. 

············~············ ~aJnarpa~ana neıniryolları ına~aza ınünürlü~ünnn 
\ıağıda yazılı malz~me pazarlıkla alınacağından taliplerin 22 temmuz 

P37.ancsi gunü saat onda mubayaa hey'etl dairesinde ispatı vucuı eylemeleri. 
806() adet biıvük köşebent 

fi() 

60 
'JQoo 
.ıooo 

·00 
30() 

1 
8tı 

150() 

uO 

• 
• 

,. 

" 
" 

kalem 
kilo 

• 
1 arlet 

1 

8 
1 
I! 

ı'I 

1 
8 

" 
• 

• 
" 

" 

• 
750 metre 

J adet 
2000 metre 

ı ad•t 
1 :ıoo ka;: 'la 

2000 k•Jrel< 
,l ıo:o 

4 kutu 
1 ltJJo 

ona ,, 
küçük • 
klassör • 
damgalı mıkalı zarf 
adi mukavva beyaz 
karton çlno (100 beyaz - 200 renkli) 
(,ıanbul limanı nam kitap 
kırtasiye (müfredatı dairede verilecektir. 
madeni katran 
naftalin 
ı rmosifonlu banyo (tam) 
izole saplı pens 160 m.m 
pinnç kapu lavhası o.,ıoxo.14 
kıristal ! vha O 20,Y0,36 
madeni damğa 'muhtelif eşkAlde) 

lastik damga • , • 
maJeni tarihli damğa 
kavnak için mnhafa.za gözlüğü 

kAat sepeti 
riicsa yazıhanesi 

şef " 
doaer koltuk (yaylı) 

ı etken bezi 
undalya 
sı-.m 

brfun pensi hakklyesl 

" 
LAs:!" için souk kaynak 

n sıcak 

• lastik 
" 
• 

60 adcı çc' me demir gazbonısu manşonu (1) ye (l /4) pus 
5o ,, " ft ,, " I .5 pus 

Q 

) 

ı, 

O kilo duz freze başlı pirinç maden vıdası 80X5.'8 
ı adet Alamanca kitap 
~ 8<lt devvnr demir trstere 50 Mm (resmi gibi) 
l(ı() pus ucu slvrf dört köşe kaba diş eğe 16 puı 
2~0 •det ., ·k <eke• 
2 O • p;ı talon 

tozluk 

ek 
~ \ prı<tal ) 

~ pu • k;çuk ) 
e _ rflk ~~ atlas 

) l t • ~ >milr (. muh: Uf ebatta ) 

• - • 1 80 - 100 amper ) 
haJara f rçası 

00 • j 

g [!! er 
fıOıj 

~ılo va~ e ()() 
Kilo n, ir r mdcla 

!()(; 
sııah doşe,,t·cl çivi'! ( 15-20 25 m/m ) 

" • 
......... metre ik p lb..amur kalas ( muhtelif abatta ) 

~eniz satınalına toınisyonun~an : 
luoo kilo <•L.serin 1 Milnakasai aleniye ile ihalesi 8 Ağuıtos 
3oo ., .San y azclin Perşembe günü 14 te 

1 
1 

Milnakasal aleniye ile ihalesi 8 Ağustos O ton •1 
" azot Perşembe gilnü 1 5,5 ce 

~1ill! r.- dafaa vekaleti deniz kuvvetleri ihtiyacı lçln ba!Ada 

~ 1 r,r !lalıc·ne hizalarında muharrer gün ve saatte münakasa! 

." ıiye ile ihaldcri icra edilecektir. Şaıtnamesıni görmek istcyen
Ctır ~ r ){Ün VL vermek isteyenlerin de yevmi ihalede muharrer 

a te K.ısırnp~ Jdn Deniı satın alm1 koMisyonuna mürdcııatlan 

YEDiNCi 13ÜYÜK 

AYYAHE PiY !N~~~D 
l. Ci KEŞİl)E 11 AGUSTOSTADIR 

Büyük ikramiye: 
30,000 liradır 

( İzmir ) vapuru 18 Temmuz 

perşembe akşamı Galata rıhn

mından hareketle Zonguldak 

İnebolu Sinop Samsun Ünye 

Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Rizeye gidecek ve Of Trabzon 
Polathane Gireson Ordu Fatsa 

Samsun Sinop lneboluya uğra
yarak gelecektir. 

• • • 1 

ızmır sur at post ası 
( Külcemal ) vapuru 19 

emmuz Cuma 14,30 da Galata 

rıhnmıudan hareketle Cumar
tesi sabahı lzmire gidecek ve 

Pazar 14,30 da lzmlrden hare

etle Pazartesi sabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur. 

Nippon Yusen Kaısha 
Japon vapur kumpanyası 

[ DAKAR MARU ] Japon 
vapuru japoaya ile Aksayı Sa· 
rk limanlarından 22 Temmuzda 
limanımıza muvasaalet ve erte· 
si gün eşyayı ticariye alarak 
Pire, Ceneve, Valans ve Llver
pol llmanlanna hareket edecek
tir. Tafsilat için Umumi acente· 
lan : Calatada Arapyan Hanın· 
da birinci katta lENRCO SPE
RCO ve MAHTUMLARINA mil· 
racaat. Telefon Beyoğlu 2999. 

ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARI 

Ser~ luks knradeni~ postası 

Millet ~~poru 21 
lemmuz 

Pazar günü ak~amı 
saat 18 <le 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sinop, 

Samsun, ( nye, Ordu, G!rcson, 

Trab!zon, Rize J ye azimet ve 

(Surmcnc, \'nkfıkebir, Görele) 

iskelelerine de ogrnyarak avdet 
cde~cktır. 

Otomobil Lastiklerinin Şahıd~r 
Merkez Deposu: İstanbul, Suttan Hamam,Mesadet H n 

ASRİ MOBİLYE 
Mağazamızda her keseye uyğun yatak, salon, yemek ve 

yazıhane takımlarlle karyolalnrımız rekabet kabul etmez 
derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata kafidir, ls

• 

tanbulda Flncaııcılar yokuşunda • 27. Tele. : lstanbul 3407 r-ıı-.vı 

Muşambalar (ıpekll) 

her 131 liradan 
renkte 2 itibaren 

Beyefendilere : 
Meşhur Manderberg markalı 

(tr~nch - coaı) tan bej ve lAcivcrt 

Pardesüler 

24 ~ liradan itibaren 

Spor kostümleri 
16 ~ liradan itibaren 

b1ı1~~dekostümler 

14 ~ liradan itibaren 

çocuk için lngiliz biçimi ve ıpor 

kostümlerip;,~aı~~ar 

6 ~ liradan itibaren 

Pantalonlar Ckaşa) 

her 6 1 liradan 
renkte 2 itibaren 

Caketler 
Blö rua ve gri 

12 ~ liradan itibaren 

Caketler 
Jiyah, lAdvert ve gri ılpalcadan 

6 ~ lı•adan itibaren 

ısmarlama osfüuıier 
3 O Urdan itib ren 

taksitle de n1ua nele 
ya ılır. 

Mıııacaat n 'lıa1 i: lstaııbl 1 
Meyın<nct haı ı eltındaki yazı

hane. T~lefon lstaııLııl 1154 . ~~-
AH ET FEvz· 

Al tonda altı y ı'1d 1 bi• 
Aarap Kı rağı satı kt r. l'eı er 
yolunda Yoğurıcub~şı ~oka 1 
da elahaıtln Beye r.: racan• 

\ 

ADLER 
YAZI MAKİNALARJ 

A vrupada 1898 senesinde ilk 
imal edllen bir yazı makinasıdır. 

Şimdiye kadar bütün dünyada 

300000 ADLER MAKINASI 
satılmıştır. ADLER l\lAKl. 'ASI 
en iyi bir makinıdır, Bir Alman 
mütehassısı idar«inde lstanbolda 
her ğüna tamir için bir atölye 
açılmışnr , ADLER makinalann 
baş acenıası Rl$AR VOLF Galata 
Voyvoda Hanı 7,IO Galata Posta 
kutusu 447, 

[iN 
Mllll Bayram mtinasehedle Üs· 

manlı Jlanka•ının Galata, latanbul 
ve Beyoğlu dalrelerl 23 T~mmu~ 

1929 Snlı gtinti kapalı bulunacaktır . 

lZ\1İR..ı1 

SEPET ~l~EK ~JPU MEKTEBiNiN 
SERGİSİ 

18 Temmuz 929 Perşembe gllnllnden 28 Temmuz 

Pazar akşamına kadar devam edecek olan sergi 
saat 9 dan 20 ye kadar Beyoi'lunda ıstıklAI sokağın
da 102 numaralı matazada ·Ata Camii civarında • 

zlzaretçllere açık bulunacaktır. Duhuliye yoktur. 
_.,.. Toptan ve perakende satış yapılacaktır ..ıl 

lstanbul Tramvay şirketi 

OTOBÜS SEFERLERİ 
17 Temmuz 1929 tarihinden itibaran emrf ahire kadar. Harbiye Maçka 

Beşiktaş 1rasındı otobüs seferlerinin icrasına iptldar edileceği vo işletme 
saaılan berveçhi zir tespit edildiği muhterem ahaliye il~n olunur. 
Haınn ismi Hareket seferler arasında llk otobilstin Son arabanın 

fasılalar dakik hareketi hareketi 

Harbiye -
B~lktaş 

Harbiyeden 
Bcşiktaşa 

Beş!k~t.1n 

ıo ıs 

saat 

7,30 

Harbiyeye IO J 5 7,45 
Harbiye Maçka Beflktaş baın iki kıt'ayı havidir: 

Harbiyeden Maçkayı 
Maçksdan Beşik taşa 

saat 

20,00 

20,15 

lstanbul Sultan Mahmut t!lrbeııl. Telefon: 2622 

PA 
Prostatft 

iltihabı mesane 

Seyelanı meni 

Bel sotuklutu 

Gut milliler 

PAJEOL 

En kuvvetli ve 

müessir muzadı 

ıaaffün!I bevlldlr 

Tesiri s"ri ve ftllSJı 
TcbevvCi1ün cırcaını 
t<ale ve bUtün ihıf· 
ıao meneder. 

MÜPTELA VE MUZT ARIP OLANLAR iÇiN 
PAJEOL BiR TEDBiRi ŞAFIDIR 

Parls hastanelerl m!ltaahhldl: Şatôlen Milesseseıl 

t 5 b!ly!lk Milklifat - bllilmum eczanelerde satılır. 

Türkiyede ilk Avrupa seyahatleri ..... ,..,1!111 

PAl(E VAPURLARI 
Pake vapur acantası T!lrklye muhterem halkını seyahatlere alı~tıra• 

bilmek üzre lstanbul . Pari~ ve lstanbul - Paris - Londra ara ında 
seyahat seferlerf açmışnr. Hir familya dahl ol•a her zaman seyahata 
çıkahillr, vapur, tren, oto, otel. rercuman, iaşe bilet ücretine dahi1Jir 
Müddeti seyahat 34 gündür, Fazla tıfsiIAt !çın Karaköydekl dairemiz_ 

Ayrıca : 
18,000 
15,000 
12,000 

1 I1~ekSlNl Rra~E~tMrlcrŞuiioalı~AZiiA;assısı 1 
.:::::::--:~-:-:--:-~~-=-~~=. - -.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~...;;;;; 

8!!:ı~!"~~~~ı!~~~:i P.T.T. Levazım nıü~ürlü~ünnen 

mtiracaat ediniz 
"'V''V""lt""'v"'V"V"'rY"'!Y"':'"'.f e:Y-Y"'ı:Y'-t"'~!""Y.....,,.v---r-v~ 

Zonguldak Yiıksek maden 
mühendisi Mektebi müdiriyetinden: 

10,000 Liaalık ikramiyeler 
't0,000 ve,, Bir ınükafat 

kl Jc cem a" ,1.900 ., 1um ra kaz· ~acaktır. 

Dr. Horhoronl 1 - Posta vesaiti nakliyesinde istimal edilmek üzre •s,OOO· 
I0,000 n kllo benzin ve c 300 600, kilo makine yağı kapalı zarf 
usuWe munakasaya konulmuştur. 

Fennin en son usulile kat'i 
olarak eski ve ytnl belsoğukluğu, 
frengi, idrar darlığı, bel ge\"Şekllğt 

ve mesane ve bllcllmle kadın ra
hatsızlıkları teda vl olun ur. Beyoğlu 
Tokatlıyan yanında mektep ıokat 
No 35 Tel: B. O. 8152 

2 - 2 7 /Tetr'.llUZ/ 929 Cumartesi gün il mUn:ıkasası icra cdlle
ceğlnd~n talip alanların şartname almak için şimdiden teklifname 

ve teminatlarını ihtiva edecek kapalı zarfları tevdı için de mezkür 

tarihte saat 14 te btanbulda yeni postahanede mübayaat komisyo

nuna müracaattan 

~on~l~ak Yüks~k ~aden tida ile beraber, lise şehadetna-
Muhendısı Mektebı, leylı, mec- mesi veya ınu kk t t d"ı. __ 

• tah ·ı ""dd · a·· va a as ı,,.. .... canı ve sı mu etı ort se- · 
6 

f 
nedir. Birinci senesine münhasi- mcsı, oto, sıhhat raporu ve 
ren lise mezunları kabul olunur. nüfus tezkeresi ve aşı şahadet
Tedrisat 1 Teşrinievvelde baş- namesini göndeımeleri ve adrctı 
!ar. Girmek isteyen lise mezun- !erini bildirmelidirler.Kayt mtid 
lan, mektep müdüriyetine bir is deti 1 Teşrinievvele kadardır • 

• 
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PERŞE'1BE 

18 'I'EMMUZ 1929 

Yerebııtanda bazı tehlikeli çöküntüler 

vukua gelmiştir. 
c 

Tuzla içmeleri ve Plajları 
Her gün Kllprilden 7,05·7,55-9,55-13,5-15,15-16,10 da 

Haydarpafaya giden vapurların trenleri menbalara gidip 

gelirler. Doktorlar ve büfeler vardır. 

Bilumum 
sporlar için 

• ,,J.OS, ıyakKabılan •m
s · izdir Yeni modelle
nnin zc"Jgln çe,itlerl ve 
muhtelif renkler gelmiştir. 
Beyoğlu lstiklAI cad

desi :\o 356 

T.MURİADİS 

DM~• HALK MUSİKİ HEY'ETİ 
Her gün (Ondi1% ve gece 

SARAY BURNU PARK 
Gazinosunda icrayı ahenk etmekte olup bu heyete mualllm Nuri 

1 !alil beyle Hanende Semiha hanım da iştirak etmektedir. 

En.al 25 k •~ Duble 20 k ruş 
mezeler uruş m bira u 

klüp binasında SABAHA KADAR 
Cazbant - \'arycte - llu>asi odalar - Denize nozır balkonlar. 

i-:=cı>eM•M•M• oeeoeee•eeee 
H • ı A 1 • h Cemi yeti merkezi 

1 a ıa mer umun1isinden: 
• 

l·:O:ki~chir cİ\ arında Karacaşehir köyünde Porsuk suyu kenarında 

<:e'lliyetimizc nit, bin dönümü kabili zer ve dört yüz dönıimti 
çiflik dahilindeki bentten sulanabllilir ceman (2103) dönüm arazi 

zıraat edilm~k üzre 3-5 sene müddetle kiraya verilecektir Mezkur 

nrazi dahi.inde dört yüz hayvan bannabilecek ayrıca blr in de 

vardır.Kiralamak isteyenlerin şeraitini öğrenmek üzre Eskişehirde HllA

ıahmcr cemiyeti merkez anhan miıdlriyetlne müracaat eylemeleri. 

ı::x:::xx:xx:tıxxxxxxxxxxx:• 

~ HAO BEKİR zade ticarethanelerinde 
,>~ Meyveli nuga gayet gilzel fondan nefis çikolata 

~ mevsimin taze meyvelerinden Çilek, Gül, Kayıaı, 

ı.~ Vişne reçel ve şurupları 
ı::::::x:x:x:•t::xx:xx:x:r:• 

stanbulAv vergileri müdiriyetinden 
Bandırma kazası dahilinde kAin Manyas gölunıin beş senelik 

nı~.ı rc~nıı miri saydi.emck hakkı 24 Tcrnmu~ 9'..!CJ Çarşamba glınü 

.ı t on be,• ihalcs; icra kılınacaj!;ırdan ~crditi miızavedeyi anla· 
11 k LZre tJl 1lern Ist :ıbul Av vugikri nıı.rl rıyetô c m ·acaat:.ırı 

ıl:bı olunu-. 

stanbulA v vergileri müdiriyetinden 
~lev- t şartname ,uait \C ev alında mtibayaa olunacak l 50çeki 

c n l 'l:l') scne,ı AjtustO>UnL 12 inci Pıv.artcsi gu'lu aat onaltıda 

ı- le edilmek •. z e aleni nunaka aya konulılı..ı.tuııda:- calip olanl:ırın 

ı uzdc yedi buç'>k kuruş pey akçc,ini miistcshihcn lsrnnbul Av 
.crg•'cri mud rıyetine m~rııcaat c\·lcmclcri !uzumu ilAn olunur. 

lstanbul sıhhi-müesseseler mübayaat 
komisyonu riyasetinden 

le\ l 1 dada kAin 'crem Sanatoryomunda iki pavyona ynpılacak kalci
rıft r t.•tibatile hır pa,·yonda ikmali navakıs inşaatın tanzim edilen 

olhaptakı ~artname ve keşif namesi vcçhılc ve 1 O ap;mtos 929 

• :nartcsi giinu saat 15 te ıhalesi icra edilmek üzere kapalt zarf 

usulilc mlinaka>aya konmu~tur. Bu baptaki ~artnamcleri gormek 
;c fazla izahat almak i tcycnlcrin mezkl'lr komi yona müracaatları 

l<\n olunur. 

Istanbul nufus müdürlüğünden: 
2 JiCzıran 929 dan 9·!0 şenesi .\Iayts g-aye.-ine kadar olan on 

'ı aylık talıolunacak idare mecmuası mt,.ıakasaya konulmuştur. 

llu baptaki numuneyi görmek ve ~craiti talı'iyeyi anlamak üzere 
'15 Tcınr-uz 929 tarihine kadar taliplerin nufus müdüriyetine 
r .Jf[IC3tıt' ırı. 

Mahrukat münakasası: 
Y .K B.m. re kt, 

el ndık m ırukatı .ı.., r lı zarf • •• .Je munak nya konMııştıı 
r t grc. "Tiek "· l' c r gun rıunakt .1) a ıştitak için dt 

29 r J~ ".ı"t 14 Ddc.rc.l:ırlık bi J ınd.ı mucssesatı ziıraiye 
) · rı "' ım .s\'onuna gclmclc'Ti. 

• 
1 

3)tilfliyct 
' -

Dün Darillfünunumuzu ziyaret · eden Rumen Darillfünunlulanna 
ait intibalar. 

1 Yazısının güzelliği ve yazılı- ı 
ştaki sürat nokta! nazarından cihan 
müUfanru kazanmış olan yazı 

maklnası. 

Türkiye. umum mümessili: 
Bourla biraderler 

ve fUreklsı 
Galata, Voyvoda caddesi 

o. 36-42 Ttltfon: 8. 3354-JJSS -

Asabilerle hail nekahette bulunanlar 
ve morfine müptelA olanlar için hu
sust ve en ısd ilaçlar, ısıtma ve dl
mağl hastalıklar vesairenin tedavisi 
şayanı hayret bir ormanın içinde. 
Bütün sene açıknr. Dört tabibi var
dır. Mükemmel pansiyonun fiau 21 
şllinden itibaren 

Yaz eğlenceleri 

Aile balosu 
18 Temmuz perşembe akşamından 

itibaren her perşembe akşamı 
Arnavut köyünde deniz 

karşısında 

Bosfor Palas grand 
. muhteşem bahçesinde 

otelın gardcn parti Aşark 
gecesi,. Baloda elbise ser

besttir, muhtelif eğlence 

ve hediyeler. 
Her akşam mükommel cal.bant, 

dans, lamı' Otelde nsri tcsısat 

\laturka Alafranga LCT\İS, büyük 
zivafetier, düj\iinler tertip ve kabul 

) ~;;,nur. ~··~!ar mutedildiı:._'~lelon 
t..ı;;..-.~Bebekl82,....__.. 

.Müzayede ile satış 

Temmuzun 19 zuncu Cuma günil 
sabah saat 10 da Pankaitıda Hamam 
Feriköy caddesinde ve Ermeni kili· 
se" arkasında Karaman oğlu apartı
manının 2 numaralı dairesinde bulu· 
nnn ve Papaıyan efendiye alt eşyalar 
müzayede <uretlle eatılacaktır. 

15 parçadan murekkep gayet za
rif yemek oda takımı, lnglllz :\leypl 
fabrikası mamulatından küçük bir 
yatak odası. 12 parçadan mürekkep 
akaju masi[ asd salon takımı, 8 par
çadan mürekkep akaju nefis yatak 
oda takımı, 3 parça maroken garni
tür, muhtelir biblolar, asarı atika, 
müteaddit tablolar. gayet müzeyyen 
bronz elektırik avizeler, ipekli ber
ger koltuklar, akaju kolon, porrmanto, 
bronz lngillz karyolalar, şezlong, 
mükemmel porslen lavabo, Fransız 
mamulatı Porselen sufrı takımı, oyun 
masası, çocuk karyolası, bakır man
gal, perdeler \"e storlar, çini sobalar 
muşammalar, kristal lçgl taktmı, krls· 
tallı masa, bir çok plaklalanla gra 
mdon, kolon lamha, tatlı rakımı, 

dU\ ar uatı, moıbah eşyaları ve saire 
eşya! beytiye. Bir çol vnadulu ve 
Acem halıları. Pey sürenlerden 100 
de 25 teminat alınır. 

Emrazı d!lhlllye 

VEREM 
ve göğüs hastalıkları mütehas.<ısı 

doktor 

ŞEKIP HABiP 
Ayasofya Yerebatan Hacı 

Süleyman apartımanında Cu
martesi, Pazartesi, Çarşamba 

ve Perşembe. Tel. lst. 3035 

.Müzayede ile satış 
Temmuzun 19 zoncu cuma günü 

sabah saat 1 O da Beyoğlunda istiklll 
caddesinde kuloğlu ıokağında 6 nu
mar.ılu hanede bulunan ve maruf 
şapkacı Madam .!'"ani Benbasata alt 
blicOmle eşyalar ıatlli tlcııret sebe
biyle müzayede suretiyle satılacaktır. 

Onaluncı Lui şekllnde beyaz 
lake gayet zarif salon ııkımlan 

koosol ayna, masa ve paravanalar 
dolaplar ve vitrinler, kolonlar. ban· 
kolar, kolıok ve sandalyeler, file 
perdeler, portmento, sobolar, aplilc 
şımine, resimler, plise makinası. 

panolar, tualet aynası pankart, vazo 
ve biblolar, para kasa<ı ve sair 
eşyayi beytiye, kadın şapka alaana 
ait kadife ve ipekli kumaş' dantela, 
kordela, otrilş ve fantazı tüyler, 
çiçekler ye tüller. Anadolu ve Acem 
halılan ve seccadeleri pey sürenler
den 100 de 25 teminat alınır 

Eyi ve zengin bir KHOM 
MADENİ ALMAK arzu

sundayız. teklifat: Rlşar Voli, 
Voyvoda han No 7-10 Galata 

posta kutusu 447 ye göo 
derllmelldir. 

BELEDİYE REİSİ 
Beylerin nazan dikkatine 

Emaye mebani numerolar 25 
Galvanfzadan kabartma 
numerolar 9 
Galvanlza sokak levbalan 45 
Kuruşa siparişat sOr'atle gönderilir. 
Sirkeci Teneke saç imalftt fabrikası 

Maarif eıninlilin~en: 
Eren kov kız li. esi Fizik mu

allımliğinc' tal p Nuri Apdi 
!leyin \laaril emaneti kalemine 
nıliracaat etmesi. 

.landarma irnnl:ııhaııc mtidü
riyctindcn: 

1 TlYATRO 
VE SiNEMALAR 

Ferah sinemada bu akşam 
Komik Cevdet B. Anastas bale 

Sinemada Palyaço 

Gazino icara veriliyor 
.ı\nkaracla Yenişchirde 1 lale 

S nama Bahçe ve Gazinosu Za

bitan vurdu olmak üzre satın 

alınmıştır. lki sene müddetle ve 
müoait şcraitle icara verilecektir. 

Şartname Milli Müdafaa Ve

kA.leti Daire Müdürlüğünden alı
nacaktır. 

.Mllzayede ile a&tıf 
Temmuzun 19 zuncu Cnma gU

nil sabah •aat 1 O da BeyoP;lundı 

parmak kapuda Afnka hanının 4 nu
maralı dsiresinde bulunan ve mute
ber bir aileye aid bilcümle eşyalar 
müzayede sııretile satılacaktır. lngiliz 
mamulatından ve 18 paçadan mil
rek kep gayet nefis yemek oda takımı, 
a \•nah etajer, div.:ır saad, barometro, 
tabk ve çay takımları, zarif gümüş 
su kad<!ılcri ve sair gümüş eşyalar, 
semaver, elektrik avizeler, 9 parça
dan mürekkep müzeyyen yatak oda 
takımı, şezloııg, kultuk ve sandalye
ler. tualet ta~ımı, arabesk kolon ve 
tabureler yaldızlı jardinyer ve ayn:ı, 
Çin ve Ponu~ez vazoları ve divar 
tabakları. maroken kanape vo kolıok· 
lar, kadife ve kumaş perdeler, taplo
lar, kalorifer soba, portmanto, bronz 
karyola, kristal ve maden eşyalar, 

lotograf makinası, Plaklarıyle nefis 
bir salon gramofonu ve sair eşyayi 
beyıiye. Anadolu ve Acem halı ve 
seccadeleri pey sürenlerden 100 de 
20 teminat alınır. 

Sultan Ahmet ikinci Sulh hukuk 
hakimliginden; 

Cemil beyin Mehmet Aıı bey 
zimmetinde alacağı olan 250 liranın 
tahsiline dair 29 haziran 929 iarlhin
de Sultan Ahmet ikinci sulh hukuk 
mahkemesinden üıyaben karar veril
miş clJuğundan tarihi ilAndan itiba
ren yirmi gün zarfında ıemyizl dava 
etmedij\lniz taktırde muamelei kanu
niyenin ifa kılınacaj!;ı IJ~n olunur. 

Zayi Pasaport 
Derununda altmış bulunan 13160 

numaralı ve 8 Temmuz 929 tarihli 
l\ul~ar pa;;ıportumu bir ikı gün cvel 
zayi ettim. 13uian zatın altmış lirayı 

alıkoyarak pasaportumu zirdeki ad. 
re. c getirmesi rica olunur. Aksi 
taktirde yenisi alınacajtından kükmü 
olmayacaktır. Sirkecide istik!~! ote
linde misafireten mukim lstelan 
lledrof. 

8000 metre kanaviçe pazarlık· 
la saun alınacaktır. Kanaviçenin 
evsafı ~artnamc inde yazthdır. 

Pazarlık fotanbulda Gedikpaşada 

.Jandarma imalathanesinde 20-7 

929 Cumartesi gunü saat 14 de 
kadar devam edecek ve mczkl'lr 
saatta intaç edilecektir. 

.Müzayede ile satış 
Temmuzun 19 zuncu Cuma gilnil 

sabah Slat 10 da Beyoğlunda Büyük 
Damgamüdiriyetinden Parmak kapıda Talgrtl sokağında 

Damga matbaası için kapalı zarf 6 numaralı Panaiya apanmanının 4 
usulü ile üç bin kilo zamkı arabi mu numaralı dairesinde bulunan ve Mösyö 
bayaa edilecektir .. !.~klif_ ~dilen .fiat S. Barduçiye ait bilcümle eşyalar 
haddi layıkında gorüldttı;~ .~akdırd.e müzayede suretlle satılacaknr. 
11 Ağustos 929 Pazar gunu saat ı- . . 
kide Topkapı sarayı dahilinde kıiin Büfe dresuar otomank kare masa 
Damga müdüriyetinde müteşekkil ve 6 adet ~andalyeden mürekkep 
komisyonda ihalei kat'iyesi icra olu- gayet nefis asri yemek oda takımı, 
nacağından talipler yevmi ihaleye ka 3 parçadan mürekkep pomye takımı 
dar ş~r~itianlamak ilzre h~~ gün v~ kadife örtlllü kanapc ve 2 koltuk, 
yevmı ihalede . de zamk numun.elen 7 parçadan mürekkep gayet zarif 
ve pey akçelerıyle beraber komısyo- al t kı 1 k 

2 
k lıuk 

na müracaatları Jizımdır. s on a mı oz e anape o 

tlllıil spor klilbü rlyase-

tinden; 
Temmuzun 19 uncu Cuma 

güaU klllbUmllzlln fevkalade 
içtimaı mukarrer olduğundan 

azanın saat 10 da teşrifleri 

rica olunur. 

Zayi : I>avutpaşa orıa mektebi 
yedinci sınıftan aldığım 22 kAnunu
evel 341, 926 numcrolu tasdikna
mem ıayl olmuştur. 

Nizam ettin 

ve bir kare masa, aynalı dolabla 
müzeyyen ceviz yatak oda takımı, 

tualet, 2 gece masası, bronz ve de
mir karyolalar, lanho, Türk kana
pes~ büfe, borularla çini sobalar, 
dublı buzluk, portmantolar, muşam
malar, kadrolar, etajer. perdeler ve 
ıstorlar, Brlıksei halılan, elektrik avi
zeler. arabesk tabureler, vazolar, 
sofra rakımı, biblolar, g.,, !urunu ve 
sair eşya! beytiye. Gayet güzel bir 
Plano Anadolu ve Acem halıları. Pey 
ıOrcnlerden 100 de 25 tcmlnaı ılınır. 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Yen 
li 

Cemiyeti Beledi}t dünkü lçtimaında Şehremini Muhiddin Btylda 

(IS,000) lira lkraınlye itasına karar verdi. ,),,;~ 

NUGET Polish kampanl limtet şirketi, muhterem milşte· 
rilerine ve umumiyetle Kiiprü, Haydarpaşa, Kadıköy, Moda. 

Kalamış, Caddebostan, Bostancı, Maltepe, Kartnl, pendik. 

Adalar. Kıımkadı, Yenikapı, Samatya, Yedlkule, Balıklı, Zey
tiu Burnu, Bakırköy, Yeşilköy, Florya ve Küçük Çekmece 

aresında seyyahat eden bütün yolcular, tarifesinin dördüncü 

tab'ını neşreylediğıni ilAn etmekle kesbi şeref eyleriz. lşbO 
118 

tarife hillıl.saten ve gayet müdedkikAne bir surette, Seyrisefal.ıı an 
ve Rumeli Şömendillerlerinln rrsmt tarifeleri mucibince rnn· 1 r. 

ııt 
zim edilmiş olup Beyoğlu , Galota ve Istanbuldakı i 

1 r 

~ Kundurı mabazalarında vesalr başhd Bu 
İti 

L maıtazalarındameccancn satılmaktadır. Tükenmeden lstevini7. in 

-- fy 

TAHLİSİYE UMUM MÜDÜRLÜGÜNDt 7i 
Bedeli keşfi (9900) ve küsur liraya baliğ olan kilyosdaki Tahlisi)" 

nalarının tamiratı kapalı zarf usulile ve bedeli keşfi (3000 ve küsur l ü 
ya baliğ olan Anadolu kavğındaki ambarımızın tamiratı dahi aleni lup, 
te münakasaya konulmuştur. 

Her ikisinin ihalesi 8 Ağustoı 929 Perşembe günü saat ondörtıe 
kılmacağmdan talip olanların keşifname ve şeraiti fenniye listeli ih 
görmek üzre tarihi mezkfire kadar Galatada Rıhtım caddesindeki ıd rı~ı 
merkcziyeye müracaatleri. ld 

Devle! ~eıııiryolları ve limanları umumi i~ares · 
Ferbetona tahvil edilecek köprülere muktazi demir maJıd 

kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. '~~t 
Münakasası 4 Eylül Çarşamba günü saat 16 da Ankaıf e 

Devlet Demiryollan Malzeme dairesinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve ~ '• 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30a kadar Umurni kap 
dürlük kalemine vermeleri lazımdır. da 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde An hat 
da malzeme dairesinde, Istanbulda Haydarpaşa mağazasııt kab 
tedarik edebilirler. ~ tal 

Mahrukat münakasası 
Tüliin in~isar umum ınü~iriyelin~en ; 
İdare için kapalı zarfla 613 ton maden kömürü, 155 ton~ 

64500 kilo mangal kömürü ve 1485 çeki odun alınacaktır. 
ya talip olanların şartnameyi almak üzre her gün müracaat~ 

da 
Ola 
trj 

•e 
1 

ve yevmi münakasa olan 27-7-929 tarihinde saat 10,30 a kil 
teklif ve % 7 ,S dan teminatlarını havi mektuplarını Galatl na 
mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. / lti - ~ 

Emvali metruke müdiriyetinden: ~~a 
Satılık apartıman: Beyoğlunda hüseyin ağa mahallesinde atik Batrl' di 

cedit Yeşil sokağında bağdana namile maruf 21-29 No. lu apart 
fazlasile talip zuhuruna mebni 23514 lira bedeli mukarrer ile 1,8,929 1 

hine müsadif Perşembe günü saat 15 te pazarlıkla müzayedesi mukaıı' 
rın 

dir taliplerin teminat makbuzlarile emvali metruke satış komisyo~ t 
müracaatları. 

--------------~--,....------------~~----~ 300,000 kilo ekmek münakasası 

istan~ol nıü~~ei unıuınili~in~en 
Kilo 

200,000 
S0,000 

çift 
208,338 
312500 

asgari 

azarnt 
Şehremanetinin vaz'eyleıtıt. tef 

oldnğıı evsafı haiz biri~' ~e 
nevi ekmek. ., teh 

lstanbul ve Üsklldar umum hapishane ve tevkifhaneleri i~ d~d 
ihalenin tastikine iktiran tarihinden 31.5.930 tarihine kadar mukil'. 

. ekmek kapalı znrf usulile mevkii münakasaya vazedilmi~tir.Corı1l' 
isteyenlerin cumadan mada her gün Jstanbul adliye levazını rtl p 
düriyetine ve tarihi ihale olan 7·8-929 tarihinde Jstanbul vi!Al'14 
umuru hukukiye müdüriyetinde müteşekkil komisyonu mah>~ 
saat beşe kadar müracaat eylemeleri ve bu saatten sonra ka 

1 

edilemiyeccği taliplerin ticaret odasında mukayyet buluno1 

meşrut olduıtu ilan olunur. __../ 

Posta tel~ral levazım ınü~ürlü~üo~en 
ı - miibayaa olunacak 80 bin adet beş nevi porselen fiO' 

kapalı zarf usulile mü_naka>aya kunul~'1ştur. • d 
2 - J 8 Ap;ustos 26 tnrihird~ ın ~·ıka'a ı icr-ı kı"'lııc1,.t0 , 

taliplerin şartname almak i~in şirıdidcn. k&p0 'ı tcklifn•-nc'erint ceY' 
için de mezkur tarihe müsadil Pazar g~'lil saat 14tc btanbuıJa 
postanede mübayaat komisyonuna müracaatları. 

MES'UL M'i1DÜH: BÜRHANET'fJ..rJ 


